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Presentació / Editorial
Un any més, arriba a les vostres mans la revista el CUC. D’uns anys ençà, és
costum de publicar en forma de revista tots els treballs premiats amb motiu dels
Jocs Florals. Més enllà del premi material per a cada alumne guanyador, creiem
que és també un bon premi poder veure reflectit, en paper i de forma digital, els
textos premiats. La nostra enhorabona a tots els guanyadors, però també a tots
els alumnes, pares i mestres que heu participat en els Jocs Florals.
Voldríem agrair, també, la feina que ha fet el Jurat dels Jocs Florals d’enguany.
Són les mestres Elisabet Creus Güell i Sira Puig Vall, de les etapes d’Infantil i
Primària, i els professors Ricard Mercader Frigola i Montserrat de Rocafiguera
Espona, de Secundària i Batxillerat. En nom dels alumnes, el jurat ha estat format
per Mireia Lüscher Alemany, Emma Escobar Cupillar, Aina Pagès Barfull, Emma
Subirachs Saborit i Jana Lüscher Alemany, de Secundària, i per Núria Comerma
latayud i Jordi Bosch Sierra, de Batxillerat. Gràcies, també, a la tasca de coordinació de l’Àngels Verdaguer Bonay.
Llegir, expressar i escriure són tasques i plaers que ens ajuden a créixer i a desenvolupar tots els nostres sentits i sentiments. Els guanyadors d’aquest any en
són una mostra completa que la revista CUC vol expressar de forma transversal:
des dels dibuixos dels més petits de l’escola (Infantil) fins als escrits dels adults
de Batxillerat. Agraïm també la participació de mestres i pares. Pensem que és
bo que els infants vegin que l’expressió i el gust per escriure és cosa de totes
les edats.
Felicitats a tots!
Molt bon Sant Jordi
L’Equip de Direcció
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INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Cristina Roca

La mare, en Patufet, el pare, el bou amb molt menjar i la col, els arbres del bosc i la pluja.

5

INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Clara Garolera

En Patufet al mig quan plou, el papa, la mama i el bou amb la col.

6

INFANTIL
P3 A

Curs: P3 A
Sara Nafiq

La mare, el bou gros, el nen Patufet i camins.

7

INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Agnès Presseguer

He dibuixat en Patufet, el pare i la mare. El bou no l’he dibuixat perquè no m’hi cabia.
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INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Joana Graus

He dibuixat els pares d’en Patufet i en Patufet que estan molt contents.
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INFANTIL
P3 B

Curs: P3 B
Laia Martinez

10

He dibuixat la mare, el pare, en Patufet i la col. També hi he dibuixat un ninot de neu perquè havia
nevat una mica.

INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Erola Gaudes

Hi ha un euro, en Patufet que porta una barretina i el bou. Al costat hi ha la col.
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INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Joana Anglada

Hi ha una col, en Patufet, l’euro i el bou.
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INFANTIL
P3 C

Curs: P3 C
Queralt Rovira

Hi ha l’euro, en Patufet que està amagat a la col i el bou.
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INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Queralt Colom

14

He dibuixat la casa de les cabretes amb el camí que va fins al bosc. Mig amagat darrere els arbres hi
ha el llop, a sobre hi ha el riu on anirà a parar el llop quan tingui les pedres a la panxa. Les 7 cabretes
estan a fora de casa jugant.

INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Ariadna Calvo

15

He dibuixat les 7 cabretes i el llop al darrere que les persegueix. He dibuixat el rellotge on s’amaga la
cabreta petita. També hi ha un llac amb els peixos, és on caurà el llop amb la panxa plena de pedres i
s’ofegarà a baix de tot.

INFANTIL
P4 A

Curs: P4 A
Núria Múñoz

16

He dibuixat el llop fent la migdiada i les 7 pedres al costat que la mare li posarà a la panxa. També he
dibuixat la casa de les cabretes i a elles seguint la seva mama. La que va última és la petita.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Martí Noguer
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El llop està al costat del riu i sota un arbre descansant. La mare cabreta crida les cabretes perquè
tornin cap a casa, ha tret les cabretes de la panxa del llop.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Martina Vila
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La cabreta petita estava a casa perquè no se la mengi el llop. La mare cabreta té un cor perquè estima molt a les seves cabretes.

INFANTIL
P4 B

Curs: P4 B
Adam Agkhar

19

Les cabretes no obrien la porta, perquè hi havia el llop. Les cabretes van tirar el llop a l’aigua.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Bruna Rabés

20

El llop s’ha menjat les cabretes i està dormint a sota un arbre. Hi ha la mare i la cabreta petita que van
a buscar el llop i també hi ha el pou on va caure el llop i un sol.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Amèlia Jezp

21

He dibuixat la caseta amb les cabretes a dins i el llop està picant la porta perquè l’obrin. També hi ha
el bosc, el pou i un caminet que surt de la caseta.

INFANTIL
P4 C

Curs: P4 C
Paula Carpio
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Hi ha totes les cabretes juntes que marxen del bosc perquè la mare les ha salvat. La mare porta una
corona i van cap a casa seva.

INFANTIL
P5 A

Curs: P5 A
Valèria Roma

He dibuixat el flautista quan s’emporta els nens de la ciutat i les rates que fan fila.
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INFANTIL
P5 A

Curs: P5 A
Marc Sadurní
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He dibuixat les cases del poble, el flautista tocant, els nens i les nenes, les rates i el riu ple de rates
mortes.

INFANTIL
P5 A

Curs: P5 A
Carla Sanz

25

L’alcalde té tots els diners però n’hi falten. El flautista d’Hamelín fa sonar la flauta i tots els ratolins el
segueixen i després s’enfonsen dins del riu. Hi ha tantes rates que els nens no hi caben.

INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Oriol Farreny

26

He dibuixat les cases del poble i el flautista que toca la flauta i li surt una música que s’emporta els
nens perquè està enfadat. Les rates han caigut a dins del riu i no poden sortir. Però aquestes és igual.

INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Duna Valls

27

L’alcalde té tots els diners però n’hi falten. El flautista d’Hamelín fa sonar la flauta i tots els ratolins el
segueixen i després s’enfonsen dins del riu. Hi ha tantes rates que els nens no hi caben.

INFANTIL
P5 B

Curs: P5 B
Blanca Salleras

28

He fet un flautista d’Hamelín i el senyor alcalde que porta una bosseta de monedes. I una rata està
una mica enfadada pequè les monedes li fan mal de cap. El poble està ple de rates que s’enfilen per
les parets perquè la música no se les emporti.

INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Martina Rodríguez

29

He dibuixat el flautista que va arribar a Hamelín, un poble on hi havia moltes rates i la gent no sabia
què fer amb elles. El flautista es va posar a tocar la flauta i totes les rates van sortir i les va portar
cap al riu i es van ofegar totes.

INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Arlet Jimenez

30

He dibuixat el flautista que va arribar a Hamelín, un poble on hi havia moltes rates i la gent no sabia
què fer amb elles. El flautista es va posar a tocar la flauta i totes les rates van sortir i les va portar
cap al riu i es van ofegar totes.

INFANTIL
P5 C

Curs: P5 C
Joan Serra

31

Era un poble que hi havia moltes rates. Hi va arribar un flautista i es va posar a tocar la flauta, llavors
van sortir totes les rates i van anar cap al riu i es van ofegar totes perquè no sabien nedar.

INFANTIL
1r A

Pseudònim: El granger
pudent
Curs: 1r A
Pol Dumont

32

PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim: La sabata
que parla
Curs: 1r A
Jaume Casas

33

PRIMÀRIA
1r A

Pseudònim: Estrelleta
Curs: 1r A
Núria Riera

34

PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim: Beimacs
Curs: 1r B
Bernat Coste

35

PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim: La mar
Curs: 1r B
Greta Armengol

36

37

PRIMÀRIA
1r B

Pseudònim: Estrelleta
Curs: 1r B
Laura Santanera

38

PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim: La rata
ratona
Curs: 1r C
Lisa Rodríguez

39

PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim: Joan
Curs: 1r C
Dani Navarro

40

PRIMÀRIA
1r C

Pseudònim: Elsa
Curs: 1r C
Maria Gutiérrez

41

PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim: Marieta
Curs: 2n A
Júlia Vila Vila

42

PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim: La Cola
Curs: 2n A
Arnau Vilarrasa

43

PRIMÀRIA
2n A

Pseudònim: A.R.F.M.
Curs: 2n A
Ferran Molist

44

PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Vajeta
Curs: 2n B
Azzedine Majjouti

45

PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Fada de neu
Curs: 2n B
Laia Pladevall

46

PRIMÀRIA
2n B

Pseudònim: Fada de les
neus
Curs: 2n B
Elena Oliva

47

PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Oceà Atlàntic
Curs: 2n C
Alda Garolera

48

PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Espagueti
Curs: 2n C
Ivet Freixas

49

PRIMÀRIA
2n C

Pseudònim: Pere Molis
Curs: 2n C
Arnau Viñas
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PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Jan
Curs: 3r A
Quim Vila

51

52

PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Fulla
Curs: 3r A
Jan Puigdollers

53

PRIMÀRIA
3r A

Pseudònim: Nina
Curs: 3r A
Roser Masnou

54

55

PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Maria Morató Prat
Curs: 3r B
Vinyet Morató

56

PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Eloreta
Curs: 3r B
Anna Anfruns

57

58

PRIMÀRIA
3r B

Pseudònim: Anna
Curs: 3r B
Mireia Alcaraz

59

60

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Primavera
Curs: 4t A
Judit Oliva

61

62

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Wolf
Curs: 4t A
Carles Menjibar
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64

PRIMÀRIA
4t A

Pseudònim: Mandarina
Curs: 4t A
Laia Berenguer

65

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Catalunya
independent
Curs: 4t B
Iraida Vila

66

67

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: Gat-gos-ets
Curs: 4t B
Abel Tenas

68

PRIMÀRIA
4t B

Pseudònim: HT
Curs: 4t B
Pau Santanach

69

70

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Petitó
Curs: 5è A
Pere Esquís

Als Pirineus
ha nevat,
i tota la classe
hem esquiat.

71

Els paisatges catalans

Uns amics
hem quedat,
i amb un trineu
a la neu hem anat.

Els paisatges catalans
són molt macos
i, sobretot,
són molt sans.

La carrera de trineus
jo l’he guanyat,
i així tots junts
ho hem celebrat.

I Montserrat
que, segons diuen,
els Sants
l’han muntat.

I us deixo aquí,
amb un rodolí,
i recordeu que els paisatges
són molt honorables.

El Montseny
és gegant,
i ple de fonts
que el van regant.

Adéu-siau,
i sempre recordeu,
que si els paisatges cuideu,
molt bona gent sereu.

Matagalls,
és molt alt,
jo el vaig pujar
i em vaig cansar.
El Turó de l’Home,
el més alt de la Plana,
i pujar-hi
et fa agafar molta gana.
De les Guilleries,
al Collsacabra,
les daines
en són la cabra.
Als afores de Viladrau,
hi ha Mas Vidal,
hi viu la meva àvia,
té oques i animals.
Que maco és el paisatge,
escalant les muntanyes
i corrent com mai,
per tota la vall.
Els paisatges catalans
fan olors,
i a la tardor
són plens de colors.

PRIMÀRIA
5è A

Pseudònim: Núvol
Curs: 5è A
Ona Noguer

La bruixa del temps
No vull començar amb «vet aquí que una vegada», sinó
que començaré amb una altra paraula.
Un dia de primavera, l’Aina, que tenia sis anys, va anar
a casa de la seva àvia Mercè. Li agradava molt anar-hi,
perquè la seva àvia sempre tenia idees i la distreia molt.
—Podem anar al parc d’aquí al davant? —va dir l’Aina.
L’àvia li va respondre:
—Avui és millor que no perquè s’està acostant un núvol
gris i tenebrós.
—D’acord, àvia! —va dir l’Aina.
—Però, què farem? —va replicar l’Aina.
L’àvia va contestar:
—T’ensenyaré a fer una manualitat.
—Quina? —va preguntar l’Aina.
—Una granota de paper —va afegir l’àvia.
I van començar a fer la granota de paper quan de sobte
l’àvia va dir:
—Mira Aina, ha sortit el sol!
—Podem anar al parc? —va preguntar l’Aina.

I l’àvia li va respondre que sí.
Quan van arribar al parc, l’Aina va dir:
—Mira àvia, hi ha l’arc de Sant Martí!
—És veritat, que bonic! —va dir l’àvia.
De cop, mentre l’Aina estava baixant pel tobogan, va notar una ombra estranya i va dir:
—Àvia, has notat res estrany?
—Sí, va respondre l’àvia.
L’Aina va mirar als costats però no va veure res de res.
Després va mirar el cel i va veure que a l’arc de Sant
Martí li havien marxat els colors i havia quedat blanc,
gris i negre.
De sobte, va veure una persona volant amb una escombra. Anava vestida tota negra i tenia un nas llarg
i punxegut. Portava un pot transparent ple de colors.
—Àvia, àvia, he vist una bruixa!!!
—Sí, jo també!!
—I ha agafat els colors de l’arc de Sant Martí!
—Sí, els té dins el pot!!
Llavors l’Aina i l’àvia Mercè van anar a demanar ajuda a
l’home del temps que vivia a dalt d’un turó. Ell potser les
podria ajudar.
I així ho va fer, va demanar als núvols que fessin una
forta ventada per espantar la bruixa. I enmig de tant vent
a la bruixa li va caure el pot de colors. En aquell moment
l’Aina va cridar:
—Mireu, surt el sol!
I, de sobte, els colors de l’arc de Sant Martí es van tornar
a escampar per tot el poble.
Si algun dia veus que els colors de l’arc de Sant Martí han
desaparegut deu ser que per allà ha passat una bruixa.
Ja ho saps, vés a veure l’home del Temps, ell t’ajudarà!!!

PRIMÀRIA
5è A

72

La Clara, en Dani i l’Albert són uns joves de 12 anys.
Són investigadors i molt curiosos, per això sempre es
fiquen en embolics.
Un dia, mentre la Clara sopava tranquil·lament amb els
seus pares, va sentir que comentaven que uns investigadors havien anat a explorar l’illa del Malson i no havien tornat. La Clara va pensar: «Demà ho explicaré al
Dani i a l’Albert». L’endemà, ho explicà tot fil per randa
als dos amics.
Ells, van creure que calia investigar què havia passat
amb els investigadors i si realment hi havia un drac. La
Clara no n’estava segura però la curiositat la guanyava:
hi aniria. Quedaren que, ben preparats, s’endinsarien a
l’expedició el divendres de la setmana vinent, a la tarda
després de «cole», al port.
Arribà divendres a la tarda i tots tres es varen trobar al
port, van agafar una barca i van emprendre el viatge.
Van passar hores, hores i més hores, no s’acabava mai
aquest viatge! Al cap d’unes quantes hores més, van
intuir l’illa. Estava envoltada de boira i gairebé no es
podia travessar. Ells, però, estaven ben decidits i segurs d’ells mateixos.
Allà, les tempestes i la boira que passaren, els deixà
molt cansats. Per això quan arribaren a l’illa s’estiraren a
la platja. Quan estigueren recuperats, s’aixecaren i començaren a caminar cap al cor de l’illa.
Mentre caminaven la Clara va veure una cova, negra,
fosca… Van entrar-hi amb una mica de por. En entrar-hi
van sentir molta pudor de sofre i un murmuri al fons de
la cova.
Van anar entrant i, amb una llanterna, van il·luminar
una mica la cova. De cop la Clara va fer un crit esgarrifós.
—Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!

Pseudònim: Malson
Curs: 5è A
Mei Shu Sánchez

L’illa del malson
No penso començar amb «hi havia una vegada…». Començaré amb:
L’illa del Malson és una illa a qui tothom té por. Diu la
llegenda que hi viu un ferotge drac.

—Què passa, Clara? —digué l’Albert.
—He xocat contra alguna cosa! —respongué ella.
I sí, havia xocat contra una cama. Vam enfocar i…
EREN ELS INVESTIGADORS QUE BUSCAVEN! I, a
més a més, sans i estalvis!
Quan la felicitat era màxima, van sentir unes passes que
s’acostaven, era el drac!
Van preparar-se per lluitar contra ell. Primer van deslligar els investigadors, i llavors es van posar en posició d’atac.

Van lluitar de valent i van rebre alguna esgarrinxada,
però… VAN GUANYAR!
Creieu que el van matar, oi? Doncs no va ser així. El que
van aconseguir va ser que van domesticar el drac.

73

Al cap d’una estona va venir un ós i va anunciar que ja
podien començar. Abans de començar tots els animals
de la selva van riure’s del tigre, però ell no es va intimidar gens. El lleó va dir:

Ara, actualment, l’illa es diu: «L’ILLA DEL SOMNI».

—No necessites esforçar-te gaire perquè al final jo guanyaré.

Els descendents de la Clara, en Dani i l’Albert poden
viatjar amb en Foc, el drac. Sovint, quan acaben l’escola,
se’n van sobre el Foc i van a fer els deures a…

El tigre va rugir i ho va fer molt bé i finalment li va tocar
al lleó. El lleó no ho va preparar i al final va miolar. El
tigre es va proclamar vencedor.

L’ILLA DEL SOMNI !!!!!!!!!!!!!!!

Moralitat: No pensis que ja ho saps fer tot i no necessites practicar, perquè algun dia ja no et sortirà tan bé
com abans.

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Frankfurt
Curs: 5è B
Marisha Denni Sadek

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Taronja
Curs: 5è B
Laura Carrera

El lleó i el tigre
Hi havia una vegada, en una selva de l’Àfrica, un lleó
molt presumit perquè era el rei de la selva i deia que era
el millor rugint. Cap lleó d’altres parts de la selva s’atrevia a desafiar-lo a un repte de rugir, i menys un tigre.
Més endins de la selva un tigre s’anava adonant del que
passava a l’altra part de la selva, i no va estar d’acord
que un lleó fos tan cregut.
El tigre volia anar a desafiar el lleó, però no volia que
ningú se n’adonés i va anar-hi a la tarda quan es feia
fosc. El tigre li va dir:
—Et desafio a un repte de rugir.
—Tu, un tigre em desafia a mi? —va dir el lleó rient-se d’ell.
—Hi ha algun problema, o tens por de mi? —va preguntar-li amb un to burleta.
—Com que un problema? Accepto el repte ben encantat.
I així va ser. El tigre continuava amagant el secret i
practicant, mentre que el lleó descansava segur de si
mateix i dient a tothom el secret. El lleó no parava de
menjar i jugar, explicar acudits… Fins que va arribar el
dia i el lleó estava cansat, mentre que el tigre estava
preparat i segur d’ell mateix. El tigre va dir:
—Vull començar, estic preparat.
—Estàs de broma? Jo estic més ben preparat que tu ja
que sóc un lleó —va informar-lo el lleó.

Els pirates
Un dia ennuvolat en un vaixell, hi vivien dos pirates amb
el seu pare. El més gran es deia Ull de Llop i el més
petit, Bigoti Tort.
El 17 de març van anar a buscar un tresor. Havien trobat
un mapa, tallant la gespa del jardí. Van sortir a les sis del
matí tot adormits, van començar a anar cap al fons del
mar. En Bigoti Tort portava el timó mentre l’Ull de Llop
estava descansant al sofà; el pare preparava l’esmorzar.
En Bigoti Tort, que tenia el mapa a la mà, va notar alguna cosa rara. Va parar el vaixell de cop i tot el menjar del
pare i l’Ull de Llop van anar a parar a terra. L’Ull de Llop
va començar a cridar:
—Què passa, què passa, hi ha alguna emergència?!
—El vaixell ha detectat alguna cosa estranya.
—Què passa amb aquest enrenou? —va començar a cridar el pare.
—El vaixell diu que a sota nostre hi ha alguna cosa. Haurem de baixar i veure què passa.
I així ho van fer, en Bigoti Tort i l’Ull de Llop es van posar l’uniforme i van anar a mirar què hi havia. Van anar
baixant i de cop van veure una cosa que ningú no havia
vist mai.
—Mira, mira Bigoti Tort!
—Què passa ara?
—És una sirena! Que maca!
—Corre, corre, pugem a dir-li al pare!

—Però no ens creurà, hem de pensar alguna cosa.
Es van posar a pensar i no trobaven cap solució. De cop
van sentir que la sirena els estava parlant.
—No ho podeu dir a ningú, si no tothom em voldrà venir
a veure.
Es van quedar de pedra, van trobar una sirena i, a més a
més, sabia parlar. No van escoltar res del que la sirena
els havia dit, així que ella va haver de repetir-ho.
—No digueu a ningú que m’heu vist, la meva vida corre
perill!
—I què aconseguirem a canvi? —va dir l’Ull de Llop, que
sempre volia una recompensa.
—Us donaré tot el tresor que buscàveu. Tracte fet, o no?
—Tracte fet.
I així en Bigoti Tort, l’Ull de Llop i el seu pare van tornar a
casa amb un secret, i amb un tresor ple de joies!

PRIMÀRIA
5è B

Pseudònim: Índia
Curs: 5è B
Adriana Viñas

Aquella noia…
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El dia següent em vaig despertar i vaig sortir de casa al
més ràpid possible i vaig arribar just a temps per a poder
descobrir on anava.
Després d’una estona de córrer vam arribar a una casa
molt gran, va picar la porta i jo amb molta intriga esperant que obrissin la porta em vaig tirar tan endavant, per
poder veure bé que hi havia, que vaig caure un altre cop
i allà vaig descobrir que potser jo era una mica maldestre. Però aquest no era el meu únic problema, perquè
vaig fer tan soroll que la noia em va sentir. Jo estava a
darrere els arbustos i em vaig anar tirant enrere, però la
noia em a sentir igual, i…
—Ja està! Ja tinc mitja història feta! —va exclamar l’escriptor feliç.
Però ara té un altre problema… no sap com la pot acabar!

PRIMÀRIA
6è A

Premi: Flor natural
Pseudònim: Món
Curs: 6è A
Victòria Adekunle

Amics

Cada dia, quan surto de casa per anar a la feina, a dos
quarts de nou del matí, em trobo aquella noia: la noia
índia. Sempre va amb una bicicleta, amb una rodoneta
de color rosa al front, amb una trena llarga que li arriba
fins a mitja esquena, uns pantalons amples roses amb
flors de color d’or… Me la quedo mirant fins que es va
fent petita, petita, petita, i al final desapareix. Però un dia
quan vaig sortir de casa em va passar pel cap: «On deu
anar cada dia a la mateixa hora?»

Un amic de veritat
mai et deixarà
plantat.
En moments bons i
dolents,
els amics hi són presents.
Sempre junts mai
separats,
això són igualtats.

Per això un dia em vaig demanar festa a la feina per a
poder descobrir a on anava aquella noia. Vaig agafar la
meva bicicleta i vaig sortir de casa a la mateixa hora de
sempre. La noia ja havia sortit de casa perquè des del
davant del meu portal es veia la seva trena llarga, així
que no vaig esperar ni un segon, em vaig asseure sobre
la bicicleta, però de sobte vaig pensar: Ostres! Jo no sé
anar amb bicicleta! Per això vaig tirar la bicicleta a terra, i
llavors em vaig entrebancar i vaig caure de morros a terra,
i em vaig aixecar al més ràpid possible, vaig mirar a la
dreta i a l’esquerra, però no vaig veure a la noia.

Com dues flors molt boniques,
que sempre estan unides.
L’amistat sempre dura
i se n’ha de tenir cura.
Entre tots ens expressem
i també ens ajudem.

L’endemà vaig tornar a demanar festa per al dia següent.
Aquest cop vaig pensar que no agafaria la bicicleta, per
no tornar a passar la mateixa aventura de l’altre dia.

S’han d’acceptar un a l’altre,
perquè això forma un miracle.
L’amistat és una flor
que si no la cuides,
es mor.

PRIMÀRIA
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Pseudònim: NANIS
Curs: 6è A
Chantal Domínguez

HISTÒRIA DELS JOCS FLORALS

UN ÀNGEL A LA VIDA REAL

Què en podríem dir dels jocs florals?,
sobretot que se celebren en un dia molt especial!

Un dia, una parella, en Biel i la Jana, varen tenir una
filleta que era blanqueta, rosseta i amb els ulls blaus.
A aquesta nena li varen posar Clara, ja que era molt
bonica i riallera. Aquesta nena a part de ser molt maca
també era molt espavilada, ja que va aprendre a caminar
molt abans de l’any i, just quan va fer l’any, ja parlava i
se l’entenia molt bé. La seva veu era més suau que un
pètal d’una rosa de Sant Jordi; la seva pell, tan blanca
com un colom de la pau, i els seus ulls, tan blaus com
les aigües de les platges de Grècia. Ja us la podeu imaginar, oi? A part de la seva aparença, era molt maca per
dins i tenia molts amics. Ah, i cantava com els àngels.
A la Clara només li faltaven les ales per acabar sent un
àngel de veritat.

Jo, il·lusionada per guanyar,
però el més important,
una bona poesia presentar.
Poden ser contes, històries, poemes i molt més,
i totes girades a l’inrevés.
Però ara oblidem-nos del concurs
i anem per la festa que sempre ve de gust!
Molt bé, ho heu encertat!, de Sant Jordi estic parlant.
El patró de Catalunya, el més important,
conservant la cultura i el més tradicional.
Aquest dia, roses i llibres arriben a ciutat,
que a cada persona s’acaben regalant.
Ara sí, tornem als jocs florals.
Sabeu quan es van inventar?,
certament, a l’edat mitjana
a Catalunya van arribar.
Espero que el meu poema us hagi agradat
i que al màxim, màxim hagueu disfrutat,
tenint en compte que Déu ni do
com me l’he currat!
Sobretot jo m’he divertit,
perquè a part d’un poema,
ha estat un passeig dolç i florit!

Quan la nena ja tenia uns dotze anys, a la seva mare
li varen detectar un càncer de pulmó i va ingressar a
l’hospital de la ciutat on vivien. Des de llavors, la Clara
cada dia anava a visitar la seva mare a l’hospital. Així,
van passar mesos i mesos, fins que, un dia, quan la Clara estava a classe, el seu pare, en Biel, va picar a la
porta i va dir:
—Bon dia, escolta mestra, que podries sortir un moment?
—És clar que sí.
Quan els dos estaven a fora de la classe, en Biel va explicar a la mestra que la seva dona, la mare de la Clara,
havia estat molt malament de salut durant aquests dies
i avui s’havia mort, i li va demanar si la Clara podia anar
a l’hospital.
Llavors, tots dos varen entrar a classe i la mestra va dir
a la Clara:
—Clareta, bonica, agafa les coses que te’n vas a l’hospital amb la teva mare.
—Per què mestra, què està passant?
—Millor que t’ho expliqui el teu pare durant el camí.
La Clara va agafar les coses i se’n va anar amb el seu
pare a l’hospital. Quan eren al cotxe, la Clara li va pre-

guntar al seu pare què estava passant, però ell no va
respondre.
Quan varen arribar i estaven davant la seva habitació a
punt d’entrar, la Clara va tornar a preguntar què passava
i ell va dir:
—Clareta, ho sento molt, però la teva mare…
—No, no és possible! És morta, oi?
—Sí, ho sento molt Clara, la teva mare s’ha mort…
La Clara va començar a plorar molt trista i va entrar a la
habitació. Ella va començar a cantar la cançó preferida
de la seva mare, una cançó preciosa de La Oreja de
Van Gogh.
Quan la Clara estava cantant, els metges es van emocionar perquè ho feia molt bé i també va passar una
cosa increïble: la seva mare va començar a reaccionar
i a moure la mà. De seguida van venir molts metges
i infermeres i entre tots van intentar revifar-la. Tenien
esperança de fer-la viure perquè havia reaccionat amb
el cant de la Clara. Varen passar tres hores d’estrès i
molts nervis, però al final ho varen aconseguir: el cor de
la seva mare va tornar a bategar. Durant sis mesos la
mare va anar a teràpia de recuperació, però després ja
va poder fer vida normal.
Per tot això, la Clara és com un àngel a la vida real.
FI
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La millor rosa de Sant Jordi
Hi havia una vegada un nen que es deia Pau que el dia
de Sant Jordi va anar a comprar la rosa de Sant Jordi
per a la seva mare. Va anar a totes les floristeries del
poble però a totes se’ls havien esgotat les roses.
Tot caminant, va veure una parada de roses. El senyor
de la parada estava molt content ja que només li quedava una rosa. En Pau va decidir acostar-s’hi:
—Hola!
—Hola, que voldries una rosa?
—Sí, veig que només te’n queda una!
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—Sí, és que les roses que venc jo són especials.
—Especials?
—Són unes roses nascudes en uns jardins on sempre hi
ha felicitat i amor. Per això porten amor i felicitat a les
famílies.
—A sí? Doncs em quedo l’última!
Quan el botiguer preparava la bossa per embolicar la
rosa, en Pau va sentir una veu que deia:
—Pau! Pau!
—Hola?
—Sóc la rosa! Sóc la millor rosa que podràs tenir mai!
—Què?
—Ja t’ho ensenyaré! I us portaré la felicitat i l’amor a
casa, però m’haureu de cuidar molt bé.
—D’acord!
El nen tot estranyat va agafar la rosa que el botiguer li
havia embolicat, i es dirigir cap a casa seva.
La rosa li digué:
—Pau, a qui em regalaràs?
—A la meva mare.
—Li hauràs de dir que m’ha de cuidar molt bé perquè si
no ho fa no portaré la felicitat ni la bona sort i us portaré
tot el contrari…
—D’acord, ja et tractarem bé.
En Pau va entrar a casa i va cridar la seva mare; la mare
d’en Pau va baixar del pis de dalt, i li va demanar què
volia. El nen li va donar la rosa i li va explicar que l’havia
de cuidar molt bé, perquè si no portaria mala sort a la
família.
La mare li va dir que era impossible que una rosa portés
mala sort a casa, però en Pau li va dir que li fes cas.
La mare va ficar la rosa dins un gerro ple d’aigua, així no
caldria regar-la tan sovint.
La rosa feia un somriure d’orella a orella.
Va arribar l’hora d’anar a dormir, i en Pau, la mare i el
pare van anar a dormir. La rosa va fer un salt i va baixar
al terra, va espolsar-se els pètals, i li va caure una pols
que semblaven purpurina, i va dir:
—Que porti la pau i la felicitat a la família que m’està
cuidant!
El dia següent, en Pau a l’escola no es va barallar amb
ningú, la mare no va tenir cap problema a la feina i el
pare va tenir molts clients a la botiga de rellotges.
El nen ja s’ensumava que havia estat la rosa qui havia
dut la felicitat a casa.
La rosa va dir a en Pau que continuessin cuidant-la així,
i cada nit tiraria la pols de la bona sort.
En Pau, així ho va fer. I cada dia la família estava alegre
i contenta.
I vet aquí un gat i vet aquí un gos, i aquest conte ja s’ha fos.

PRIMÀRIA
6è B

Pseudònim: El petit
príncep
Curs: 6è B
Ariadna Roura

La rosa més bella
Jo sóc la rosa de Sant Jordi,
una flor bonica i vermella
com la sang del drac ferotge,
que em va fer florir.
Sóc el símbol de l’amor,
que hi ha entre Sant Jordi i la princesa,
i per això vaig pel món,
donant amor a cada parella.
El dia 23 d’abril
tothom em ve a buscar,
i això d’estar en una casa,
m’ha començat a agradar.
El llibre és el meu company,
que les noies als nois regalen,
se’n poden escollir de divertits
i, fins i tot, de seriosos i avorrits.
Quan en una casa estic,
em reguen cada dia,
fins que els pètals em van caient,
i de mica en mica em vaig desfent.
La diada s’ha acabat,
els rosers tornaran a florir,
i altres roses que naixeran,
podran ser especials en algun instant.

PRIMÀRIA
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Pseudònim: Poma
Curs: 6è B
Sara Roca

El tresor més gran
Un dia, en un poble situat enmig de les muntanyes, hi
havia quatre amics jugant a la plaça Major del poble.
Eren la Laia, la Judit, en Joan i en Pere. De sobte, en
Pere, que era el més petit, va cridar:
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—Mireu allà! —assenyalant una escletxa molt petita que
hi havia a la paret d’un edifici.
—Què passa allà?— va preguntar la Judit.
—No ho veus? Sembla que hi hagi alguna cosa a dins!
—va contestar en Pere.
—Per què no ho anem a mirar?— va preguntar la Laia.
—Sí, anem-hi! —va dir en Joan.
Van anar a veure si hi havia alguna cosa, i sí. A dins hi
havia una capsa de fusta!
La van obrir, i van veure que a dins hi havia un paper que
posava: El tresor més gran de la vida.
—És el tresor més gran de la vida! —va exclamar en Pere.
—I què pot ser… Mira! Posa que es troba en aquesta muntanya! —va dir en Joan assenyalant la muntanya
que estava més a prop del poble.
En aquell moment, va passar pel seu costat l’home que
volia ser el més ric del poble, en Toni.
—Un tresor! Doneu-me el mapa que jo el trobaré i seré
el més ric del poble —i se’n va anar cap a casa.
—Oh, quina pena! M’agradaria trobar aquell tresor. I ara
sense el mapa no sé com ho farem… —va dir en Pere.
—Pere, jo he dit que estava en aquella muntanya! —li va
recordar en Joan.
—Ah sí! És veritat!
—Però pensa que és una mica perillosa, aquella muntanya, i segurament els pares no ens hi deixaran anar —li
va dir la Laia.
—Tens tota la raó. Els pares no ens deixaran, i si hi anem
ens podem fer molt mal, i potser si ens passa això no
arribarem a ser mai rics —va reflexionar en Pere.
—També, pensa que és molt millor tenir amics i família
que ser ric —va afegir la Judit.
L’endemà, mentre en Toni es dirigia a la muntanya, es va
trobar en Joan que li va preguntar:
—Vas a buscar el tresor?
—És clar que sí! —i se’n va anar.
En Joan va anar al parc, on havia quedat per jugar amb
els seus amics. Els va explicar que en Toni anava a buscar el tresor.
Cap a la tarda, en Toni va arribar al poble amb cara d’enfadat, i en Pere se li va acostar:
—Has trobat el tresor?
—Sí, però no era el tresor més gran de la vida com posava al mapa.
—I què hi havia?
—Només hi havia un cofre amb un paper a dins que
posava: El tresor més gran de la vida és tenir amics i una
família. Tonteries!
Dit això, se’n va anar encara més enfadat. La Laia, que
ho havia sentit tot, va córrer cap a on era en Toni i li va
dir:
—Ajuda els altres. Segur que així et sentiràs millor i tindràs molts amics —i se’n va anar.
Aquelles paraules el van fer reflexionar i, a partir d’aquell

moment, en Toni va ajudar els altres i va fer molts amics
de diferents edats. Així, va ser molt feliç i no va tornar a
pensar mai més en ser ric.
FI
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Dia 2 de 5:
Estava molt emocionat perquè em vaig llevar molt alegre, ja que passaria tot un matí amb els meus amics a
la meva antiga escola. Quan vaig arribar a l’escola tots
m’esperaven amb els braços oberts, tot i ser-hi jo vàrem
fer classe normal i a l’hora del pati vam fer un gran partit
de futbol on la majoria de nens i nenes de 1r i 2n ESO
hi varen participar. Va ser tan divertit que els professors
van decidir allargar el pati. Un cop vàrem tornar a la
classe va passar molt ràpid, ja que tots els nens estaven
parlant del partit.
Dia 3 de 5:

Hola, sóc en Noa
Hola!!! Sóc en Noa i tinc 12 anys. Estic en un hospital de
Nova York des de fa quatre mesos, ja que tinc una malaltia al cor anomenada cor de vidre. Els metges que estan
al meu càrrec m’han dit que em queden aproximadament
cinc dies. Per tant, he decidit escriure un diari explicant
els meus últims sospirs. Aquests últims dies els vull
viure al màxim perquè vull morir feliç. Tinc diferents
objectius que m’agradaria assolir en aquests últims
dies:
—Anar al McDonald’s a menjar una gran HAMBURGUESA.
—Tirar-me en paracaigudes.
—Fer un gran partit de futbol.
—Anar a tocar la neu.
—Passar un dia a la meva antiga escola amb tots els
amics.
—Donar aquest diari a una editorial.
—Estar al llit fins a la mort.
Dia 1 de 5:
Jo i els meus pares hem anat a tirar-nos en paracaigudes. Al principi no sabíem si tirar-nos, però com que
era la meva gran il·lusió, ens hem decidit a fer-ho. Els
monitors ens van donar instruccions per la baixada
en paracaigudes. Va ser una experiència fantàstica,
varem riure molt, m’enrecordo a dalt a l’avioneta que
els meus pares estaven molt nerviosos i jo no podia
parar de riure. Va arribar l’hora de tirar-nos de l’avioneta, vaig tancar els ulls, em vaig embalar, i… vaig
saltar amb el meu monitor el darrere. Quan vaig obrir
els ulls vaig veure com baixava de ràpid i vaig obrir el
paracaigudes, va ser una sensació meravellosa, em
vaig sentir lliure i feliç, així doncs, quan vaig estar
planejant per l’aire vaig tenir la millor experiència de
la meva vida. Un cop vàrem arribar a terra, ens va
venir molta gana a tots tres i vàrem decidir anar el
McDonald’s a menjar una gran hamburguesa. Va ser
deliciosa, ens vam llepar els dits.

Quan em vaig llevar feia un sol radiant, em vaig equipar per anar a la muntanya a tocar neu. La meva mare
anava cridant: —Noaaa, Noaaa, baixa que marxem. Vaig
posar totes les meves coses en una maleta i el meu
pare m’ho va carregar el cotxe. Quan vam tenir totes les
maletes dintre el cotxe el meu pare va dir…
—Som-hi cap a la muntanya.
Un cop vàrem arribar, vam deixar totes les coses a l’hotel i vam anar a tirar-nos amb el trineu per les pistes
d’esquí. Vam anar a dormir d’hora, ja que havia estat un
dia molt mogut. L’hotel era preciós i el menjar deliciós.
Dia 4 de 5:
Quan em vaig llevar vaig poder apreciar amb els meus
ulls el magnífic paisatge de muntanyes nevades des del
meu llit. Em vaig llevar, vaig buscar una taula i em vaig
posar a corregir el meu diari, amb l’ajuda de la meva
mare i el meu pare. El volia tenir a punt per poder-lo
presentar a l’editorial.
Dia 5 de 5:
…
FI
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Les paraules viatgeres
La primera paraula que va existir no sabia viatjar. La pobra vivia sola, tancada en un cap petitet.
Van aparèixer més paraules, que tampoc sabien viatjar.

Fins que un dia van conèixer una boca, i li van demanar
la seva ajuda.
La boca en va escollir una i bufà amb gran força. I aquell
va ser el primer viatge d’una paraula, i l’escollida va ser
«mama».
Moltes altres paraules van aprendre a viatjar així. Saltaven felices de les boques a les orelles volant a través
de l’aire. Però aviat es van adonar que no arribaven molt
lluny. Com a molt, amb el crit més fort i amb el vent a
favor, algunes cents de metres. Com podien conèixer
així el món tan gran com és?
Van passar anys i anys abans que coneguessin unes
noies increïbles. Eren 26 amigues que es feien dir Lletres, i es van oferir a vestir cada paraula de forma diferent, perquè en viatjar se les reconegués més fàcilment.
Elles no sabien volar per l’aire però coneixien el Sr. Llapis, capaç d’escriure, dibuixar i pintar en qualsevol lloc.
Tot i que en Llapis mai trobava bons llocs perquè les
paraules viatgessin, i sovint escrivia sobre roques i arbres que ningú podia moure, deixant les paraules allà
atrapades per sempre.
I llavors, quan les paraules estaven a punt de rendir-se i
acceptar que mai podrien viatjar lluny, van conèixer el Sr.
Paper. Era lleuger i es movia molt ràpid, però aguantava
ferm molt més que l’aire. Era la forma perfecta de viatjar.
I així, amb en Paper, en Llapis va escriure lletres, que
van formar paraules, i aquestes van poder viatjar fins a
l’altra punta del món!

ESO
1r
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Pseudònim: Pau 999x
Curs: 1r ESO
Pau Vallbona

La Contaminació
Molts de nosaltres no som conscients
que la Terra pateix en molts moments.
La contaminació
afebleix la capa d’ozó
i fa que cada vegada
el món sigui pitjor.
Si a algun lloc proper has d’anar
que no et faci mandra caminar.
Si vols ajudar
també pots reciclar.
Aquesta petita acció
pot portar el planeta a la salvació.
Al Pol Nord cada dia fa més calor
perquè es fan forats a la capa d’ozó
i tot això és degut
a la contaminació.
Si el gel es fon
podria inundar el món.
Els ocells no sabrien on anar
i es quedarien sense menjar.
Els humans som els culpables d’aquesta situació
i a les nostres mans es troba la solució.
Hem mirat amunt
i ens hem adonat que de món
només en tenim un.
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Ell va assentir amb el cap i es va aixecar per fer-me un
suau petó a la galta.
Els rajos del sol em despertaren l’endemà.
—Mare, mare, mare! Prepara l’esmorzar ràpid! Avui haig
de fer una tasca molt important!.

El gallaret
Era la primavera, la intensa aroma de la varietat de flors
dels camps que rodejaven el poble es va colar per la
petita obertura de la finestra de la meva habitació. Però,
de sobte, la forta olor del cafè amargant de la mare em
va fer tornar a la realitat. Després d’aquell deliciós esmorzar format per una gran varietat de menjar exquisit,
vaig agafar la vella bicicleta del garatge, i vaig posar
rumb cap a casa en Benet.
En Benet era un home gran que pintava quadres, ell
deia que no era un pintor… simplement pintava per necessitat. Un dia quan era més petita i tenia curiositat per
tot, li vaig preguntar perquè mai deia res, i llavors vaig
descobrir que aquest pobre vellet va néixer mut. Un dia
es va adonar que pintar li sortia molt bé, i va decidir que
es comunicaria a través de quadres.
Quan vaig arribar, com de costum, estava dibuixant un
camp ple de gallarets. Fa temps una dona del poble
em va explicar que quan en Benet era petit, vivia en
una casa al camp, i que quan arribava la primavera
s’omplia tot de gallarets i era un paisatge indescriptible. Em vaig asseure al seu costat i vaig observar què
estava pintant: un llit, amb una tauleta de nit al costat
amb un xarop i un termòmetre, vaig deduir que estava
malalt.

Després de l’esmorzar me’n vaig anar al garatge, vaig
agafar la bicicleta i em vaig dirigir cap a casa la Pilar,
vaig trucar al timbre i em va baixar el que necessitava.
Al cap d’uns minuts, després d’unes petites dificultats,
vaig arribar a casa del meu vell amic.
—Bon dia Benet! On ets?
Vaig sentir un soroll que provenia de la seva habitació.
Em vaig dirigir cap allà, i el vaig trobar assegut al llit
pintant un quadre d’un cel blau amb ocells volant lliurement. Vaig suposar que allò volia dir que li agradaria
«Sentir-se lliure» per un moment.
—Vinga aixeca’t! Anirem a donar un volt… ja veuràs on!
—li vaig picar l’ullet, després de rebre un dels seus dolços somriures.
El vaig asseure a la cadira de rodes que m’havia deixat
la Pilar, li vaig posar un jersei i el vaig portar cap a fora.
Després de fer una petita passejada pel poble saludant
tots els veïns que ens trobàvem, vaig decidir portar-lo
cap al lloc on havia pensat.
—Benet, ara et demanaré que et posis un antifaç als ulls,
així serà més emocionant, ja ho veuràs.
Va assentir amb el cap, i l’hi vaig posar. Al cap de poc
vam arribar al nostre destí.

—Què et passa? —li vaig preguntar.
Ell m’assenyalà el quadre amb el pinzell. No vaig obtenir cap altra resposta, es quedà en silenci observant
l’exterior.
—Mira, avui t’he portat aquesta capseta de música, és de
ma mare. Escolta.
Quan vaig escoltar aquella dolça i relaxant melodia em
vaig posar a pensar que, potser havia arribat el moment
que en Benet se n’anés a l’altre barri, estava malalt i el
seu cos no estava per històries. Llavors em vaig proposar que faria que passes els millors dies de la seva vida
al meu costat.
—Benet, haig de marxar —li vaig dir quan es va acabar la
música—; demà vindré, d’acord? Cuida’t, i si tens algun
problema ja ho saps.

Vaig situar la cadira a un lloc on pogués observar bé el
paisatge, i després li vaig treure l’antifaç.
En veure on es trobava, en Benet no va poder evitar
unes llàgrimes de tristesa, o de felicitat, no vaig saber
identificar-ho. El lloc on l’havia portat era la seva antiga
casa del camp, tot florit amb gallarets. El vellet va treure
la llibreta que sempre portava a sobre i va escriure molt
curosament: gràcies. El vaig contestar amb un simple
somriure de felicitat.
Estava impacient per l’endemà, veure un dels seus somriures m’alegrava tot el dia.
Em vaig despertar a corre-cuita i al cap de 5 minuts era
davant la porta d’en Benet.
—Hola! Com estàs Benet?

—Estem aquí…
Estava clar que hi havia algú més a la casa. Quan vaig
anar a la seva habitació m’hi vaig trobar la Pilar que estava assentada al costat del llit fent-li companyia
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—Què ha passat?
—Aquesta nit ha empitjorat moltíssim… el metge… en
fi… ja t’ho pots imaginar.
Sense pensar-m’ho dues vegades em vaig posar a pintar un quadre d’un camp ple de gallarets, semblant als
que feia en Benet.
—Què pretens fer? —em preguntà la Pilar.
—Un quadre per a un dels millors amics que he tingut mai.
Aquell dia vaig estar al seu costat fins a les 9 del vespre, i
la realitat es que va anar empitjorant a cada hora. Al final,
després d’insistir, la Pilar em va obligar a tornar a casa.
Al matí del dia següent, vaig agafar la bicicleta, i quan
vaig arribar a la casa del senyor Benet, estava ple de
gent, em temia el pitjor. Em vaig acostar a la Pilar, i em
va dir, amb llàgrimes a la cara:
—Judit, en Benet ha mort avui a les 4 de la matinada,
l’ajuntament ha decidit que faran un museu on s’exposaran tots els seus quadres, en honor seu. Plora, és normal.
No volia plorar davant de tothom, i menys en aquella
casa que des d’aquell moment em portava mals records.
Volia honrar la memòria del meu vell amic, a la seva
antiga casa, com vaig fer en el penúltim dia que vaig
passar al seu costat.
Després d’això, al cap d’una estona, vaig tornar cap a
casa seva i vaig agafar una de les seves fotos que tenia
guardades en un calaix. A continuació, vaig agafar la
capseta de música que tant li havia agradat i vaig recordar els bons moments que havia passat al seu costat, al
costat del millor amic del món.
FI

Voler és poder
Vinc d’allà on els somnis es poden comprar, allà on els
problemes psiquiàtrics et destrossen la ment i el cor, on
es creu que res és possible però… Avui pels meus somnis ho aposto tot, no hi tinc res a perdre, no importa si
és fàcil o difícil, el que importa és que «Voler és poder».
No és impossible, només és difícil, diuen que l’esforç és
el preu del que val la pena tenir. Donar-ho tot per als
teus pares, família i amics perquè… i si et passa alguna
cosa? Qui sap on serem demà? Jo no ho sé, i tampoc
vull saber-ho, jo només vull gaudir de la vida amb els
que m’estimen, ajudar-los i ser feliços, però sobretot: si
s’ha de lluitar, lluitar tots junts. Ho sento, ho sento molt
si a algú li he fet mal sense motiu, era per supervivència
mai ha sigut mala intenció.
Quan m’enfonso, penso en la meva mare, en totes les
lluites que ha guanyat i les que ha perdut, ja que fins
i tot del més dolent se’n pot treure alguna cosa bona,
també penso en totes les meves llàgrimes perdudes per
gent poc important… I llavors tinc tot el que necessito
per seguir endavant i no tornar a recaure en tot això, les
forces que havia perdut tornen a estar dins meu, ja està,
ja res em pot parar. Ara només faig el que hauria d’haver fet des d’un principi, valorar-me per demostrar quant
valc, deixar-hi la pell si fa falta per veure somriure els
meus, ignorant les desgràcies i caminant sempre sense mirar enrere. Amb aquests entrebancs he après que
els anys que tinc no defineixen la meva edat, perquè
aquests ulls ja han vist massa, que tot el que he viscut
m’ha fet més forta i això no pot esborrar-ho ningú.
I ara escolta’m, germana, el temps no espera ningú, així
que no perdis els dies asseguda en una habitació, moute, fes el que et fa feliç, que el rellotge no es pararà a
favor teu… Viu la vida com tu mateixa m’has ensenyat
a fer i gaudeix les sensacions que et donarà fer-ho. Ets
la millor en això i no deixaré que res et faci caure, no
t’ho mereixes, ja ho hem passat prou malament com per
rendir-nos ara, no creus? Deixa’ls parlar, inventar, que al
cap i a la fi ningú es coneix la teva història millor que tu.
Recorda que juntes podem amb tot. Riu-te’n de la vida
encara que faci mal, fes les bogeries que et fan ser tu,
perquè germana, estem aquí ara, la resta no té cap tipus
d’importància. Surt a fora i no deixis de fer el que t’omple. És veritat que tu i jo ens hem entrebancat per fer
coses que no tocaven, per estar en històries de les que

no hem sortit afavorides, però germana estàvem juntes
en aquells moments i creu-me que estaré al teu costat sempre que ho necessitis. Somriu i segueix els teus
somnis, només si fas el que tu decideixis fer seràs feliç.

I vaig dir tot eufòric:
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—JO SÉ QUE AVUI PUC CANVIAR LA NOSTRA VIDA!!
La meva mare va venir tot corrent, i va dir:
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I de seguida es va adonar que m’havien contractat. Em
va fer un gran petó i va deixar anar:
—Va a dormir que sinó demà no t’aguantaràs dret…
I vaig anar a dormir.

Jo sé que avui puc canviar la nostra vida!!

DIA 17/8/54

Hola, sóc l’Aleix, avui és 15/8/54, tinc 12 anys i visc amb
la meva família a Vic en un pis on no tenim aigua ni llum.
Vaig néixer a l’Àfrica en una família molt pobre. Quan tenia
uns 6 anys la meva família va decidir venir aquí, a Vic, perquè ens pensàvem que aquí trobaríem feina i ens podríem
guanyar la vida, però no, perquè pel simple fet de tenir
diferent color de pell no ens deixaven treballar a cap lloc.

Avui és el primer dia de la resta de la meva vida!!! vaig
cridar.

Però sort en vàrem tenir d’una senyora gran, que ens
va deixar treballar al seu forn de pa, on fèiem el pa a
les nits, era una feina molt pesada, però gràcies a això
podíem mantenir el pis.
Ara fa uns mesos aquella senyora va morir. Malgrat això
ens estan a punt de fer fora del pis i estem molt preocupats, no sabem què fer, no tenim res i no podem anar a
l’escola, la nostra mare ja no menja, diu que jo i el meu
germà ens hem d’alimentar bé perquè estem creixent, i
per si no fos prou, el meu pare està a l’hospital per falta
de vitamines.
Ara estic escrivint un currículum, però segur que no
m’agafaran perquè sóc moreno!
DIA 16/8/54
Avui és un dia com tots els altres, intentar sobreviure
per poder passar el dia.
Ara acaba d’arribar la meva mare de l’hospital, ha anat a
veure el meu pare i diu que està millor, que potser d’aquí
unes setmanes podrà tornar a casa. També ha anat a
baix a agafar una carta no sé pas de què deu ser, potser
és la carta del currículum que m’han tornat dient que no
m’agafen.
Tal i com havia previst era una carta, sí que era la del
currículum, però amb un petit detall: que m’havien contractat!!!

I vaig anar cap a treballar.
FI
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Albades
I allí estava la Lara, asseguda sobre la neu d’aquell estimat turó.
Vivia en un petit poble del nord de França. Era filla única
però tenia un gos de raça petita que se l’estimava molt.
La Lara era una nena molt especial. Tenia Síndrome de
Down però no ho aparentava gens.
Era una persona molt carinyosa i sociable i, tot i les conseqüències que li portava la malaltia, era molt llesta. Totes les assignatures del col·legi li anaven molt bé però,
quan se li havia d’explicar una cosa, tot i tenir tan sols 9
anys, ho entenia a la primera.
D’amics no li’n faltaven però, tal com ella deia, amb la
persona que més li agradava estar era amb la Beth,
la seva mainadera. Li tenia una gran estima, ja que la
Beth era la persona amb qui havia passat més temps
des que va néixer. Els seus pares treballaven per una
editorial buscant bons escriptors i es passaven la ma-

joria dels dies en altres països, així que era la Beth
qui se’n cuidava dia i nit. Per la Lara era com l’àvia
que mai havia tingut. La Beth ja tenia 64 anys i, com
que no tenia fills, podia dedicar tot el temps a la petita
Lara i a les seves aficions. A la que dedicaven més
temps era a una de molt especial per a totes dues,
elles en deien el seu petit moment. Cada dia s’aixecaven ben d’hora al matí per poder-lo dur a terme i
és que no hi havia cap altre moment, ja que aquesta
petita afició era poder veure com sortia el Sol. Anaven
a veure-ho al turó del darrere de casa seva i allà s’hi
passaven llarguíssimes estones que per a elles eren
tan sols un moment.
La Lara sempre deia a la Beth que era com si fos un
moment màgic on el món, per uns instants, era perfecte.
Ella li feia prometre que cada albada seria un secret que
no podien dir a ningú. Llavors, la Beth li feia un petó i
li deia:
—T’estimo molt, Lara. No ho oblidis mai.
Un dia, en arribar a casa de l’escola, va veure des del
finestral del menjador els seus pares. Li va semblar
molt estranya aquesta inesperada visita, ja que encara
els quedaven quatre dies per tornar de Mèxic. Semblaven neguitosos i tristos. No entenia massa bé el que
estava passant, així que es va decidir per entrar a dins.
Només entrar sentí una veu espantada. Va deixar la
motxilla i la jaqueta i entrà al menjador, allà hi trobà
els seus pares d’esquena a ella, però quan la sentiren
entrar es giraren de cop. En girar-se van deixar veure,
entremig d’ells, asseguda al sofà i plorant, la Beth. Era
el primer cop que la Lara la veia plorar, s’hi va acostar
i li demanà què estava passant. Els seus pares li explicaren que la Beth tenia càncer de pulmó i que l’haurien
d’ingressar. La Lara, amb mil esforços va dir:
—I qui serà capaç de cuidar-me millor que la Beth?
—l’abraçà amb totes les seves forces.
—Només serà fins que em recuperi, nineta —li respongué ella.
Quan la van ingressar, va sentir com els metges deien
als seus pares que el càncer que estava patint la seva
estimada mainadera era molt greu i que rarament sobreviuria.
Contractaren una altra noia més jove i molt amable.
La Lara feia veure que s’ho passava molt bé, però en
realitat enyorava com mai ho ha fet ningú. Ara, ja no es
llevava per anar a veure les seves estimades albades
ni reia com sempre havia fet. Ara, en sortir de l’escola,
només volia anar a veure la Beth a l’hospital i estar-se
allà tant temps com li deixessin. Li explicava tot el que
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se li acudia però res del seu petit moment; un dia, però,
la Beth li digué:
—Lara, sé que has deixat de veure l’albada des que em
van ingressar. No vull que ho facis. Vull que hi segueixis
anant cada dia i que res t’ho impedeixi. Ets la nena més
forta que he conegut i no vull que res et detingui. Vull
que cada dia, en el moment en què comença a despuntar, escriguis els colors d’aquell moment, així, quan em
vinguis a veure, serà com si jo també l’hagués viscut.
L’endemà, en aquell turonet del darrere de casa seva, la
Lara tenia a les mans el diari més bonic que havia trobat
i, amb un bolígraf vermell, escrigué «Diari per a la Beth,
el meu petit Sol».
FI
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Res és impossible
La vida al carrer era molt dura. Dies tristos i apagats, nits
fredes i solitàries. Cada dia era una lluita per la supervivència, a la recerca de la felicitat. Tothom diu que la vida
de gos és perfecte, dormir i menjar. El que no té en compte la gent que ho diu és que no tots els gossos viuen en
cases, no tots els gossos tenen llits, no tots els gossos
tenen menjar, no tots els gossos tenen companyia.
Jo era un pobre gos, abandonat, passejant-me per la
ciutat i amagant-me del perillós camió que et porta a la
gossera. La meva raça era «Labrador», però no ho semblava perquè estava molt brut. Fa uns anys, la meva vida
es podria definir amb una paraula: Infeliç.
La meva vida va canviar quan vaig conèixer la Sus. La
Sus era probablement la gossa més bonica de la ciutat,
amb un pèl suau i sedós d’un color carn però amb un
to marronós. Portava un collar rosa, amb uns dibuixets
fins de color salmó. Me’n recordo de cada detall. Cada
dia, l’esperava a la cantonada del supermercat perquè
la seva propietària la portava a passejar a les 7 de la
tarda. Jo l’observava, però mai deia res. Era tan dolça i
polida, que quan feia les necessitats al costat de l’arbre,
les tapava amb sorra i fang perquè l’arbre no se sentís
brut i ofès. Podia agafar sorra, fang i altres cosses, però
fes el que fes mai s’embrutava.

Un bon dia, a les 7 de la tarda, la propietària de la Sus
es va parar a parlar amb un home mentre la Sus estava ensumant les flors. Vaig pensar que era el moment
d’acostar-me a ella, i tímidament, pas a pas, em vaig
anar apropant cap a ella. Quan estava al seu costat, em
va mirar, però no en va fer ni més ni menys. Així que li
vaig començar a ensumar el cul, perquè captés que la
volia conèixer. A l’acte de fer-ho, em va mirar i em va
clavar un cop de cua al morro. Em vaig quedar parat,
vaig fer un crit de dolor i li vaig dir:
—Per què em pegues?
—Perquè ets un brut! No es fa això d’ensumar les intimitats de la gent! —em va dir ella.
Jo li vaig explicar que això d’ensumar el cul era una
cosa que feien tots els gossos per conèixer-se, i ella
com que no tenia gaire relació amb els altres gossos,
no ho sabia. Finalment ens vam despedir i va marxar.
Jo estava feliç, trist i adolorit alhora. Feliç perquè vam
parlar, trist perquè em va pegar i adolorit perquè la galta
em va quedar ben vermella.
L’endemà vaig decidir d’acostar-me a ella un altre cop.
M’hi vaig acostar i els dos ens vam quedar callats durant
uns llargs minuts, fins que finalment ella va trencar el
gel i va dir:
—Avui no m’olores?
Els dos vam fer una tímida rialla, i vam continuar caminant. Jo no podia evitar mirar-la, sentia que a cada passa
l’estimava més. Finalment els dos ens vam acomiadar.
Vam estar així molt de temps, dies, setmanes, mesos,
anys, fins que finalment va arribar el dia més feliç de la
meva vida. Ens vam casar. Ella em va presentar la seva
propietària i em va acollir a casa seva. Encara no em
creia que tingués casa, menjar, família Per primer cop
estava feliç.
Al cap de poc temps ja et vam tenir a tu, Duni. Quan
tu vas néixer jo vaig ser el gos més feliç del món. Em
llevava cada matí amb tu al meu costat i això no saps
l’alegria que em portava. Tu ens encomanaves el somriure en els pitjors dies. Però tot el que és bo, té un fi.
Aquí ha arribat el meu fi, estimat fill, ara és el moment
de protegir-te des d’un lloc més elevat. Ara et protegiré
des del cel. I recorda que en el món res és impossible,
perquè si jo vaig aconseguir ser feliç estic segur que tu
ho podràs ser sempre. T’estimo Duni. Espero que mai
perdis aquest somriure.
El teu pare, Piper.
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Un quadre especial
Era un dia de primavera, d’aquells que et passes la tarda
dins de casa per culpa de la pluja constant, quan la Irene va desaparèixer. Ningú no sap com ni quan va passar
exactament, però el que sí podem afirmar és que algú la
va segrestar. Posem-nos en situació: tots estàvem dins
de casa, en la qual hi havia un quadre d’una masia pintat a l’oli. En la imatge s’hi veia un rierol que provenia
del cim d’una muntanya, uns ànecs que s’hi banyaven i
una masia que s’alçava majestuosament al principi d’un
gran prat verd. Tots els que érem dins de casa estàvem
entretinguts llegint, jugant, cuinant o matant el temps
d’alguna altra manera, mentre que la Irene feia alguna
feina a la seva habitació. Llavors va ser quan vam sentir
un soroll estrany al seu dormitori, seguit d’un agut xiscle
que procedia de la seva gola. Vam anar ràpidament cap
allà, vam obrir la porta i vam veure que algú havia trencat el vidre i que la nena no era dins l’estança. Ens vam
alarmar molt però vam pensar que ja trucaríem a la policia o faríem alguna cosa el dia següent, perquè ja era
massa tard. Però encara va ser més horrible quan el dia
següent vaig poder percebre un canvi en el gran quadre del que us he parlat abans: en ell vaig observar que
la nostra petita Irene formava part del quadre. Ara jeia
dins la masia i mirava per la finestra de l’edifici. Em vaig
preocupar molt, però no hi vaig donar gaire importància
fins al dia següent que, just en sortir del llit, vaig anar a
la sala a veure el quadre, per poder tornar a saludar la
Irene, tot i saber que segurament ella no em veuria. No
hi havia ningú mirant per la finestra de la masia! Vaig
repassar el quadre de dalt a baix i em vaig adonar que
la meva filla ara donava pa sec als ànecs.
Els anys anaven passant i cada vegada em trobava
la Irene en un lloc diferent del quadre: un dia estenia
la roba, un altre cultivava hortalisses en el seu hortet,
i fins i tot un dia es banyava a l’estany o jugava amb
els gatets. Fins que un dia, normal com tots els altres,
quan em vaig llevar vaig caminar pel llarg passadís i em
vaig plantar davant del quadre. Avui era diferent que els
altres dies. No semblava una imatge bonica ni alegre,
però no hi veia cap diferència. Em vaig fregar la cara
amb les mans, traient-me la son dels ulls, i vaig tornar
a fixar la vista en el paisatge pintat a l’oli. La Irene ja no
formava part de la pintura.

ESO
2n

Pseudònim: Pocaimaginació
Curs: 2n ESO
Guillem Pladelasala

El principi del demà
Era una tarda d’estiu tranquil·la, d’un dissabte enlluernador, el sol queia sobre l’enorme desmai de fulles
verdes que m’abraçava dolçament amb una ombra impenetrable, ella, al meu costat, estirats sobre l’herba;,
érem feliços. Si sabéssim el que ens esperava no us ho
creuríeu, ni tu, ni jo, ni ningú. Es va fer tard, ella s’aixecà, ens vam besar, i ens vam acomiadar, el bes fou molt
agradable, llarg i tendre, una mostra del nostre amor.
L’endemà al matí, em vaig aixecar ràpid, vaig agafar
els meus entrepans, la moto i vaig fer camí cap on em
portessin els camins. Era un altre dia calorós d’agost.
Anava tot sol, amb moto en busca de qui sap què:
tranquil·litat, diversió… El que l’univers em preparés
fora del meu món. Quan era prop d’un pantà en un revolt traïdor se’m creuà un quatre per quatre. Ell no em
veié, no vaig ser a temps de reaccionar d’una altra manera, no podia girar, ni frenar, tenia una caiguda d’un
metre i mig a banda i banda, però no em quedava més
opció, em vaig haver de tirar a una banda. Vaig caure.
Per mala sort vaig picar amb l’esquena contra una pedra punxeguda. Aquest moment no l’oblidaré mai, no
podia moure les cames. Jo ho provava i ho tornava a
provar, però era inútil, no podia acceptar la pèssima
realitat, m’havia quedat paralític. Llavors em vaig centrar, volia que algú em vingués a buscar, però no podia
pensar en com se sentiria la gent quan sabessin que
m’havia destrossat la vida. Lluny de mi s’allunyava la
gran polseguera que aixecava el vehicle, estava sol,
invàlid en un marge d’una carretera per la qual no passava ningú. Eren les tres del migdia, els rajos de sol
em cremaven la pell, arrossegant-me vaig arribar fins
a la moto i em vaig posar a tocar el clàxon. Al cap de
molta estona, un pagès em va sentir i em va veure, ell
va trucar a una ambulància, uns homes em van treure d’allà, em van preguntar per la meva família, no els
vaig contestar, no volia que sabessin res de la vida que
m’esperava. Quan ja era a dalt de l’ambulància em vaig
adormir, tot i no sentir les cames, i sentir un dolor que
em perforava el cos des de l’esquena, hi estava còmode. Quan em van despertar, era davant de l’hospital,
dues cares em van reconèixer, em vaig posar a plorar,
eren ells, la meva família. Els metges em van portar a
una habitació des d’on estic redactant la trista història
d’un dia que ha canviat la meva vida.
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Però ara no em puc aturar, la vida segueix, mai s’atura, ara haig de passar pàgina, mirar la vida de cara al
«demà», perquè d’aquí a uns pocs minuts, començarà
el primer dia de la meva nova vida.
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Pseudònim: Demosca88
Curs: 2n ESO
Sebastián Tunjar

L’Albert
De petit l’Albert ja caminava com ho fan els grans. Fumava cigarretes de farigola i s’enfilava pels murs secrets
de la ciutat. Ara ja és gran, és una estrella del rock i passeja la seva cançó per la ciutat que el va veure créixer.
Cada matí saluda la seva amiga Mercè, la tarotista que
mai es va tirar les seves pròpies cartes, tenia por del que
poguessin dir; i és que el futur no escrit que tenia, el futur
que mai va saber, és ara una caixa de cartró i una cadira
trencada des d’on crida l’atenció dels guiris que, despistats, creuen que és un gitana de les de debò.
L’Albert segueix ronda amunt i es mira la Núria i l’Èrica;
no baixen dels seixanta anys cada una; quan ell era un
nen, elles eren un parell de dones madures molt seductores, sempre reclutant clients a les seves cantonades;
però ara són dos cors miserables que es regalen als
iaios i als pervertits. No gosen discutir-se entre elles
per cap client, com a molt en tenen un cada tres dies,
i alguns d’ells només volen conversa. La Núria es pinta
tota de rosa, un rosa xiclet que fa angúnia; i porta tota
la vestimenta a conjunt, com si fos una truja feta dona,
només li falta que li tirin glans. En canvi, l’Èrica es vesteix com una senyora rica, va tota elegant amb colors
sobris i abrics dels bons. Són la nit i el dia a la vista dels
estrangers, però són la mateixa moneda per a l’Albert,
que les va tastar ja fa molt de temps, quan no gosava ni
acostar-se a les amigues del barri.
I segueix caminant, carrer avall, recordant els vells
temps, els vells amics. De sobte, una onada de sentiments i records empolsinats pels anys que havien passat, donaven voltes pel cap de l’Albert en veure la Carla.
Ella, anys enrere havia estat el somni de tot noi del barri
de l’Albert, tots feien el possible per estar el màxim de
temps amb ella. L’Albert estava boig per aquella noia:
els seus ulls de color marró amb les vores d’un verd
elegant, aquells llavis rosats, els seus cabells castanys,
les seves corbes…

Quan ella havia estat jove, l’Albert la seduïa amb paraules tendres, amb mirades carismàtiques, li feia carícies
tot perfilant el seu rostre amb el dit, passant per la
seva galta per acabar fent-li un petó. El pobre noi no
podia entendre perquè aquella donzella, tan perfecta, podia estar enamorada d’ell, un noi de carrer, que
el seu tracte el diferenciava dels altres, que les seves
paraules podien afeblir el cor de qualsevol persona, al
cap i a la fi només tenia algunes virtuts.
Es van fer grans, i aquelles promeses es van quedar
enrere, juntament amb els anys, amb els records. Cada
dia, a mesura que passaven les hores, es feia més feixuc. Els vells cors d’aquelles persones que un dia somiaren en ser felices juntes, ja havien abandonat tota
mena d’esforç.
Quan l’Albert, després de recordar tot allò, es va acostar
a la vella Carla, li va agafar les mans i li va intentar dir tot
el que es va callar durant 30 anys. Ser estrella de rock
no era el més important en la vida com ell es pensava
anys enrere. Per fi, després d’haver patit tant, després
d’haver deixat caure llàgrimes per dones que no el mereixien, es va adonar que el més important en la seva
vida era ella, la Carla; no només era el més important
per a ell, sinó que donava sentit a la vida d’aquell vell,
que en el seu cor encara flamejava una forta esperança.
Finalment va anar a casa seva, es va estirar al llit on acostumava a somiejar de petit, pensant en un futur on tot
era possible. Va tancar els ulls i va dir adéu a tot el que
coneixia.
En llevar-se, es va adonar que tot havia estat un somni,
una mena d’escarment per tot el que havia fet, una lliçó
per poder entendre la vida, per no entrebancar-se en la
mateixa pedra.
FI
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Pseudònim: Rebló
Curs: 2n ESO
Ferran Hernández

Per què a mi?
Jo mateix em consideraria una persona de físic atractiu,
seductora, simpàtica, alegre, tolerant i influent. Perdó,
que algú em pessigui perquè dec estar somiant. Millor
si m’explico des del principi.
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Fa dues setmanes, jo era un actor multimilionari molt
famós. Disculpeu-me, m’he descuidat l’autocorrector.
Torno a començar. Fa dos mesos, jo era una persona de
classe mitjana (més aviat baixa), en una societat de religió inca, pobre de mi! Érem una societat molt avançada
(ja havíem anat a Mart) i sobretot civilitzada, exceptuant
els famosos sacrificis humans. En un principi no van ser
un problema. Per quin motiu havien de molestar a un
home sense família ni amics si únicament se sacrificaven nens i dones?
Era un primer dilluns de mes normal (tocava sacrifici).
Jo estava tranquil. Però ja havia de venir l’il·luminat que
va dir que els déus li havien dit que volien sang d’home.
I el problema és que si tiressis una agulla en un paller i
jo m’hi assegués, és molt probable que me la clavés. Tal
i com ho escolteu, passaria a la història, però no per ser
el primer home en ser sacrificat. Sinó que, essent tan
capsigrany, vaig tenir l’ocurrència d’utilitzar les meves
cames i fugir. Si el que diuen que l’amor fa fer coses
estúpides és veritat, doncs jo m’he enamorat de la meva
vida! En què estaria pensant! Em vaig endinsar en el
bosc pensant que allà estaria segur. Error! Se m’escapava que el bosc estava infestat de tribus, perquè havien legalitzat el canibalisme (i, ara que hi penso, retiro
que siguem un país civilitzat). Al cap i a la fi, tampoc
eren tan males persones els caníbals, ens explicàvem
acudits, rèiem junts. Però la gana es va menjar la nostra
amistat (literalment). De totes maneres, quan m’estaven
a punt de cuinar viu, els meus salvadors van aparèixer.
Una llàstima que fossin salvadors inques. Resumint, havia fugit del foc per caure en les brases.
Però, espereu. La meva història d’amor amb la meva
vida no acaba aquí. Quan em van agafar gairebé provoco que l’helicòpter d’extracció se’n vagi en orris. Penat
amb dos dies sense menjar, a més del sacrifici. Quina
sort la meva…
Em van sacrificar i vaig anar al cel, on els déus em van
dir que hi havia hagut una equivocació, ells volien una
dona. Per tant, em van tornar a la vida com a compensació de l’error. Però eren molt entremaliats. I em van
tornar a la vida com a dona. La dona que van sacrificar
el mes següent. Sacrificat dos cops en dos mesos (el
segon cop sense oposar resistència), i quan alçaven
el punyal el segon cop em vaig preguntar: «Per què a
mi?» Però després recordo que vaig evitar que milions
de persones fossin castigades pels déus. I pensant-ho
una mica més, vaig salvar la gent que em va matar. Si
alguna cosa sóc, és un idiota.
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Pseudònim: Àngels
Curs: 2n ESO
Emma Escobar

Dia i nit l’estimaria

Somnis de les ombres

En l’univers dels seus ulls
no hi ha res impossible,
noto com la sang em bull
dins del meu cor sensible.

Les plomes, suaus com la brisa del matí que les gronxaven, voleiaven per sobre del seu cap. Aquella nit havia
oblidat tancar la finestra i les fredes brises de principis
de primavera feien que algunes de les plomes del seu
atrapa-somnis llisquessin fins a aterrar als seus cabells,
que aquella nit lluïen més brillants. Va acabar despertant
a causa d’una esgarrifança, que curiosament no li havia
provocat el gèlid vent que es colava per la finestra, sinó
el somni del qual acabava de despertar. Tenia somnis
estranys des que va penjar l’amulet a la capçalera del
seu llit, però cap tan desesperant com el que acabava
de presenciar. Sempre els vivia en primera persona, i
més que terrorífics eren desconcertants.

Ulls bonics com diamants,
que molt sovint em guien,
potser són els més brillants,
perquè sempre em seduïen.
Amb la seva companyia,
tant de nit, com de dia
jo mai l’abandonaria
i sempre l’estimaria.
Perdre’m en els seus ulls,
per mi és un privilegi,
entre la gent tu m’esculls,
amb el cor que aletegi.
Amb ella fins al final,
sense deixar-nos ni un instant,
callar-te amb un bes llarg,
i notar el cos cremant.
Amb la seva companyia,
tant de nit, com de dia
jo mai l’abandonaria
i sempre l’estimaria.
El seu cos és divinal
amb una pell ben suau,
un àngel caigut del cel
vingut per mi expressament.
Quan de tu estic allunyat
el meu cor està trencat
i explica molt afectat:
—Jo sempre t’he estimat!

Cada nit fugia del que mai havia perseguit amb tanta
desesperació. Al seu cap no parava de recrear-se l’escena que havia estat repetint-se durant les cinc hores
i quaranta minuts que havia aconseguit dormir. Sempre
es trobava una cantonada, i cada vegada que la passava, per molt que corria la tornava a tenir davant. Això durant el que semblaven interminables anys. Encara que
no veia res, al seu cor sentia el ressò d’unes passes
que la seguien. I arribada aquesta part del malson despertava amb la mateixa sensació que senten els nens
petits quan creuen que hi ha monstres sota el llit. Cada
nit se li feia més terrorífic el fet d’anar a dormir, perquè
quan tancava els ulls presenciava alguna de les seves
peculiars visions. Però el més fotut és que sabia perfectament de què fugia. Era perfectament conscient que el
que la perseguia dia i nit era la seva por. La seva incomprensible fòbia a l’amor. No creia en el fet de sobreposar
la vida d’algú a la seva perquè sí. Però tampoc era culpa
seva, ja que mai li ho havien ensenyat. N’havia après
soleta, i com amb la majoria de coses que aprens soleta, ho entens malament. La diferència és que quan ella
ho malinterpretava no tenia ningú que li demostrés que
estava equivocada, o que li servís d’exemple. Sempre li
havien ensenyat a no dependre mai de ningú, que no
fos més dèbil que els altres o que no carregués amb els
problemes que no eren seus. Li van ensenyar que estimar era una debilitat. I ella va pensar que això era l’amor.
Fins al punt que, com humans que som, controlar el que
de veritat volia, com a persona que necessita l’amor d’algú, va acabar estimant. Va ser víctima de l’amor, però
no qualsevol amor, aquell amor que es queda sota la
pell. Aquell amor que alguns en diuen «l’amor de veritat»

(com si n’hi hagués un de mentida), aquell que ha inventat les millors novel·les, les cançons més lentes i els
terribles mals de cap. Fins aquí tot molt maco, però com
tot allò bonic que tenim, s’acaba complicant.
Potser si no haguéssim complicat tant el fet d’estimar
a algú, la Lula, aquesta jove que no sap assumir que és
capaç d’estimar, i que l’estimen, podria haver après sense l’ajuda de ningú, però com que no és el cas, aquí està.
Asseguda al llit buscant la poca lògica que li quedava i
que acaba de perdre. La Lula és una noia molt insegura, que quan està sotmesa a tanta pressió no és capaç
ni de recordar quant fan dos més dos (i que són quatre, per cert). I aquests somnis, l’únic que fan és recordar-li que ho està fent malament, molt malament.
Allunya els que l’estimen tot i els seus defectes, per
por. Por a què li passi el mateix que li va passar a ella.
Ella, la que la feia riure, la que la feia somiar i creure
que algú l’estimava, la que la començava a convèncer
que potser sí que tenia la capacitat d’estimar. Però quan
una cosa s’acaba tant de cop com la seva amistat, una
amistat tan bona com la de la Lula i la de la Juna, el forat
que et queda dins se t’empassa sense pietat. Un dia la
Juna va deixar de parlar-li, de mirar-la, de riure-li… de
respirar. Sempre havia set una nena molt somiadora i encantadora, no tenia problema en expressar el que sentia.
I el problema d’exposar-te tant als altres, és que coneixen
els teus punts més dèbils i saben on fer-te mal. És el que
li va passar a la Juna. Tot l’amor que havia donat als qui
més estimava va desaparèixer com si no hagués existit,
igual que les persones a les que estimava. I tot seguit, va
desaparèixer ella. Deixant sola la Lula, sola amb el trencaclosques que tenia dins el cap.
Des d’aquell dia en què es va trobar sola, en què la
seva amiga la va abandonar, des que la van tancar en
aquesta habitació tova…. des que li van dir que la
Juna només existia al seu cap, des que li van dir que
era esquizofrènica, des que la seva mare, que sempre la tenia desatesa li va regalar l’atrapa-somnis, i des
de l’instant que va ser conscient que l’única persona a
qui havia estimat no existia, somiava el mateix.
Estimar no sempre és bo. Però sempre és confús, i no
perquè vegis o sentis coses que no existeixen, sinó pel
senzill fet de no acceptar que estimes a l’altra persona,
o el fet que t’estimin. O si tens un concepte lleugerament equivocat del que realment significa estimar.
En realitat, qui és capaç de definir què és estimar? Ningú,
però tampoc fa falta. Perquè, encara que la línia que separa
l’amor de l’odi o de la bogeria és molt fina, saps si estimes
aquella persona o l’odies. El problema és que només ho
saps tu, i a vegades el mateix amor fa que no ens entenguem ni a nosaltres mateixos. D’això la Lula, n’està segura.
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Pseudònim: La fada
Vermella
Curs: 2n ESO
Nell Aguilar

L’interessantíssim món de perdre el temps
Vaig obrir els ulls a poc a poc, amb cura, tenia la sensació
d’haver dormit un any sencer. Estava asseguda a terra,
recolzada en una superfície rugosa però càlida. Vaig provar de mirar què era o moure una mà, però no podia, no
tenia forces. Amb prou feines m’hi veia, ja que tot estava
molt fosc. De mica en mica els ulls se’m van anar acostumant a la foscor, i vaig començar a distingir formes, i
una mica però molt poc els colors. Veia columnes negres,
amb alguna cosa al damunt de tot. M’hi vaig fixar millor i
vaig arribar a la conclusió que eren arbres, arbres enormes, amb troncs gruixuts i forts i una copa atapeïda de
fulles, hi havien tantes fulles que, mirant amunt, no vaig
poder veure ni una mostra que en aquell lloc hi hagués
cap mena de sol. Però hi havia llum, poca, però n’hi havia.
Quan vaig tornar als arbres i resseguint els troncs vaig arribar al terra. Em va venir un calfred en veure que el terra
era de pedra, o a mi em semblava pedra. Però era molt
estrany perquè era llisa, tota ella llisa. No tenia ni una sola
interrupció, ni un bony ni cap desperfecte, i on sortien els
arbres no s’hi veia cap canvi, els arbres sortien del no res!
No tenia forces per espantar-me, així que a mida que vaig
començar a agafar consciència del meu cos, vaig provar
d’aixecar-me uns quants cops, fins que em vaig posar sobre els genolls. Vaig mirar a dreta i esquerra, però l’únic que
podia distingir amb aquella foscor eren fileres i més fileres
de columnes que tapaven el cel. Vaig continuar fent força
per aixecar-me fins que ho vaig aconseguir i, quan estava
dreta, de cop tot el cansament va desaparèixer del tot.
Sorpresa, vaig provar de fer uns quants salts i de caminar fent cercles al voltant de l’arbre on havia estat
ajaguda. Després, em vaig adonar de la realitat: estava
en un bosc d’arbres d’una espècie que no sabia identificar, el terra era de pedra llisa, sense imperfeccions,
no tenia ni idea d’on era aquell «bosc» on em trobava, i
tampoc sabia quant de temps passaria allà, i el pitjor era
que no tenia ni aigua ni menjar. Aquell pensament em va
provocar pànic i per un moment el cap em va començar
a rodar i les idees m’aixafaven el cervell. Em vaig posar
de genolls a terra altre cop per calmar-me i em vaig fer
petites fregues al cap. A mida que el pols se m’anava
calmant vaig arribar a la conclusió que l’única opció que
tenia era caminar, caminar fins a trobar alguna cosa,
qualsevol, però en aquell instant em vaig adonar que
encara no havia vist ni un sol animal.

Abans que em tornés a venir aquella sensació d’aclaparament em vaig aixecar i em vaig posar a caminar,
cap a qualsevol direcció, sense rumb, només amb l’esperança de trobar la sortida d’aquell maleït lloc. Vaig
caminar i caminar, sense aturar-me ni canviar de direcció, només caminar i seguir sempre endavant, en fer
aquella acció tan repetida vaig aconseguir descansar
un moment el cervell, i com que no hi havia arrels o
pedres on entrebancar-me vaig tancar els ulls, deixant
que tots els altres sentits predominessin sobre aquest.
De cop, vaig notar com si hagués enfonsat el peu
en una muntanya de sorra i vaig obrir els ulls de cop
mirant al terra, sorpresa que en aquest terra completament llis hi hagués algun canvi. Em vaig ajupir a
recollir aquella substància polsinosa i vaig comprovar
el seu tacte fi i agradable però en comprimir-lo notava com es tornava dur i consistent. Apropant-m’ho
a la cara per notar l’olor a fusta, vaig comprovar el
que ja em pensava, eren serradures. També estaven
humides així que vaig deduir que eren tallades de fa
poc, i després vaig descobrir un rastre que es perdia
cap a on m’abastava la vista, i vaig decidir seguir el
rastre. Vaig estar caminant molta estona, seguint el
caminet de serradures amb encara les primeres al
puny ben agafades, amb l’esperança de trobar algú
que no estigués tan perdut com jo i que tingués una
mica de menjar, ja que els intestins em començaven
a rugir. I de cop vaig començar a sentir un soroll provinent d’un lloc llunyà, a mida que caminava, aquest
anava augmentant, era un soroll repetit, sec. A mida
que s’anava fent més fort em vaig posar a córrer,
cada cop més ràpid, convençuda que havia trobat
la solució a aquell enigma sense resposta, i, per fi,
vaig veure la forma d’una figura, i semblava humana!
Vaig anar alentint la marxa. A mida que m’apropava
vaig anar distingint millor aquell individu. Anava vestit
de negre de dalt a baix, era baix, tenia una mica de
gepa, però no el podia veure gaire bé amb la poca
llum que hi havia. El que sí que podia veure era que
estava picant amb una destral un arbre, i prop seu hi
havia un carretó amb alguns trossos de fusta, d’aquí
les serradures, vaig suposar. Quan era prou a prop
com perquè em sentís, vaig cridar:
—Ei! Hola! Tu! Estic aquí perduda! Qui ets?
Va ser molt estrany, encara que cridés, la figura no es
movia, i seguia picant amb la destral a l’arbre. Em vaig
acostar més i vaig començar a sentir com xiuxiuejava el
meu nom:
—Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva.
Anava pujant el volum de la veu, i quan vaig arribar on
era ell, de cop es va girar, i jo em vaig horroritzar: No

89

tenia cara! Em vaig quedar tota encarcarada on era, i
sense que pogués reaccionar em va agafar per les espatlles i va començar a sacsejar-me i a cridar el meu
nom amb una veu estranya, sobrenatural. Em vaig posar
a cridar i em vaig despertar. Davant meu hi tenia en Biel
que m’agafava i em sacsejava.
-Eva! T’has adormit a la classe de català! —I es va posar
a riure.
-Com?
-Sí, i te l’has perduda tota! —va fer sense parar de riure.
Després em va estirar el braç i va continuar dient: —Va,
vinga, anem que fem tard a socials!
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Pseudònim: Jack Pärt
Curs: 2n ESO
Pau Solé

Pensa
Ell, tot sol en una casa
situada enmig d’enlloc,
sol, ni amics ni companyia,
es desperta a poc a poc.
I pensa.
Pensa en la vida portada,
una vida malgastada,
potser sense massa sort,
sens fortuna, escapçada…
I pensa.
Pensa amb la dona robada
que un bon dia va tenir,
i com d’ella ell n’abusava;
amor comprat, amor petit.
I pensa.
Pensa amb el nadó nascut,
miracle no esdevingut,
i el dolor desconegut
dels seus ulls sens llum ni vida.
I ja no pensa.

De sa vida es penedeix
i ja no vol més patir,
sinó eixir, sortir d’aquí,
sols acabar l’existència!
I pensa
No tot m’ha anat malament:
bons records i bons moments.
I es pregunta si potser
no és millor viure per ells…
I pensa i reflexiona.
I considera i medita.
Deixa el ganivet a taula,
a una conclusió ha arribat:
que els bons moments ja compensen
misèria, poca fortuna.
I adversitat.
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Premi: Viola d’or
Pseudònim: Bobby Fischer
Curs: 2n ESO
Pau Vendrell

Divendres, 16:57
No, amb soroll no es pot. El soroll escolar és molt característic. Comença tot amb una música, una música més
sonora que melòdica, que ressona per uns megàfons
amb una freqüència imperceptible per l’oïda humana.
Seguidament, les tímides converses dels adolescents, interrompudes pel concert, sonen a murmuri, a pena, vagament, probablement ofegades pels exàmens que ningú
sabia que hi havia o els deures que no havien quedat
clars. Cap a les deu ja és més actiu, més animat, i es
produeixen els primers alarits per part d’alumnes i acte
seguit, professors. Després de l’impacte sonor, que qualsevol timpà amb una sensibilitat mínima respondria amb
una gran producció sanguínia, els de dalt fan examen,
amb el consegüent carranqueig de taules i cadires esgarrifant, en què totes les parets, per l’art de la vibració,
ressonen d’una manera pròpia a l’hipocentre d’un sisme japonès d’escala catorze. I el pati, ah!, el pati… Una
polifonia que deixa a Bach i Das Woltenperierte Clavier
en ridícul, un murmuri de sons, de converses místiques
incomprensibles, deliri de qualsevol musicien concrete.
Aleshores, mitja hora més tard, la classe es converteix
en un festival de percussió, tota una revolució new age,
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que trenca amb tots els esquemes que s’havien establert. I aleshores la varietat de freqüència i de tons
de la cridòria arriba a tal extrem en què quasi s’arriba al white sound, el so blanc, la unió de totes les
freqüències, un perfecte repel·lent de rates i ratpenats.
Aquelles dues hores següents de classe farien estirar
els cabells a qualsevol professor, i no hi ha pastilles per
calmar-ho (ometent, és clar, els barbiturs, que serien
una solució bastant desproporcionada). A dos quarts de
dues, quan sona aquell timbre, sí aquell timbre vermell,
clàssic, que fins que arribes a secundària et penses que
només hi és a les pel·lícules yanquees. I aquells que es
troben al passadís, després del corresponent ensurt
cardíac, tiren al terra llibres, ordinador i carpeta. Amb
una interrupció que faria posar dels nervis al millor orador dels dissabtes a la nit a la televisió, els alumnes,
que ja havien recollit maletes i llibres deu minuts abans,
surten esperitats, sense ganes de sentir els deures de
la setmana vinent.
A l’hora de dinar, la ciutat sembla morta. A vegades,
l’estrèpit d’una excavadora o el tub d’escapament d’una
Harley que desafia les lleis de la comprensió estètica i
sonora, trenquen el paradigma silenciós que semblava haver-se construït. Aleshores es produeix una progressió decibèlica d’escàndol, un autèntic crescendo
de pianississimo a fortississimo en un temps rècord que
desafia al més gosat dels contemporanis.
I, ah!, les dues hores de classe de la tarda! Tot comença baixant lleugerament les persianes, ja que
el sol crema més que un cassette al cotxe en ple
agost, i la llum, tènue, dóna una pau mai vista, possiblement també causada per la impossibilitat d’esverar-se durant la plena digestió. Aquest incís és clau
per a comprendre el que passa a les 16:57. Rigui
vostè de qualsevol emboscada de les croades! Rigui
vostè de les discussions entre Plató i els sofistes!
Rigui vostè de qualsevol baralla de hooligans en el
partit més patriòtic del futbol americà! Rigui vostè
de qualsevol gesta d’aquell petit poble de les gàl·lies!
Rigui vostè de pel·lícules de gladiadors, dels cosacs,
dels almogàvers, dels cartaginesos, dels víkings, dels
normands, dels alans, dels sueus, dels vàndals, dels
ostrogots i dels visigots! Rigui, rigui vostè de tals foteses en veure la més autèntica de les emboscades,
la més revulsiva de les revoltes i la més fatídica de
les batalles, un divendres a les cinc de la tarda en
qualsevol centre educatiu del món!

ESO
2n

Pseudònim: Clàudia
Curs: 2n ESO
Eulàlia Martí

Passos per fer un quadre de colors
Si estàs llegint això, vol dir que m’has vingut a cercar,
m’has vingut a cercar per imaginar, i descobrir què passaria si per un moment et deixessis portar per la inspiració.
Tanca els ulls, a poc a poc t’aniràs aïllant del teu entorn.
Veuràs un fons negre, cada vegada més intens, potser
tens la sensació que caus, no t’espantis, roman amb els
ulls clucs, per pintar un quadre cal la tela, d’aquí poc la
trobarem. Segurament ja no sentiràs la teva respiració,
és normal. D’aquí uns instants rondaran pel teu cap milers i milers d’idees, la inspiració.
Pots visualitzar aquell dia que et van robar el moneder,
però, que estrany oi? En imaginar l’acció ocorreguda,
passa totalment el contrari, el lladre t’obsequia amb més
diners. Per representar l’acció en el quadre, pintaràs un
color ocre, de sorpresa, de no entendre la situació.
També observaràs quan et van insultar, quan no t’ho mereixies, quan estaves ocultant quelcom per protegir-ne
un altre, quan ho feies per no trair aquella persona
tan estimada. Però la imaginació no vol observar com
t’insulten altre cop, així que t’afalaguen, amb paraules
boniques, agraïdes, que ja no et dolen. L’alegria és el
sentiment escollit per exposar-se. I ho fa amb el color
blau cel. El quadre ja comença a no ser tan espès, amb
un negre potent i una pinzellada d’ocre, sinó que ara ja
hi ha un segon color, que hi dóna més encant.
Seguidament, recordes un esdeveniment que no vols
membrar, un esdeveniment molt intens a través del sentiment de la ràbia. Amb l’escola, vàreu anar a patinar sobre
gel, era el primer cop que t’atrevies a posar-te uns patins
i et van fer caure, en sentir aquelles riallades et vas sentir
ofesa però a la vegada plena de ràbia. Ho estableixes
de la manera que t’hagués agradat que responguessin,
et van ajudar a aixecar i te’n van ensenyar. Aquest cop
el sentiment que hi intervé és el reconeixement, amb un
color viu, d’alegria, satisfacció… el color verd.
Així vas recordant accions viscudes al llarg del temps,
però a l’inrevés, com t’agradaria que haguessin ocorregut: quan et renyaven, et castigaven, et culpaven…
Aixeques el cap, claves la mirada a l’obra d’art, somrius,
el quadre és ple d’esquitxos i pinzellades de colors vius,

91

que en veure’ls et recorden els esdeveniments contraris
a les males accions. Quan tu no en tenies la culpa. Poc
a poc tornes a sentir la teva respiració. Ja no estàs tan
aïllat del teu entorn, el negre cada vegada és més clar.
I una engruna de llum et farà adonar que ja no tens
l’obra d’art davant teu, sinó que està en la teva imaginació. En un somni tu crees, imagines i protagonitzes.

ESO
3r

Pseudònim: Xiuxiuejar
Curs: 3r ESO
Bruna Autet

Cròniques d’una supervivent
És curiós com la vida pot canviar a la mateixa velocitat
que un parpelleja, en mil·lèsimes de segons passes de
ser una noia normal, amb les úniques preocupacions
dels exàmens, les amigues, els nois, els germans emprenyadors, etc. a una noia que ha de lluitar per sobreviure en un món tan proper per ella, però alhora tan
diferent del que havia conegut.
Fa por saber que per mínimes casualitats pots estar viu
o mort. Fa por saber que si no hagués estat per l’idiota
de l’Àlex, ara mateix no estaria aquí, explicant-vos el que
va passar.
A vegades penso que potser hauria estat millor i molt
més fàcil haver mort aquell dia; no hauria hagut de
lluitar per la meva vida i la dels altres cada dia, no hauria hagut de veure coses que un no hauria de veure
mai. Si això fos una pel·lícula com les que acostumava a veure cada divendres a casa l’Èlia, ara us diria
que tot i això havia valgut la pena, que havia conegut
l’amor de la meva vida (un noi ros amb els ulls verds o
moreno amb uns espectaculars ulls blaus) i que tots
dos junts havíem fet front a la fi del món que els humans coneixíem fins llavors. Però no, les coses no van
anar així, no em vaig enamorar, ni tots els guapos i
simpàtics es van salvar pels pèls quan tot ja es veia
perdut, ni ens vam quedar mirant l’horitzó, quan el sol
es ponia, tots abraçats, al final de la pel·lícula. Saps
per què? Perquè allò no era cap pel·lícula, tot i que
potser un dia algú en faci alguna d’aquí a molts, molts
anys, quan el món s’hagi recuperat. Serà d’aquelles
pel·lícules que són molt taquilleres i al final del tràiler
amb unes lletres contundents posarà: Basat en fets
reals. Però no, allò no va ser una pel·lícula i no hi havia

cap final, perquè després de cada dia n’hi havia un
altre. I cada matí, en despertar-te, durant un instant
no eres conscient de tot el que havia passat, i tenies la sensació que tornaves a ser a la teva habitació,
plena de pòsters i de fotos, però de sobte t’envaïen
els records i et fixaves que estaves en una cabana al
mig del bosc, en una cova, o simplement estirat sobre
el terra dur. Quan t’adonaves de la realitat, et queia a
sobre tota la ràfega de sentiments que havies intentat
ocultar durant cada dia, i pensaves en els teus pares
i els teus amics, que segurament estaven morts; i et
repeties en veu baixa que aquell dia només seria un
dia més, i que si havies pogut sobreviure ahir, també
podries sobreviure avui.
És desconcertant com ha canviat la gent. És com si a
partir d’aquell dia alguna cosa s’hagués esquerdat a l’interior de cada persona i ens hagués transformat en persones completament diferents. Unes persones potser
pitjors o millors. Quan penso en com era abans, tinc la
sensació que estic pensant en una altra persona, totalment diferent i una incògnita per a mi. És com si l’antiga
Carlota hagués mort, com si hagués mort aquell dia amb
totes les persones que estimava.
Suposo que aquest canvi de personalitat és, en realitat,
una cuïrassa amb què provem tots de dissimular el dolor
provocat per la pèrdua i el gir sobtat de la nostra vida.
A mi, aquests fets m’han distanciat de la resta de persones, per la qual cosa semblo, als ulls dels altres, una
noia freda, solitària i distant. Per això, no he simpatitzat
gaire amb el grup de supervivents amb qui visc.
Hi ha molta gent que s’ha canviat de nom, segurament
ho fan perquè deuen pensar que si es canvien el nom
deixaran de ser les persones que eren abans i podran
oblidar. Suposo que cadascú té la seva tècnica per poder seguir combatent, i no tirar-se avall del precipici, que
hi ha a prop del campament, com va fer ara fa quatre
mesos en Dan. Tot i això, encara se sent gent plorant en
silenci cada nit.
Jo els primers mesos també plorava, cada nit, amb un
plor ofegat, perquè la gent no em sentís. Però no plorava de tristesa pel que havia perdut, sinó per la impotència que sentia envers la situació, em sentia fràgil i
inútil amagada en aquella cova, sense poder fer res,
sense poder anar a buscar la meva família i amics i
intentar tornar a la normalitat. Llavors era innocent
i tenia esperança, ara sé que res no tornarà mai,
mai, a la normalitat. Sé que hi ha il·lusions que no poden ser, i intento ser sempre realista, però tot i això,
encara avui, quan ens trobem un altre campament o
grup, sempre busco i pregunto pels meus pares. Tothom s’aferra a les seves esperances i somnis, això és
el que ens manté vius i desperts.
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La catàstrofe que va destrossar la Terra i els seus habitants no va ser un apocalipsi zombi, ni un atac extraterrestre, ni una bomba, ni un meteorit, ni terratrèmols, tsunamis i huracans, sinó que tot va començar amb aquell
dimarts 7 de novembre…

ESO
3r

Pseudònim: Infinity
Curs: 3r ESO
Laia Vivet R.

Nostalgia
La nostàlgia és un sentiment indescriptible,
un sentiment que només l’entenen pocs.
És una sensació inextingible,
que t’acompanya a tots llocs,
a tot arreu, a tots els racons.
Un sentiment permanent
en record d’algú estimat.
Disposat a quedar-se per sempre a la teva ment,
acompanyant-te fins a l’eternitat.
És un sentiment natural de la vida,
d’aquella persona adolorida,
que desitja tornar al passat
per viure aquell moment no viscut
amb el familiar que ha marxat.
A vegades desitjaria canviar el destí
per poder canviar la ruta del teu camí.
Voldria que et quedessis al meu costat eternament,
així el camí de la vida junts aniríem fent.
Voldria que fossis aquí,
sentir que estàs amb mi.
La teva existència sentir,
la teva absència no existir.
Sovint penso en aquell dia,
el dia en què el cel va deixar de ser blau i bonic.
Tancada en una realitat sense sortida,
vaig veure com morien les flors del meu jardí
que junts havíem fet créixer.
Arribarà un dia en què ens tornarem a trobar.
Aquell dia la nostàlgia desapareixerà
I junts tornarem a estar.
Espero que aquell dia encara no m’hagis oblidat,
i que m’estimis com sempre m’has estimat.

Però fins que no arribi aquell dia
al meu costat no et podré tenir.
Però viuré la vida amb alegria,
per fer-te feliç des d’aquí baix,
perquè sé que tu ho faries per mi.

ESO
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Pseudònim: Sòcrates
Curs: 3r ESO
Roger Puig

La vida
Em resulta divertit. Observar. Aixecar el cap al mig d’un
examen i veure tots els nens simplement escrivint sense ni pensar el que fan, la gent atrafegada que només
pensa en arribar puntual a les reunions, que camina ràpidament sense fixar-se que potser estan envoltades
d’edificis i paisatges meravellosos; tothom està tan capficat en les seves obligacions que a vegades s’obliden
del més important: VIURE.
A vegades cal aturar-se, respirar fons i mirar-se la vida
i el món des d’una altra perspectiva. Però a vegades la
gent es confon, i pensa que viure significa només gaudir dels bons moments i disfrutar d’aquella sensació tan
bona que tens a l’estómac quan tot va bé i ets «feliç». Jo
penso que no. Viure també implica els moments dolents,
plorar quan estàs trist i passar-se nits sense aclucar els
ulls, pensant en aquella persona que se’n va anar i que
saps, en el teu interior, que és igual com te l’estimessis
o quan desitges que torni però que no tornarà. Mirar les
estrelles i pensar en aquella persona, pensar que t’està
observant des d’on vulgui que sigui, i prometre’t a tu
mateix que no la decebràs. Dormir i somiar en aquells
moments passats junts, i recordar l’olor de les seves
abraçades, la seva veu dient que t’estima i pensar que
mai, mai es podrà repetir. És difícil acceptar-ho, però és
la teva única sortida quan estàs submergit en llàgrimes
però vols seguir avançant, tirar endavant i fer com si res.
Això és el que t’agradaria que passés, però les coses no
són així. I malgrat que tu facis el teu dia a dia i la rutina, sempre hi ha algun moment que, potser sense voler,
destines a recordar i reproduir els moments passats al
costat d’aquella persona.
La mort, el gran misteri. Què és la mort? Hi ha qui diu
que és el final de la vida, hi ha qui diu que és el principi
d’una nova vida en un lloc sense mort, però ningú sap
realment què és la mort. El principi? El final? Jo tampoc
ho sé, però de moment confio en el que em va dir mon
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pare quan la meva àvia es va morir: «Fill pensa que la
iaia t’estarà observant des d’on sigui que sigui i està
orgullosa de tu; ella serà el teu àngel de la guarda. No
l’oblidis mai. Les persones no moren fins que les obliden, per tant tingues sempre un racó al cor per a ella.»
Però no em vull contradir a mi mateix. Viure significa
també plorar i patir quan sents aquell dolor, aquella impotència que et consumeix per dins en pensar que mai
més veuràs aquella persona que et va marcar tant. Per
tant penso que és necessari viure la vida i adonar-te
dels moments bons però sobretot també dels dolents.
Repeteixo. Em resulta divertit, pensar que en alguns
moments estic tan feliç i que en d’altres estic tan trist,
però em reconforta pensar que estic viu, que estic vivint,
i que totes aquestes experiències han fet de mi qui sóc
i com sóc, la meva personalitat, la meva manera de pensar, de fer, de veure les coses, i de viure la vida.

ESO
3r

Pseudònim: Bombolla
Curs: 3r ESO
Laura Garcia

Cold men
M’agradaria dir que tot va bé, que em sento feliç i plena
de vida. Que encara tinc forces, que no em vull rendir,
que no em puc rendir. M’agradaria dir que demà serà
millor i que demà passat serà perfecte. I pensar que tinc
sort de ser aquí. Però m’és impossible. Les coses no són
així, la veritat, la realitat no és d’aquesta manera. I és que
res va bé, em sento buida i sense vida. Ja no tinc forces,
em vull rendir, m’haig de rendir. Sé que demà serà pitjor
i que demà passat serà horrible. I en aquests moments
preferiria haver caigut abans. Però no ho he fet. Així que
penso: La vida m’ha donat una segona oportunitat. Per
això m’aixeco amb esperança entre les mans, però en
desplaçar els ulls pel meu voltant, se m’esvaeix. Tot. Absolutament tot destruït. Ni rastre del que havia format
part de la ciutat. Han caigut els edificis, els carrers són
atapeïts del que havien estat vehicles, i hi ha gent amunt
i avall escridassant amb ferides greus que els produeix
un dolor esgarrifant. Això em retorna a la realitat, i em
faig una revisió. Sento una molèstia a la cuixa, no tardo
gaire en adonar-me’n; una branca de ferro em travessa
aquesta zona. De sobte escolto un soroll. La preocupació que tenia per la cama desapareix, i estic concentrada en el rebombori que no tarda a sentir-se. Ja vénen.
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Haig d’apressar-me, sense mi la guerra no acabarà. Així
que amb les forces que em queden començo a emprendre camí cap a l’oest, com puc. Veig com la meva sang
goteja i fa un rastre vermell. De cop, un soroll em fa alçar
la mirada, i per primera vegada observo el cel. M’envaeix
la por. El forma un to vermellós envoltat de grans núvols
negres i cendres espaordides que cauen amb el vent.
A l’horitzó veig com s’acosten. M’haig d’afanyar. El cor
em batega fort, i no em puc treure el pànic de sobre. En
aquest instant experimento terror, inquietud i tremolor,
i accelero el ritme, tot i que la cama em frena bastant.
De tant en tant giro la vista; cada vegada són més a
prop. Els peus se’m cansen, i estic morta d’esgotament.
Tot i això continuo, perquè sé que m’hi va la meva vida i
moltes més. Per això em mentalitzo la missió, tal com va
ser acordada, i em repeteixo cada vegada més fort que
ho puc fer, jo puc.

Esperant a ningú

Començo a entreveure el meu objectiu, observo la torre amb precisió i busco el camí més curt per poder-hi
arribar. Cada vegada sento amb més força els passos
de l’enemic, i noto que cada cop són més els que em
persegueixen. Però no m’aturo. A mesura que m’acosto
a l’edifici agafo més confiança en mi mateixa, i això fa
que augmenti la velocitat. No falta massa per abastar el
fort, tot i que els Cold men em trepitgen els talons. Per
fi toco la porta, només em cal la meva empremta dactilar
per accedir a l’interior. Entro i l’entrada es tanca darrere meu produint un soroll esgarrifant. Calculo disposar
d’uns 5 minuts per complir el tractat, així que no perdo
més temps. L’interior el caracteritza un llum vermell que
fa pampallugues, sense ell la foscor cobriria l’espai. Tot
i això, l’escassa il·luminació em serveix per distingir una
escala de cargol, que no tardo en començar a pujar. La
torre no té finestres, així que no puc veure la situació
de la ciutat. En l’únic que penso és en el que tinc entre
mans, però de cop escolto un so estrident; la porta ha
caigut. Miro el tros d’escalinata que em queda, i en veure que només em falta un tram accelero el ritme tant
com puc. La cuixa ja gairebé ni la sento.

Em vaig despertar sense saber quin dia ni quina hora
era, com tots els dies d’estiu. Allò sí que m’agradava!
Em vaig aixecar i vaig anar a la cuina, on ja m’esperaven els avis per esmorzar. Amb prou feines vaig acabar
que ja tenia en Dídac i la Júlia picant la porta per anar
a la platja.

He arribat, aquí sí que veig la situació de fora i em provoca un estat de xoc. És pitjor del que em pensava. El
cel és cada cop més infaust i els Cold men, com formigues, cobreixen la capital. Però no puc perdre més
temps. Els passos són cada vegada més eixordadors, i
estan més a prop, així que tan bon punt situo el botó, el
polso. Completat.
Els Cold men arriben dalt la torre, i just en el moment
d’atacar paren en sec i cauen desintegrats. En veure
el succeït, observo la ciutat, i veig que ha ocorregut el
mateix. Tots morts. Tots salvats.

ESO
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Pseudònim: Ponent
Curs: 3r ESO
Judit Bové

Era un estiu com qualsevol altre, calorós i tranquil. Com
sempre, vaig passar-lo a Calella, en un piset que tenen
els avis vora la platja. Mentrestant, el pare i la mare es
quedaven a Lleida treballant. M’agradava anar-hi. Tenia
el meu grup d’amics i passar temps amb els meus avis
era una de les coses que més m’agradava. Em tractaven com un rei. Em donaven tot el menjar que volia i
em deixaven fer el que fos per tal que m’ho passés bé.
A més, els avis no es barallaven mai, a diferència dels
pares, que per qualsevol bestiesa ja començaven una
discussió. A Calella, cada dia sortia amb la Júlia i en
Dídac i anàvem a la platja. Ens hi quedàvem hores i hores fins que ja no podíem més. Els migdies, sovint els
convidava a dinar, i als vespres acostumàvem a sortir.
Sí, realment m’ho passava d’allò més bé.

Des de la meva habitació vaig sentir l’àvia parlant per
telèfon. Crec que parlava amb la mare. Feia dies que
no els deia res als pares… Però en aquell moment no
em venia de gust parlar amb ells, així que vaig marxar
a la platja amb els meus amics. Allà en Dídac i jo vam
veure que la Júlia estava diferent, més apagada. Era
evident que alguna cosa li passava, i a la tarda vam
anar a veure-la a casa seva i a portar-li berenar. Va
ser llavors quan ens ho va explicar: la seva germana
petita, l’Anna, feia molts dies que no es trobava gaire
bé i la nit passada la van portar a l’hospital. Els metges no sabien ben bé què li passava, però deien que
semblava greu. Total, que de moment estava ingressada. Des d’aquell moment, els dies ja no eren com
sempre. Ja gairebé no quedàvem, i si ho fèiem, de
ben segur que acabàvem parlant de l’Anna i tornant
a casa amb un buit dins nostre, sense poder fer res
per ella.
Després de passar uns dies així, en Dídac i jo vam decidir de fer alguna cosa. Ja s’acostava l’1 de setembre,
el dia del seu aniversari, i no podíem permetre que el
passés així d’angoixada. De què servia compadir-nos

cada dia? El que havíem de fer era animar-la, i així ho
vam fer. Vam preparar-li una festa a casa d’en Blai amb
tota la seva família i amics. Amb menjar, música i piscina. Va ser allà on la Júlia ens va donar la gran notícia
que la seva germana es curaria en poc temps, que tot
anava molt bé i que segurament la setmana següent
ja podria tornar a casa. Malauradament això jo no ho
podria veure, ja que l’endemà havia de tornar a casa
amb els meus pares.
Tocava fer les maletes i dir adéu tothom. Em sabia
molt de greu marxar… No només perquè en pocs
dies comencés l’escola, també perquè ara que la Júlia ja estava bé podríem haver fet un milió de coses
més i acabar de gaudir de l’estiu, ja que no havíem
pogut acabar de fer-ho del tot. Però allò ja s’acabava,
i ja tocava esperar per l’any vinent. Quan ja em vaig
haver acomiadat dels avis, en Dídac i la Júlia vaig
agafar el tren per tornar a la ciutat amb els pares.
Quan ja era a l’estació, vaig trucar-los perquè em vinguessin a buscar. Va contestar la mare, i va dir que ara
venien. Semblava molt contenta de tornar-me a veure,
però de fons em va semblar que s’estigués barallant amb
el pare. Vaig esperar mitja hora ben bona i no venien. Vaig
començar a preocupar-me i vaig tornar a trucar. Em va
contestar una veu desconeguda. Era la policia. Els meus
pares havien tingut un accident de cotxe mentre em venien a buscar. No m’ho podia creure. Cap dels dos havia
sobreviscut. Vaig esclatar a plorar, allà, assegut al banc
de davant de l’estació, esperant els meus pares que feia
dos mesos que no veia i que no veuria més.
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Pseudònim: Potterhead
Curs: 3r ESO
Eraime Puig

El somiador de la felicitat
Aquell matí, es va despertar com cada dia d’una nit
plena de somnis. Es va aixecar del llit i va esmorzar
el mateix de sempre, uns ous remenats amb un got
de llet. Es va vestir com cada dia i va sortir puntual de
casa. Un cop al despatx va rebre les visites pendents
per aquell dia i va respondre els correus electrònics
pendents del dia anterior. Li encantava la seva feina,
de fet, es dedicava al que sempre li havia agradat
més: somiar. Sí, era un somiador de professió, un somiador de felicitat. La gent amargada i cansada de
la vida entrava al seu despatx, amb la intenció de fer
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la seva vida una mica millor, i, la veritat és que gairebé tots ho aconseguien. Ells explicaven els seus
problemes i ell, durant la nit, somiava el que els faria
feliços. L’endemà el tornaven a veure i ell contava el
somni amb tota la il·lusió del món, com si fos la primera vegada que ho fes. I el que més li agradava, era
tornar a parlar amb la mateixa gent que un dia havien
necessitat ajuda per a ser feliços i veure que havien seguit els seus consells i que portaven una vida
millor. Es dedicava plenament a això, a fer la felicitat
dels altres, sense importar-li la seva vida.
Un cop feta tota la feina programada pel matí, va dinar un entrepà que s’havia portat preparat de casa i
va decidir fer una estona de migdiada, ja que no tenia
cap més visita programada fins dues hores després.
Es va estirar a la seva butaca de pell del despatx, la
seva preferida, i es va acomodar per dormir. No li va
costar adormir-se, mai li costava, però va tenir un son
tèrbol i ple de somnis estranys. El va despertar el
despertador i va tenir la sensació de no haver dormit
gens. Va rebre les visites corresponents i va marxar
cap a casa seva. Aquell dia se sentia estrany, diferent. Tenia la sensació que feia molt temps que no
dormia, però tot i així no tenia gens de son. Va sopar
i es va posar al llit. Va donar voltes i voltes al coixí,
però no va aconseguir dormir en tota la nit. Una nit
de no dormir li va donar molt temps per pensar, i es
va adonar que necessitava fer esport i cansar-se per
poder dormir. Així que l’endemà al matí es va despertar més d’hora del normal i es va posar roba esportiva. Va sortir al carrer i va agafar una ruta que passava
pel bosc per on feia molts anys que no anava. Es va
posar a fer «fúting» i es va adonar de la poca resistència que tenia i del temps que feia que no se sentia
tan lliure i tan sa. Ja portava bastanta estona corrent
quan es va trobar una noia molt bonica asseguda
en un banc. La seva cara li sonava, així que va decidir asseure’s al seu costat i començar una conversa. D’aquella primera conversa en va sortir una gran
amistat, que va acabar sent un gran amor. Ell portava
ja tres llargues setmanes sense dormir, si no era per
insomni, era per amor. Ell sabia que havia de tornar
al negoci, que estava perdent clients i que potser
es quedaria sense feina, però recórrer aquell bonic
bosc, amb els ocells cantant al seu voltant, sentint la
llibertat de córrer i sentint l’adrenalina de les seves
passes, sumat a l’amor que sentia per la persona que
corria a la seva dreta, li impedia tornar-hi.
I va arribar un punt que es va adonar que ara era
feliç, disfrutava de quedar cada dia amb la seva estimada, de córrer pel bosc, de dutxar-se cada dia
després d’una llarga correguda… això i tots aquests
petits detalls el feien feliç. Va veure que la felicitat no
estava feta d’una sola cosa: era la unió de molts pe-

tits actes i petits moments. En aquest punt també es
va adonar que havia estat tota la vida dient als seus
pacients que una sola cosa els faria feliços, i va decidir que tornaria a la feina, però només parcialment,
i que a partir d’ara explicaria a la gent la veritat, que
busqués la felicitat en els petits detalls. Només es
tracta de viure el moment i gaudir del que fas.
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Pseudònim: Lun
Curs: 3r ESO
Maria Pagès

Sense retorn
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Pseudònim: Primavera
Curs: 3r ESO
Paula Bonet

Viure
Que el sucre no ha de ser tan dolç,
Ni la nit tan fosca.
Que la vida és feta dels dos
I tan injusta i tan bonica
Ens delita cada dia.
Tot el que tenim,
Tot el que som,
És el regal de la vida.
Cada oportunitat,
Cada carícia.
Tan incerta i tan profunda,
És un regal imperfecte.
El camí no és tot pla;
Camina sense pressa,
Gaudeix de cada segon.
Viu-la com si no hi hagués un demà,
Assaboreix la pluja,
Canta al vent,
Balla sota les estrelles
I viatja fins a ponent.

El dia era fosc i no hi havia ni un raig de sol. Tot
s’acabava. I alguna cosa havia començat. Em vaig aixecar del llit, de l’últim que m’aixecaria durant molt
temps, vaig baixar a baix on m’esperava el cotxe
per portar-me amb els altres, i vam anar tirant cap
a l’exèrcit. Allò era la guerra que havíem d’acabar.
Potser no hi vaig anar per decisió meva, però havíem
d’eliminar aquells éssers estranys.
Quan vaig arribar hi havia milers de soldats, grans i petits,
obligats o no, estaven allà, tan espantats com qualsevol
altre, ja que no sabíem contra què ens enfrontàvem.
Vam estar dies amb cotxe, no em van explicar gran cosa
d’on anàvem i jo no m’adonava de res, però deien que
era pel bé del país, del món. Que s’havia d’arreglar.
Quan vam arribar tot era desert, no semblava que hi
hagués ni una ànima, però al cap d’una estona no podria dir el mateix. Em vaig preparar i vaig agafar qualsevol arma que em pogués fer servei, la necessitaria
i d’aquest lloc, si en sortia viu, no en sortiria igual que
hi vaig entrar. Potser duraria dies, setmanes, mesos,
anys, qui sap, però volia sortir viu per poder fer tot el
que volia i ser com qualsevol nen normal.
Tenia por, molta por, tothom començava a col·locar-se
en forma d’atac, per combatre l’enemic. M’havien dit
que eren gent diferent, estranya, d’aspecte anormal,
i que tots s’havien d’eliminar pel sol motiu de ser diferents, per nosaltres estranys, però què devien pensar ells de nosaltres? Seguidament tot va començar,
sang i gent a terra, tothom lluitant. Jo no els podia
veure la cara, estava massa enfeinat intentant-me
protegir, però em va semblar veure’ls una mena de
mà, més que una mà un tentacle, alguna cosa inusual. Al final vaig decidir córrer el més ràpid, però hi
havia alguna cosa que em seguia, em vaig apartar de
la multitud i vaig anar a darrere un arbre on hi havia
una mena de forat a l’escorça i com que era petit hi
vaig entrar. Vaig estar allà una estona atemorit pel
que em podia passar, anava passant gent i mirant
però no em veien, fins que de cop, la vaig veure. Era
una mena de mitja dona mig bèstia, que em mirava
fixament i m’espantava.
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Sorprenentment no em va matar com hauria fet qualsevol altre que m’hagués vist. Em va portar a un lloc
segur. Jo sabia que si ens descobrien em matarien
i probablement a ella, la Zome, que tenia un accent
molt estrany però em queia bé. L’acabava de conèixer i sabia que podíem ser amics. Sempre m’explicava que ella no venia d’aquest país, ni d’aquest món, ni
d’aquest planeta. Provenia d’una altra galàxia.

va allà però feia cara de amoïnada i estava parlant
amb altres soldats. Vaig intentar escoltar-la però parlava un altre idioma i no entenia res, l’únic que vaig
veure és que em va mirar i es va alegrar, però de cop
vaig veure que tots els altres soldats se’m quedaven
mirant i van córrer a agafar-me. No vaig poder fer
res, ni impedir-ho, ella tampoc, l’únic que vagi sentir
van ser crits i plors fins que tot va acabar.

La guerra durava dies i setmanes, cada cop era més
dur haver de cuidar-nos entre nosaltres, el nostre
vincle cada cop es va fer més gran fins que vaig acabar sentint un altre sentiment per ella, amor. Mai ho
havia notat, però ho sabia perquè tota l’estona pensava què feia, si vindria quan es ponia el sol com
cada dia, si podríem estar junts i passar-nos-ho bé i
sempre el que m’angoixava més era pensar que quan
s’acabaria el dia pogués retrobar-me amb ella viu.

Jo simplement era un nen, un nen petit de 12 anys que
es deia Malik i només volia tenir amics, anar a l’escola
i estar amb la seva família, jo era un nen que l’havien
convertit en soldat, obligat anar a la guerra, i que ara li
havien pres tot això per no tornar-ho a tenir mai.

Cada cop tenia més gana i set, anava aguantant gràcies
a la Zome, ja que el seu exèrcit li proporcionava menjar i beguda i me n’oferia una part. Però últimament els
recursos eren escassos i ella no en tenia suficient i del
meu bàndol no me’n donaven ja que tampoc hi anava
molt perquè allà era perillós i tenia por de no tornar.
Al dia següent la Zome estava molt estranya, quasi no
em parlava i em deia que no era culpa meva però jo
no entenia res. Em vaig preocupar per ella al principi
perquè pensava que potser s’havia enfadat però alhora
de marxar quan ja ens havíem dit adéu em va fer un
petó i jo, jo vaig al·lucinar, tot m’anava a mil per hora, volia escapar-me d’allà, volar fins mai i no tornar mai més,
deixar-ho tot amb ella, era rara, diferent, peculiar, d’un
altre món però jo era petit i això no m’importava, l’únic
que volia era gaudir una vida junts.
Feia dos dies que la Zome no venia com cada dia, tenia por, molta, l’únic suport i amor que tenia i havien
desaparegut totalment, però jo no em podia rendir ara,
l’havia d’anar a buscar, no m’importava morir tampoc hi
feia res jo allà, l’únic que volia era no perdre-la.
Em vaig preparar amb tot l’armament que vaig trobar disposat a anar-hi, em sentia valent com un bon soldat, em
sentia capaç de tot, i pensava que el que estava fent era
correcte i en podria estar orgullós. Vaig caminar molt veloç
com si no em pesés res, àgil, però amb la respiració intensa i cada batec del cor a punt d’esclatar. No estava gaire
lluny del refugi de l’equip enemic i m’havia de preparar.
De lluny vaig veure’ls, mai havia vist alguna cosa
semblant a allò, estava ple d’armament i naus que
brillaven i anaven i tornaven de l’infinit fins al punt de
la terra, però no em podia atemorir ara, o sigui que
vaig seguir recte pels arbustos fins a trobar-la, esta-

ESO
3r

Pseudònim: Escorial
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Escorial
De moment em trobo al mateix lloc que fa cinc mesos.
No obstant això, em sembla molt diferent a l’ultima vegada que hi vaig ser. Una calma incòmoda m’envolta
just després d’obrir els ulls. Tot és blanc, no sento cap
olor en particular, sento veus que criden i vénen de lluny,
tinc por, tot sembla un somni, estic dins d’un llit que no
és meu, aquesta situació m’espanta.
No tinc gana ni set, no em sento les cames i em costa moure els braços. No sé si és per l’angoixa o perquè realment
estic així, però en aquest moment l’únic que vull és que algú
em tregui d’aquí i que m’expliquí el perquè de tot això.
Fins fa uns minuts vivia en un altre lloc, una altra vida,
res relacionat amb això. Acluco els ulls per pensar i intentar esbrinar el que em passa, i sí, arribo a la conclusió
que he tornat a la realitat, que durant tot aquest temps
he viscut en una vida que no és la meva, que ja és hora
de despertar-me.
Durant aquests cinc mesos he estat escoltant una veu
pobre i dolorosa. Em cauen quatre llàgrimes, segurament d’emoció, de ganes de descobrir qui s’amaga darrera d’aquella veu que tants sentiments ha expressat al
meu costat.
Sento que tinc unes ganes boges de sortir d’allà, començar un nou camí, i deixar enrere tots els mals
records. Si sóc aquí és perquè el destí així ho ha de-

cidit. Crec que m’ho mereixo, sóc molt jove i encara
em queden molts anys per viure i compartir.
Aquests minuts de calma s’acaben quan la porta de l’habitació on estic s’obre lentament, entra un home amb
una bata blanca, seguit d’una dona amb la cara plena de
llàgrimes, i un somriure preciós. M’abraça tan fort com
pot, i no trigo a reconèixer la seva olor. És la meva mare.
No deixa de fer-me preguntes, preguntes que no tenen resposta, no sé explicar-li on he set durant tant
temps, m’agradaria compartir tot el que sento, són
molts sentiments acumulats, sembla que hagi tornat
a néixer, però ara sent conscient de tot.
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Pseudònim: La lluna
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Gerard Bou

El sol
Cada matí quan arribes,
ho fas amb timidesa.
Treus el cap per allà al fons
i només alguns et poden veure.
Va passant l’estona i,
a poc a poc et fas observar,
et fas sentir
i et fas estimar.
De sobte sense motiu
t’arrauleixes darrera ombres.
Et fas esperar i em preocupes
però de nou apareixes traient-me els dubtes.
A mesura que avança el dia
més gaudeixo de la teva companyia,
doncs el teu alè a la meva nuca
em fa tornar boig d’alegria.
Es fa tard
i has de marxar,
just per l’altra punta
d’on tot va començar.
I és que em fa pena dir-te adéu,
que em deixis enrere,
però pensar que demà tornaràs a brillar,
em tranquil·litza i em deixa somiar.
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Pseudònim: Un grapat
de xiuxiuejos
Curs: 3r ESO
Jana Lüscher

Onze coloms
No semblava pas més jove que jo quan m’hi vaig fixar.
Era una persona que cridava molt l’atenció a la meva
curiositat, però passava completament desapercebut
per a la resta d’habitants del meu poble. La boina rodona i fosca que portava li donava un aspecte d’ancià. Bé, potser no semblava un vell, però li posava uns
quants anys al damunt. Es passejava amunt i avall,
unes poques passes, llargues, lentes, que li donaven
una lleugera aparença de tigre imponent. Amb un aire
auster i pulcre recolzava el peu pel taló i trepitjava
el terra amb calma amb les seves sabates negres i
lluents pel betum. L’americana llarga que portava per
abric feia que se’l veiés molt elegant. Total, devia tenir uns onze anys, dos menys que jo. Em vaig fixar
com trencava galetes amb els dits ossuts i després
d’apropar-se molt a poc a poc als coloms els hi tirava.
S’espolsava les engrunes de les mans delicadament
amb els braços estirats i es col·locava bé la bufanda
d’estampat modern. Estava completament segura que
ja l’havia vist algun cop, però era la primera vegada que
l’observava amb deteniment. Altres dies m’havia entretingut a comptar els ocellets. Sempre n’hi havia la mateixa quantitat; onze coloms que saltironejaven, volaven o
es passejaven per la placeta. Em vaig aixecar del banc
on m’havia assegut, com cada dia, i em vaig atansar
a ell mentre els coloms, nerviosos, s’allunyaven de mi.
El vaig saludar tímidament i em va demanar si ens coneixíem. Li vaig dir que no, però que com que estava
avorrida i tenia ganes de parlar, havia pensat que ell
m’escoltaria i em donaria un bon tema de conversa.
Així que vam començar a xerrar de tot i de res i va
semblar que ens enteníem prou bé. En algun moment
em va demanar la meva edat i em va dir quina era la
seva. Era veritat que jo només era un parell d’anys
més gran que ell, tot i que semblava ben bé el contrari,
no tan sols per la seva manera de vestir i de moure’s,
sinó també pel seu ric vocabulari que em va demostrar amb una interessant conversa sobre les aus. Per
tot el que deia semblava un noi ben curiós, però, al
mateix temps, del tot normal. Fins que de sobte em
va explicar que ell era un colom, un colom que havia
evolucionat fins a convertir-se en un home, en certes
ocasions. Recordo que em va fer preguntes molt estranyes, com per exemple em va demanar si jo havia
provat de volar alguna vegada i, lògicament, jo el vaig
contestar amb un «no» i dient-li que no hi havia cap

ésser humà que tingués la capacitat de volar per si
mateix, excepte en contes i històries per la canalla. El
meu to de veu, segurament una mica desagradable,
el devia sorprendre, perquè va fer una cara estranya,
com si no pogués comprendre les meves paraules.
Em va explicar amb tot detall que sovint estenia els
braços, els movia lleugerament i s’enlairava juntament
amb els altres coloms. Això evidentment només ho
feia quan no hi havia ningú prop seu que se’l mirés.
Em volia demostrar que era real que podia volar, però
com que no podia fer-ho davant d’altres persones, segons deia ell, no ho va ni intentar, per això mateix jo
no me’l vaig arribar a creure mai.
Dia rere dia ens trobàvem al mateix lloc i vam anar cultivant una amistat relativament intensa, però sovint em
costava molt empassar-me tot allò que em donava a
conèixer sobre ell: que si sabia volar, que si era pobre,
que si jo era l’única persona que l’estimava i ell només
estimava els coloms, que si parlava amb qualsevol animal d’aquest planeta, que si era orfe, que si venia d’un
altre món, que si dormia en una nau espacial, i moltes
d’altres ximpleries de les que només es creuen les
criatures. És del tot cert que no sabíem gaire res l’un
de l’altre, però això no m’importava en aquella època.
Jo era feliç si el tenia a ell, perquè el temps passava
ràpid com un parpelleig al seu costat. I vaig veure que
ell no m’evitava, sinó que més aviat podria dir que
semblava que m’havia trobat a faltar algun dia que no
l’havia anat a veure, per això les nostres trobades es
feien cada cop més freqüents.
No fa gaire temps quan li vaig dir adéu, per anar cap
a casa perquè ja es feia tard, em va semblar que s’entristia i em va fer una forta abraçada sense dir-me
res. Aquell cop va ser l’últim, que puc dir totalment
convençuda, que el vaig veure.
L’endemà quan vaig arribar a la placeta vaig veure
com una colla de coloms aixecava el vol. Els mateixos de sempre. I rutinàriament, com sempre feia, els
vaig comptar. Aquell dia eren dotze. Me’ls vaig quedar
mirant. Hi havia un colom que no havia vist mai, amb
les puntes de les potes negres i lluents, el caparró
més fosc i arrodonit que la resta d’ocells i la cua més
llarga i elegant. Em va recordar a un tigre, però al mateix temps a ell. Potser realment sabia volar, tal i com
m’havia dit milers de vegades. I potser aquell cop havia marxat per no tornar a tocar mai més de peus a
terra, per a poder seguir volant sempre més.
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Pseudònim: 3.3
Curs: 3r ESO
Aina Pagès

Com un ocell
Abans que ningú em digués res, vaig tancar la porta darrere meu i vaig enfonsar el cap al coixí. Ja estava farta
de viure com vivia. Farta de tot i a l’hora de res. De viure
en un món injust, de sentir-me incompresa. Enfadada,
vaig agafar aire i en aixecar-me vaig veure’m reflectida
al mirall. Era alta i esvelta, amb els cabells ataronjats i la
cara menuda. Portava unes botes marrons i anava vestida com qualsevol noia de la meva edat, amb els típics texans ajustats i una jaqueta verda. Potser el meu aspecte
no havia canviat, però jo sí. Havia après que a vegades les
aparences enganyen i que el més important és no deixar
mai de ser qui ets realment. No deixar mai de lluitar pels
teus somnis ni per tot allò que et fa feliç. Em vaig mirar
als ulls i va ser llavors quan vaig saber que aquell podia
ser el principi de la meva nova vida, per fi podria ser feliç.
I després de tot, de tots els mesos de lluita, allà estava
jo. L’última de saltar. Sempre m’havien fet por les altures i
no em caracteritzava per ser especialment atrevida, però
últimament les coses potser havien canviat. Ja no era la
noia indecisa i sensata que la gent estava acostumada
a veure, sempre amagada darrere una barrera d’obligacions i responsabilitats. Ara tenia l’oportunitat de ser alguna cosa més, d’oblidar-me de tot i gaudir de la vida.
El vent d’aquell indret em bufetejava intensament la
cara i no em deixava pensar amb nitidesa, però hi havia una cosa que sí que tenia clara, i era que no havia
pujat fins allà dalt inútilment. Vaig aixecar el cap i vaig
mirar endavant observant la llarga costa que s’estenia
fins a l’horitzó i llavors es perdia en la llunyania. Al meu
cap encara sonaven els acords de les cançons que ens
acompanyaven durant les nostres nits a la vora del mar.
Aquelles nits agradables on el so de la guitarra i la suau
brisa marina eren la nostra única preocupació.
Vaig tancar els ulls deixant que la tranquil·litat d’aquell
indret i els records s’apoderessin de mi, sense que això
m’importés. Les veus de les meves amigues que ja
havien saltat m’encoratjaven eufòriques i a l’hora em
produïen una certa inquietud, que m’obligava a saltar.
Llavors, sense pensar-m’ho més, vaig mirar avall per última vegada, vaig agafar aire i, decidida, vaig saltar.
Vaig fer una primera passa indecisa i de seguida em
vaig posar a córrer cap a la vora de l’espadat. El vent

m’animava a continuar endavant i quan ja semblava
que anava a caure, vaig fer el cor fort i em vaig impulsar per saltar.
De cop una onada d’adrenalina va fluir del meu interior i
una alegria indescriptible es va apoderar de mi. I llavors
va ser quan em vaig oblidar de tot. Dels problemes i
preocupacions. Simplement em vaig deixar portar per
l’aire que cada vegada impactava més ràpid contra mi
i vaig volar. Vaig volar com un ocell que estén les ales
per primer cop, atemorit però valent. Un crit agut es va
escapar de la meva gola sense que jo el pogués aturar i
em vaig adonar que per fi ho havia aconseguit. Era lliure.
Totalment lliure.
Em vaig deixar emportar per l’eufòria i, cridant cada
vegada amb més intensitat, em vaig anar apropant a
l’aigua. Les meves amigues m’observaven i m’aplaudien
a mesura que baixava, amb un somriure radiant i sincer.
I enmig d’aquell núvol d’emocions i adrenalina em vaig
submergir en l’aigua salada, notant el batec accelerat
del meu cor. El batec que s’havia mantingut amagat i
protegit del desconegut i que ara bategava amb més
força que mai.
Va ser un instant, potser tan sols un segon el que va
durar aquell salt, però mai ho oblidaré. Mai oblidaré la
por fascinant que provocava l’aire en xocar amb els
meus cabells ni el batec accelerat del meu cor. Perquè
és quan superem les nostres pors que ens sentim vius.
Quan fem un pas, som valents i simplement ens llancem
al buit. Perquè la vida és una lluita continua per perseguir els teus somnis i jo estava disposada a atrapar-los.
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Núria Juan

A la llista hi som tots
Eren els primers anys de vida de la Jordina i ja es començava a veure que seria una noia que despuntaria
per la seva capacitat d’esforç i humanitat. Els estudis li
costaven, però tenia voluntat i compartia el seu treball
acadèmic amb una feina en una residència d’avis. A la
residència servia berenars i sopars, i regalava cada tarda-vespre els seus sincers somriures. La Jordina escrivia al seu diari les seves vivències i en els seus escrits hi
havia molta sensibilitat. En el diari molt sovint explicava
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les converses que mantenia amb una àvia solitària, que
es deia Assumpció, que li explicava meticulosos detalls
dels records més antics i que la Jordina sabia escoltar
amb molta atenció.

Quan anava a l’escola, la Jordina prenia consciència
que aprendre li costava molt més que als seus companys i no tenia prou força interior per pensar que
amb el seu esforç ho podria superar. Per sort, quan
parlava amb l’Assumpció sempre li deia que se’n sortiria bé de l’escola i la Jordina, com sempre, l’escoltava atentament.
Entrada la primavera, quan acabava de donar els berenars als avis, anava a passejar amb l’Assumpció
pels jardins de la residència abans de donar els sopars, i l’Assumpció li ensenyava a escoltar el cant
dels ocells que donaven el tret de sortida de la nova
estació de l’any.
A la matinada la Jordina es despertava per estudiar i
tornava a sentir el cant dels ocells altra vegada anunciant el despertar del bon temps i li ressonaven les
paraules de qui li havia ensenyat a escoltar aquell cant,
que se’n sortiria bé de l’escola amb el seu esforç. Dia
rere dia, va arribar el final de curs i la Jordina va tenir
uns resultats escolars més que acceptables. Els seus
professors li van reconèixer l’esforç i la van encoratjar
a seguir per aquell camí que l’anava encarrilant cap a
la seva vocació de servei en l’àmbit de la medicina.
Començat l’estiu, l’Assumpció es va posar malalta i la
Jordina, a banda de fer la seva feina a la residència,
li regalava tot el seu temps. L’Assumpció li deia que
s’acostava el seu traspàs i que formava part de la
vida, morir. També sovint li deia que a la llista hi som
tots, és a dir, que tothom s’enfronta a la mort i que
tenir companyia ajudava molt.
El nou d’agost l’Assumpció se’n va anar, però no pas
del cor de la Jordina que, sempre que sentia el cant
dels ocells, despertava en la seva ment aquella pila
de records que no s’esborrarien mai més i les seves
paraules, que se’n sortiria amb el seu esforç, es feien
altre cop presents.
Al cap d’uns anys la Jordina havia adquirit els coneixements necessaris i reconeguts acadèmicament
com a professional en l’àmbit de la geriatria, i amb el
seu equip interdisciplinari mai no oblidava, a banda
dels tractaments mèdics pertinents, aquella medecina de la companyia en el moment del traspàs, especialment per aquells que no tenien ningú.
El seu esforç per adquirir els coneixements i la seva
inherent humanitat havien format la seva persona i li

permetien fer la feina ben feta, per anar-ho encomanant al seu entorn més proper.
Al llarg de tota la seva vida, sempre escoltava de
manera molt especial el cant dels ocells i sabia donar
les gràcies per poder formar part d’aquella llista on hi
som tots, que li havia ensenyat l’Assumpció.
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mar
Curs: 4t ESO
Alba Piera

La ciutat llegida
Tot va començar un diumenge al vespre, quan estava estirat al llit de la meva habitació. La força dels rajos de
la pluja contra el vidre de la finestra no em permetien
llegir. A més, es començava a fer fosc, així que vaig haver
d’engegar el llum de la tauleta de nit. Quan em vaig posar
dret, vaig sentir cridar el meu nom des de la cuina: la
mare em demanava si podia anar a les golfes per a portar-li un recanvi de tinta, ja que se li havia acabat corregint exàmens. Amb mandra i mal caràcter, vaig pujar fins
al pis de dalt. En obrir la porta de les golfes, vaig observar
la tremolor estranya d’una capsa de cartró. Poruc i encuriosit m’hi vaig acostar, vaig obrir la caixa, i vaig poder veure
que el causant d’aquell rebombori era un llibre, un llibre
que brillava i es movia, com si volgués ser llegit. El vaig
treure de la caixa i en vaig llegir el títol: «La ciutat llegida».
La tafaneria em va fer fullejar-lo però, en obrir-lo, una
gran força em va atraure a l’interior del llibre.
Vaig obrir els ulls, em trobava en un piset rústic i tradicional.
Hi havia una petita cuina amb una tauleta i quatre cadiretes, un menjador amb un sofà i una butaca, un lavabo i una
habitació. Semblava casa meva, si no fos per les parets,
que eren fetes d’escorça d’arbre. Vaig treure el cap per la
finestra i vaig veure que havia encertat de ple: em trobava
a l’interior d’un arbre! M’estava fent a la idea de la meva situació quan de sobte algú va trucar a la porta, vaig obrir i va
aparèixer un ésser diminut. Tenia els peus petitons, unes
cames curtes, de panxeta no li’n faltava pas, però la cara
també era petitona, amb unes orelles i nas punxeguts. Es
va presentar: es deia Edmon i semblava ser el cap d’aquell
estrany indret anomenat Salem. Em va convidar a un sopar
a casa seva; d’aquesta manera m’explicaria la història de la
ciutat. També em va facilitar un mapa.
Em vaig tancar al piset, em sentia estrany, espantat,
amb por, enyorat, i malgrat les ganes de tornar a casa, la
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curiositat de per què havia anat a parar a aquell lloc em
trencava el cap. Vaig pensar que l’única manera de saber la resposta a aquesta pregunta era presentant-me
a casa del Senyor Edmon, o almenys no hi perdria res.
Es van fer les vuit del vespre, vaig dirigir-me cap a casa
d’Edmon, vaig picar a la porta i immediatament vaig ser
rebut per ell i la seva família. Edmon estava casat amb
Adela i tenien una preciosa filla, Sarah. Aquesta tenia
uns cabells de color d’or, ondulats, que li queien fins al
final de l’esquena. Era esvelta, de proporcions diminutes igual que els seus progenitors, però tenia una cara
bellíssima, unes galtes rosades uns ulls d’un color verd
intens i uns llavis carnosos i d’un vermell potent.
Ens vam asseure a la taula. Estava plena de menjar, i
per un moment, em va recordar aquells dies de Nadal a
casa l’àvia. Em van demanar que em presentés:
—Sóc en Marc, un nen de 15 anys que visc a Roda de
Ter, Catalunya, amb els meus pares i la meva germana
petita Laia.
Vaig aprofitar el silenci per a explicar la meva història
des de casa fins a Salem. Em va sorprendre, ja que ningú feia cara d’estranyat. Finalment, Edmon va trencar
aquell incòmode silenci:
—Marc, ara et trobes a un lloc que pels humans només
forma part dels contes, però com pots veure és real. Actualment som 680 habitants, i com pots veure, totes les
dimensions de cada entitat són molt reduïdes, per això
Salem és la ciutat llegida. A vegades arriben habitants
mitjançant llibres, però tranquil, el teu retorn a casa està
garantit, només has d’esperar a una nit de lluna plena
per a poder tornar.
Els dies van anar passant i en Marc cada vegada tenia
menys ganes de marxar, ja que s’havia adaptat a viure
a Salem i ja era amic de tots els seus habitants en miniatura. Però finalment va arribar la nit on la lluna plena
il·luminava la ciutat de Salem des del cel. Era el moment
de tornar. Amb el cor trencat, en Marc va arribar a casa.
El temps s’havia aturat, així que ningú més que ell no va
conèixer aquesta experiència.
Al cap de quatre mesos, en Marc va rebre una carta. Una
gran alegria el va envair quan va veure que era procedent
de Salem. La va obrir i, en aquell mateix instant, el somriure
se li va esborrar de la cara, quan va veure que la carta l’avisava que Salem s’estava despoblant a causa de la manca
de lectura en els nostres dies. Així que a en Marc se li va
ocórrer una gran idea: crear clubs de lectura per motivar els
pobladors, de manera que quan llegissin «La ciutat llegida»
serien transportats a Salem. D’aquesta manera a partir del
dia 23 d’abril, la magnífica ciutat es va començar a repoblar.
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Pseudònim: Puçapetita
Curs: 4t ESO
Mariona Pérez

La dificultat d’expressar-nos
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l’amor fins que tu vas decidir entrar a la meva vida. I tot
sortirà bé, amor, o això espero. I si encara no t’he dit
«Vine» és perquè tinc por que te’n vagis.
L’havia deixada sense paraules, sí, i de quina forma. I es
van quedar els dos sense saber què dir-se. I és bonic
quan ho escups tot i ja no et queda res a dins, només
l’esperançadora possibilitat d’omplir-ho amb alguna
cosa que valgui la pena conservar sempre.

Ja estava cansada de lluitar, i va reconèixer que els seus
sentiments eren més forts que ella. Així que va tirar la
tovallola. Va succeir així:

—Però… —va dir ella— jo no marxaré.

—T’odio —va dir ella.

I que ell encara tingués por era normal. Encara, després
de tot, sentia aquella pressió al pit que se sent quan
estàs a punt de despullar-te del tot. Quan saps que,
després, serà massa tard, i que podran fer-te molt feliç
o fer-te molt mal. Que estava a punt de saltar al buit, i
atenció. Sabia que podia morir.

—Per què?
—Perquè t’estimo massa.

—Llavors…

—I jo tinc la culpa d’això?
—Llavors —va continuar ell—: Vine.
—Potser no que t’estimi, però sí que m’hagis enamorat.
Que em somriguis com si em salvessis, que et quedis
com si no haguessis de marxar mai, que em parlis a
la nit i comparteixis el meu insomni, i que t’enfonsis al
meu costat quan jo caigui. De tot això n’ets culpable.
De fer-ho tot perfecte, de parar el temps algunes vegades, d’accelerar-me la respiració moltes d’altres, que
hagi tornat a creure en l’amor quan tinc dues-centes mil
raons per no fer-ho. Culpable ets de totes aquestes maleïdes esperances que em diuen que tot sortirà bé, que
em diuen que esperi pacient fins que em diguis «Vine»
per deixar-ho tot, però el problema és que jo ja ho he
deixat tot. Que ara només em queda mirar el rellotge, i
veure com les hores passen, mentre no sé si somriure,
escapar-me o escriure un poema més.
Ell es va quedar mirant-la, callat, com pensant què dir,
però sense dir res. I ella va perdre la mirada en l’horitzó,
i potser, possiblement, també es va perdre ella, allà, a
la llunyania. «I què importa?», pensava per si mateixa,
«què importa si ja m’és tot igual». Llavors ell va trencar
el silenci. La seva veu va sonar clara:
—Si jo sóc culpable de tot això, tu també ho ets, amor.
Que et somric perquè tu m’has salvat; que em quedo
perquè és al teu costat on porto tota la vida volent
escapar; que et xerro a les nits perquè, almenys les
meves, són totes teves, igual que el meu insomni; que
m’enfonso al teu costat perquè, per molt que no ho
sàpigues, jo sempre et tinc agafada de la mà. I què em
diràs a mi de fer les coses perfectes, si abans de tu
només coneixia el vertigen. Què em diràs de parar el
temps si, al teu costat, no existeix; i que si jo t’accelero
la respiració, tu me la talles, i que si jo no sabia res de

I es van mirar, i van donar gràcies perquè ja s’hagués fet
de nit i no poguessin veure’s gaire bé els ulls i aquella
brillantor que desprenien. I… vaja, els centímetres que
els separaven, cremaven. Saltaven espurnes. I ells sabien,
però, que no volien precipitar-se, perquè aquell moment
estava impregnat d’alguna cosa que mai no havien sentit.
Allà van descobrir que és això el que sempre havien anomenat felicitat. I era bonic. I després es van somriure d’una
forma… no hi ha paraules per descriure-ho. Es van somriure molt fort, com mai ho havien fet abans, i va ser com
posar punt i final a una història que va acabar allà mateix,
i llavors van començar a escriure el començament d’una
altra. Una altra de més bonica, una altra que protagonitzarien junts. Una historia que duraria per sempre. Tant de bo.
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Berta Franquesa

Records de l’àvia
Tinc una àvia nascuda a la postguerra que sovint m’explica vivències de tota mena que a qualsevol persona li
agradaria escoltar.
Ens situem, sempre, en una casa de pagès de la plana
de Vic, on, segons diu, hi havien arribat a viure fins a

quaranta persones entre propietaris i masovers. Comprendreu que no s’avorrien mai. Avis, pares, oncles,
fills, mossos i minyones formaven part d’una vida única.
El dia a dia es resumia inexorablement entre el treball i
la religió. Això volia dir que quan no treballaven, resaven
i quan no resaven, treballaven… i entremig, parien.
La relació estreta que hi havia amb el veïnat feia que
qualsevol anècdota fos compartida: nevades, tempestes, focs, collites…Per entendre això, tot sovint em posa
l’exemple dels dies de segar i batre.
Era en ple estiu quan la casa es preparava per recollir el
fruit més important de l’any, el blat. Les criatures vivien
amb una gran eufòria aquests dies, perquè els deien
que vindria molta gent amb els seus animals, els seus
carros i les seves màquines. Fixeu-vos que els deien
que vindrien de Pals. Pals, era molt lluny! Els semblava com si vinguessin de l’orient. Sí, sí! Els càntirs, els
porrons, les olles més grosses… tot sortia dels armaris.
El caldo, el pernil, la llonganissa, el vi… de teca no en
faltava. Així sí que es podia treballar molt i molt! No us
penseu, la canalla eren l’alegria de la festa: s’enfilaven,
queien, portaven càntirs, es barallaven, cantaven i sovint
es perdien enmig de tot aquell moviment. Tots esperaven amb ànsia el vespre. Com que feia molta calor i als
homes el picava el cos, tots es tiraven despullats a un
safareig que hi havia a la llissa. Us podeu imaginar que
feien desaparèixer la canalla amb un crit: «Tots a sopar i
a dir el rosari!». Creien molt, perquè sabien que després
portaven guitarres i amb la claror de la lluna es posaven
tots a cantar, ni més ni menys que «Guadalajara en un
llano», i moltes més.
Encara em queda espai i temps per explicar una altra
anècdota en relació amb aquesta vida de pagès.
Estic farta de sentir parlar del gran dia de Sant Jordi. Per què Sant Jordi? Doncs, perquè situada a dalt
d’un turó, com deia en Verdaguer, hi ha l’ermita. Prop
de Folgueroles, prop de Puigseslloses, prop de Can
Tona… llocs eminentment Verdaguerians voltant tots
aquest turó.
Segons la meva iaia, el cor de Catalunya està situat ni
més ni menys que en aquest entorn.
Dia 22 d’abril:
Preparaven la festa major, arribaven els convidats, anaven a netejar l’església, hi posaven flors, preparaven el
pa i el vi per la missa… Els petits no es cansaven de
tocar la campana i jugar a l’acuit a l’amagada al voltant
del turó. Després, tots a treballar molt per portar material perquè al vespre volien encendre una gran foguera
acompanyada de petards. Ai! Tot el veïnat participava
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en el caliu que inspirava la festa. També a mitja tarda
s’havia d’anar a Sant Tomàs a buscar l’harmònium per
tocar a l’ofici Solemne cantat pels pares Camils. La
cuina de la casa també funcionava a tot drap, fixeu-vos
que llogaven dues cuineres per coure els pollastre pel
dinar de l’endemà.
Dia 23 d’abril:
Cuinar, parar taula, arreglar-se i marxar cap a Sant
Jordi a ofici. Sabeu que el sermó era el més important? El predicador tenia l’obligació de fer quedar bé
a la família i lloar la festa, i sempre estava convidat a
dinar. A la tarda, les paradetes i les sardanes tancaven
la diada.
D’històries n’hi ha per escriure’n un llibre sencer, però
ho deixaré per un altre dia. Si hi teniu interès, puc
escriure’n fàcilment moltes més perquè la memòria i
la xerrera de la meva àvia són, per ara, inesgotables.
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Divendres 5 de gener
Sentia de fons el soroll d’una gavina prepotent que buscava depredadors. Estava nerviós… esperava algú. Era
divendres, divendres 5 de gener, un dia qualsevol per
alguns, un dia important per altres, per a mi un dia expectant. Havien passat ja dos anys des de llavors, desitjava que això no hagués influït en les nostres trobades
del divendres. La meva vida havia canviat totalment de
rumb, havia perdut el Nord, el Sud, l’Est, l’Oest i tot el
que vingués a continuació. Només els divendres recuperava una mica d’energia per continuar la setmana.
Quan el campanar del poble tocava les cinc en punt,
sortia cap als boscos, travessava el riu, saltava la tanca
que vorejava el poble, passava per sota el pont abandonat i tornava a córrer bosc endins fins a la font, bevia aigua i continuava corrent fins a arribar als penya-segats
de Moher. Allà sempre m’esperava ell, complidor, assegut amb els peus al buit i amb el seu somriure d’orella
a orella. Malgrat això, alguna cosa havia canviat aquell
divendres 5 de gener. Fins i tot havia sortit abans que
sonessin les campanes que anunciaven el cap de setmana. Tenia una cosa molt important per explicar-li. Tenia por, por que aquelles visites tan esperades durant
la setmana se n’anessin en orris, por que s’hagués tirat
enrere i m’hagués fallat. L’Èric per primer cop feia tard.

S’estava fent fosc i començava a preocupar-me. Em van
venir vells records a la ment de quan perseguíem les
cabres que pasturaven en aquells camps verds prop
dels penya segats, i llavors el pastor ens perseguia a
nosaltres amb el bastó alçat i llençant-nos renecs. De
sobte, vaig recordar la discussió que havíem tingut el
divendres abans. Esperava que això últim no influís en
per què no s’havia dignat a presentar-se.
«—No m’ho crec, encara no m’ho crec, gairebé atropello
una dona gran i m’he saltat un semàfor!
—Si t’han aprovat és que ho has fet bé, de veritat! Això
s’ha de celebrar. Què et sembla si fem unes quantes
pràctiques amb el cotxe?»
Sóc un soldat de les Forces Especials, i estic allistat
a l’exèrcit Irlandès. El divendres passat li havia explicat que probablement em traslladarien a una altra
ciutat gràcies al meu alt rendiment. Jo estava molt il·
lusionat, per a mi era una gran notícia: això significava
començar una nova vida, una segona oportunitat. No
obstant això, a ell no li havia fet gaire gràcia, i havíem iniciat una discussió dolorosa, m’havia dit diverses
vegades que me n’anés amb ell, que tota aquella colla estaven acabant amb mi, però jo, tot i ser el meu
millor amic no li’n vaig fer cas. Assegut en aquesta
roca enmig de la nit per primera vegada m’adono que
aquest trasllat no serà tan fàcil com em pensava, i tot
de dubtes em comencen a envair el cap. No sé quina
és l’opció correcta, si quedar-me o marxar a París.
París, la ciutat on m’han traslladat i la ciutat que tant
he somiat des de ben petit. Si me’n vaig corro el risc
de perdre la nostra amistat per sempre més. Aquesta
tarda de divendres pensava acomiadar-me d’ell, ja que
no el veuré fins d’aquí a quatre mesos, però m’hauré de
conformar amb el silenci que m’envolta. Potser ja sap la
notícia i és per això que no ha vingut.
«—Aquest cotxe del teu avi funciona la mar de bé! Mira
com accelera de ràpid!
—Compte, a l’esquerra hi ha un gran precipici! —cridava
jo des de fora el cotxe.
—És la bomba! A veure si ens el deixa més sovint. Gràcies tio, no sé com agrair-te tot el que fas per mi! —cridava ell des de dins el cotxe tot eufòric.
—Mira endavant Èric! Vigila el precipici! Èric! —vaig cridar jo mentre observava atònit com el cotxe es precipitava pendent avall.»
Una mà freda es col·loca a la meva espatlla. Em giro
espantat. És ell, és l’Èric! Ha arribat dues hores més
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tard, però la qüestió és que s’ha presentat! No li demano
explicacions sobre on ha anat i què ha estat fent. Em
limito a gaudir dels últims moments que passarem junts
durant molt de temps. Li explico el que fa estona que
em satura el cap i no em deixa pensar. Ja sé què en
pensa de tot plegat, que l’estic abandonant, que no em
prenc seriosament les trobades dels divendres, que si
me’n vaig a París m’oblidaré d’ell. Cada vegada veig més
clar que potser és millor quedar-me. Rebo una trucada
de la meva mare preocupada preguntant-me on m’he
ficat. Li menteixo dient-li que sóc a la biblioteca llegint.
Em diu que m’està preparant la maleta i que està orgullosa de mi. Per l’altra banda l’Èric em diu que me’n vagi
amb ell, que és la millor solució per estar sempre més
junts, que amb ell seré més feliç, que a la que realment
li fa il·lusió el trasllat és a la meva mare, i no a mi. De
sobte, em trobo davant del precipici. Me’n vull anar amb
ell, m’ha convençut que aquí és on es presenta la meva
segona oportunitat, i no a París. I és que la meva vida no
m’agrada, ja no té sentit. Em sento sol, em sento massa
culpable per continuar vivint així. Avui fa dos anys justos
que el meu jo va desaparèixer. I… agafats de la mà, ens
precipitem pel buit del penya-segat.
Doctora: Esquizofrènia
Mare: No l’entenc, què vol dir?
Doctora: Recordes l’Èric?
Mare: És clar que el recordo, perfectament. M’està dient
que pateixo esquizofrènia?
Doctora: No, vostè no. Creiem que l’acte de suïcidi del
seu fill té algun lligam amb el seu millor amic, Èric.
Mare: Doctora, l’Èric és mort –crida la mare amb el rostre ple de llàgrimes.
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Pinotxo
Sento el so de la botzina del cotxe del meu darrere. El semàfor ja està verd, estava badant. Pressiono l’accelerador amb el peu, i continuo el camí cap
a Florència. Són les onze del vespre, i ja començo
a notar el cansament de tot el dia que porto a so-

bre. Els meus ulls es volen tancar, però els forço per
mantenir-los oberts.
Ha estat decisió meva fer una petita estada a Florència.
Sóc escriptora, i la veritat és que aquests últims mesos
no he trobat la inspiració enlloc. Necessitava fer una
escapada, desconnectar de la realitat del dia a dia.
Quan per fi arribo a l’Hotel Collodi, em rep una noia d’aspecte ensopit. El somriure sembla forçat, i tot i que saluda amablement, la meva presència no li desperta cap
interès. Parla un anglès neutre, amb un accent que no
sé identificar. Mentre entra les meves dades a l’ordinador, passejo la mirada per la recepció. Observo amb sorpresa l’alineació de titelles que pengen del prestatge de
darrere el mostrador. Alguns, fins i tot sembla que em
miren. Tots són ninots que imiten el personatge del famós escriptor Carlo Collodi, en Pinotxo. Tot i les formes
i varietats de colors, tenen en comú el mateix nas llarg.
—Senyora?
—Sí, perdoni.
Ja tornava a badar. Per uns moments la imatge dels titelles m’ha transportat a la infantesa, quan la mare m’explicava una i altra vegada aquest conte, i feia referència
a les mentides d’en Pinotxo.
—Ja pot deixar el cotxe al pàrquing de l’hotel. Aquesta
és la clau de l’habitació, la 216. Pot pujar a la seva habitació des del pàrquing amb l’ascensor.
—Gràcies.
Deixo el cotxe a l’aparcament, trec les maletes i pujo
amb l’ascensor cap a la segona planta. Un cop entro
dins de la 216, observo detingudament l’estança. Els
colors són càlids, hi ha beix i marró, però m’impacta
el color vermell del capçal del llit. Tots els mobles són
de fusta, com els titelles de la recepció. La llum de les
bombetes és escassa, però hi ha un bon finestral que
dóna a una plaça. La llum de les faroles es filtra per les
cortines.
Desfaig la maleta, endreço la roba i després de rentar-me les dents i posar-me el pijama m’estiro al llit. Necessito dormir, em pesen les parpelles. Tanco el llum i
em venç la son.
A les set del matí em sona el despertador, i el paro amb
un cop brusc. He decidit aixecar-me d’hora per poder
visitar la ciutat. Surto del llit i em vesteixo: texans, camiseta blanca i les vambes Nike. Em recullo els cabells
amb una goma. Abans de marxar, em carrego la motxilla
a l’esquena, i baixo al menjador de l’hotel per esmorzar.
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Em serveixo una magdalena i un cafè. Mentre passo per
recepció, em sorprèn veure la presència d’un noi morè,
prim i molt atractiu en el lloc de la recepcionista. Em
saluda amb un somriure.
—Buongiorno, signorina!
És prou guapo com perquè no m’adoni que estic a punt
d’entrebancar-me amb l’esglaó que hi ha a la porta.
Camino pels carrers de Florència. La ciutat es comença
a despertar. Tot i que hi ha alguns núvols enteranyinant
el cel, sembla que farà un bon dia. Passo per davant del
Duomo, i travesso el Ponte Vecchio. La ciutat és meravellosa. Tots els carrers respiren art. Estic convençuda que
el canvi d’aires farà que les meves idees es renovin. Llavors decideixo entrar a la Galleria dell’Accademia, un dels
museus de pintura i escultura més importants del món.
Aquest museu acull una de les peces més rellevants de
Miquel Àngel, David, esculpida entre 1501 i 1504. És
senzillament impressionant contemplar la seva bellesa.
Un cop he visitat la Galeria, surto a fora, i m’assec al
banc més proper. Em sento lliure, fresca, nova. Aquest
és un bon moment per començar la meva novel·la. Trec
l’iPad de la motxilla, i començo a escriure.
«M’acaben de fer arribar la notícia que David, la famosa
escultura de Miquel Àngel, ha estat robada. M’han assignat el cas, i la veritat és que els estic molt agraït. Així, l’endemà agafo l’avió i me’n vaig directament a Florència. El
primer que faig un cop sóc a la ciutat és entrar a la Galleria dell’Accademia. Tal com era d’esperar, l’espai que ocupava David ara és buit. En el seu lloc hi ha una nota escrita
amb tinta negra: «Giochi Preziosi». Si no m’equivoco, això
és una botiga de joguines. No entenc res. Parlo amb els
guàrdies de seguretat, i em diuen que les càmeres no estaven operatives la nit del robatori, algú va desconnectar
el sistema. El responsable del furt només ha deixat aquesta nota. Està clar que vol jugar amb nosaltres.»
Tanco l’iPad, i em submergeixo en els meus pensaments.
A mida que passi més dies a la ciutat segur que aniré
trobant la manera de continuar amb la meva novel·la.
Passo la resta del dia al Jardí de Boboli, a l’altra banda del
pont. De tornada a l’hotel m’aturo per sopar. Feia temps
que no menjava una pizza quatre estacions tan bona. Tot
i les vambes, els peus em fan mal. Quan arribo a l’hotel,
topo un altre cop amb l’expressió avorrida de la noia d’ahir.
—Senyoreta, una nota per a vostè.
Recullo el sobre, i un cop a dalt l’habitació, l’obro intrigada. No he dit a ningú que anava a Florència. Desplego
la nota, i em quedo atònita:
«Giochi Preziosi».
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La vida
Recordo que tot va començar en veure aquella llum
blanca. Era estranya, allò no ho havia vist mai, però jo
tota convençuda no tardaria a descobrir-ho. M’hi vaig
anar acostant a poc a poc. En arribar al final, jo no sabia
què passava i, si no recordo malament, vaig escoltar
que una veu d’home havia dit que ja havia nascut la
Teresa.
Aquesta era jo. En néixer, em va agafar el meu pare, en
Ramon, i després la meva mare Montserrat. Vaig néixer
el 18 de juny de 1924.
Com una bona noia de Barcelona que jo era, vaig anar a
l’escola, vaig aprendre el mateix que qualsevol persona
d’aleshores. A la classe de matemàtiques vaig aprendre a sumar, restar, multiplicar i dividir. A la classe de
llengües, que era en castellà, com escriure correctament, puntuació… i de les altres assignatures ja no us
en parlo perquè eren molt avorrides. A l’escola hi vaig
fer molt bones amistats, com la Maria i la Pepa. N’eren
de simpàtiques i divertides!… en canvi, de nens no n’hi
vaig conèixer cap perquè anaven tots a una altra escola.
Havien separat les escoles per sexes.
A la meva família ja no havien tingut més fills. Era la
pubilla de la casa, sense cap sagal que em destorbés
ni em molestés.
Quan tenia dotze anys, va esclatar la Guerra, si no ho recordo malament, era el 1936 cap a l’abril, més o menys.
A casa havia sentit dir que estàvem a favor del que en
deien «Bando sublevado» o «Bando Nacional», que era
liderat per un tal Francisco Franco. Els meus pares em
van explicar que era un general que va fer un cop d’estat
contra la Segona República Espanyola i que tenia un
exèrcit molt gran, del qual el meu estimat pare formava part. Al principi no en fèiem gaire cas, de la guerra,
només estàvem pendents que el meu pare no morís en
combat.
Un dels dies més esgarrifosos de la meva vida, va ser el
16 de març de 1938. Van bombardejar la ciutat de Barcelona, ho recordo perfectament. Eren les onze del matí,
estava comprant el pa en el forn de «St. Basilio» quan
de sobte es van escoltar uns terrabastalls… vaig mirar a
fora al carrer i vaig veure que el terra estava destrossat

106

i els pisos de davant s’havien desplomat. La Joana, que
era la dependenta del forn, em va dir:
—Teresa, corre, vine corrent!!
—Per què? Jo me’n vull anar a casa meva!
—Que ets boja? Et mataran!!
Jo vaig fer cas a la Joana i vaig entrar al forn. Ens
vàrem refugiar en una espècie de soterrani, ens vàrem posar darrere d’unes caixes de cartró i ens hi
vàrem estar unes dues hores. Les vaig passar ben
preocupada. Estava pensant si la meva família hauria sobreviscut als atacs… Quan es van acabar, vaig
tornar a casa. Per sort, el nostre carrer es veia amb
més bones condicions que els anteriors. Vaig pujar
les escales fins a arribar a casa meva, on hi havia els
meus pares amagats sota el llit. En veure’m, em van
abraçar de cop i em van fer molts petons.
Gràcies a Déu la guerra es va acabar uns anys més tard,
però en acabar-se hi va haver la dictadura de Francisco
Franco. Quan vaig tenir uns 25 anys em vaig casar amb
l’Humbert, un home provinent de la capital d’Osona, Vic.
Vaig tenir tres fills, al primer li vaig dir Cristòfol, al segon,
Domènec, i la tercera va ser una noia, l’Ermessenda. En
tenir els fills ens en vàrem anar a viure a Vic. Era molt
més tranquil que estar a la ciutat. L’únic inconvenient
era que no m’agradava gens la boira ni el fred, però al
final m’hi vaig haver d’acostumar.
Ara ja tinc noranta anys, si no em falla la memòria. De
mica en mica em vaig apagant. He viscut una vida amb
alts i baixos però al cap i a la fi l’he viscuda. Ara penso
com n’he viscut, de feliç. Ara torno a veure un altre cop
la llum blanca i espero que em torni a la vida.
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Temps de guerra
Ja havia començat la guerra. Eren temps molt difícils,
ja que cada cop era més complicat trobar productes de
primera necessitat i cada vegada tenia menys esperances que aquest malson acabés aviat.
Passaven els dies i es necessitaven més soldats per
continuar la batalla, perquè hi havia moltes baixes en
els dos fronts i veia més a prop que em toqués anar-hi a

mi. Això em treia la son i em feia estar angoixat buscant
una solució per lliurar-me’n.
Vivia a pagès, en una masia als afores del poble. Era
un lloc tranquil on podies sentir els ocells cantar cada
matí, el vent que bufava entre els arbres dels boscos del
voltant… En aquests indrets eren habituals els robatoris
del bestiar que teníem a les cases, i sovint entraven i no
tenies altra opció que donar-los tot el que tenies, tot i
que la majoria solíem tenir amagatalls on guardàvem
una part dels animals.
Vaig tenir una idea. Tot remenant andròmines antigues
d’una habitació fosca i freda, vaig pensar que podia ser
un bon lloc per amagar-me. Vaig decidir construir un
forat al terra que ja tenia mig començat, on hi guardava una gàbia de conills. Era de forma quadrada i vaig
anar excavant una mena de tub subterrani cap al fons,
on vaig crear una cambra secreta. La gàbia quedava
travessada perpendicularment pel passadís, i en cas
que trobessin el forat, podien pensar que era només
un amagatall per guardar el bestiar. A la cambra vaig
construir-hi un passadís que sortia al camp del costat
de casa, de tal manera que si ho descobrien, pensessin
que hauria marxat fugitiu camps a través. I per això vaig
fer dins el propi passadís, un altre forat on només hi
cabia estirat.
Anaven passant els dies i la guerra seguia. Cada cop
més homes eren cridats i s’ampliaven les possibilitats
que aviat em toqués a mi. Estava nerviós, no sabia ni podia preveure res del que passaria i tampoc volia marxar.
Però va arribar el dia: aquell 28 de juny que mai no oblidaré. Després d’haver reflexionat i pensat molt sobre
com podia afrontar aquella situació, tot i havent fet el
cau, vaig decidir marxar. Tenia por, molta por, no sabia si
tornaria mai més a veure la meva família.
Després d’un llarg camí de viatge vam arribar a Barcelona. Vaig tenir la gran sort de passar-hi només dos dies.
Tot el que hi vaig veure em va superar i després de ferme el malalt em van deixar marxar.
Després de dos dies de camí, anant a peu, amb carro i
un tros amb tren vaig arribar a casa. La Maria, la meva
dona, em va rebre amb una alegria immensa. A casa
havien arreplegat uns refugiats que formaven una família amb un nen de 6 anys. Després d’una gran rebuda, que només sabia la Maria, va arribar el pitjor, em
buscarien i m’havia d’amagar ràpidament abans que
em trobessin.
Vaig tornar cap al forat que havia fet a mirar que tot
estigués en condicions i em vaig quedar en aquella habitació molts mesos més.
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Dormia poc, qualsevol soroll em feia sospitar i, a la més
mínima fressa, m’amagava. Durant el dia, només podia
gaudir d’un petit raig de llum que entrava per una petita
finestra, i la meva dona em portava el menjar necessari
perquè pogués sobreviure. Tot i així, quan ara hi penso,
m’esgarrifa recordar aquella situació.
Un dia, mentre estava dret contemplant un quadre que
hi havia penjat en una de les parets, vaig sentir uns passos darrere meu. A l’instant no vaig saber com reaccionar, em vaig quedar bloquejat i em vaig veure atrapat
dins un pou sense sortida. Durant uns segons no vaig
notar cap senyal de moviment i vaig decidir girar-me.
Vaig veure, al fons de la porta, el nen refugiat que la Maria havia acollit. Em mirava amb por, amb uns ulls com
unes taronges, i parat de trobar-me a mi quan ni tan sols
sabia de la meva existència. Després d’uns minuts de
mirades, vaig ser jo qui va prendre l’iniciativa i li vaig fer
un gest amb el dit indicant-li silenci. Ell va assentir amb
el cap i va marxar. Seguidament, em vaig veure perdut:
el nen ho diria als pares i jo seria descobert. Em va costar refer-me d’aquell ensurt, però per sort no va passar
res, ni tan sols la Maria m’ho va comentar.
Els dies anaven passant amb tranquil·litat fins que una
nit vaig sentir crits i fressa, i vaig córrer a amagar-me.
Em venien a buscar. La por m’atemoria el cos i gairebé
no podia respirar. Sobre meu, vaig poder sentir les passes, i com remenaven els mobles de l’habitació. També
com interrogaven la Maria, i ella amb plors els deia que
no en sabia res. Per sort no vaig ser descobert.
Els dies passaven. Necessitava veure el sol, respirar l’aire pur de les muntanyes i poder passejar contemplant
els boscos que envoltaven casa meva.
Tot remenant uns papers, vaig sentir sorolls al camp
on donava la meva finestra, i, sorprès per no saber el
que estava passant i deixat endur per la intriga vaig
treure el cap. Eren ells, els milicians que em buscaven
de nou. I aquell dia no vaig tenir temps de reaccionar,
que ja m’havien vist… Vaig córrer fugitiu a amagar-me,
amb molta por, però amb l’esperança que la Maria no
els digués el meu veritable secret. Des del meu amagatall vaig sentir els crits d’aquells homes que acusaven la Maria d’haver-los enganyat. Ella els deia que no
sabia res de res. Però ells insistien i l’amenaçaven. No
sabia què fer. Tenia molta por. Em sentia covard per
no sortir, però alhora sabia que si sortia me’n faria la
pell. I la Maria quedaria viuda. Era una situació terrible.
De sobte els crits van cessar. Vaig sentir que arribava un
cotxe, el soroll de les portes. Unes veus noves. I després
el cotxe que marxava. Al cap d’unes hores, enmig d’un
espès silenci, vaig constatar que s’havien endut la Maria.
La buidor va ser infinita.
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Caràcters
M’esgarrifava la idea de poder quedar atrapada en
aquell lloc. Havia de trobar la manera de sortir i de
tornar, però com? Estava desesperada, no entenia res.
Per més que avançava no aconseguia atrapar aquella brillant llum blanca. Estava perduda, no trobava la
sortida. Sabia que posar-me nerviosa no m’ajudaria,
m’havia de calmar.
Aquell estiu, com cada any, el meu germà petit, l’Arnau, i
jo, havíem anat a passar les vacances a la casa de camp
dels nostres avis. Allà ens divertíem i realitzàvem activitats a l’aire lliure. A més, aquell era un lloc on es podia
tolerar bé la calor, ja que els arbres del voltant de la casa
ens proporcionaven unes refrescants i tranquil·les ombres sobre la verda gespa. El fet és que, quan vàrem
arribar a la casa, després de saludar els avis, l’Arnau i jo
ens vam instal·lar a les nostres respectives habitacions.
Vaig entrar a la meva i quan estava desfent la maleta, em
vaig adonar que sobre la tauleta de nit hi havia un llibre.
Se’m va ocórrer que potser me l’havia descuidat l’any anterior però no recordava que tingués cap llibre amb aquell
tipus d’enquadernació. El vaig agafar i em vaig fixar en el
detall que no tenia títol a la seva portada. Encuriosida vaig
decidir obrir-lo, però no vaig entendre res. Estava escrit
amb uns estranys caràcters que per més que m’hi esforçava, no aconseguia entendre. Llavors, l’àvia ens va cridar
per dinar. Però els meus ulls seguien fixos en aquells estranys símbols, els quals havien atret tota la meva atenció.
Ja quan vaig alçar la mirada amb la intenció de baixar al
menjador, em vaig trobar en un indret que no havia vist
mai. Estava desconcertada i una mica marejada. No sabia
on em trobava. Tot havia passat d’una forma molt ràpida,
en un instant. De cop em vaig trobar en un espai que
no havia vist mai. No en podia saber les dimensions ni
la forma, ja que una il·luminació tènue, gairebé nul·la, ho
envoltava tot. De fet, la foscor hauria inundat per complet
aquell espai si no hagués estat per una mena de línia
elèctrica que guspirejava al meu costat esquerre i que
s’anava perllongant cada instant que passava, però que
alhora s’anava escurçant de tal manera que semblava
que hagués de desaparèixer en qualsevol moment. Al
meu cantó dret, van aparèixer de cop unes imatges que
reflectien experiències viscudes des del dia del meu naixement fins ben bé totes les accions que estava realitzant
en aquell espai, però aquestes últimes, arribaven uns instants després que les realitzés. Per acabar, vaig observar
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una mena de llum blanca intensa i brillant que es trobava
al meu davant i que per més que avançava, mai aconseguia atrapar. Estava cansada i vaig panteixar durant
uns segons. Vaig observar com el fil elèctric guspirejant
continuava el seu procés de prolongació i escurçament,
com les imatges expressaven (encara que amb retard)
les meves expressions de desesperació i finalment com
la llum blanca continuava brillant intensament al meu davant. Vaig pessigar-me el braç per despertar-me d’aquell
malson, però no va funcionar. La situació era ben real.
Davant la meva impotència vaig intentar tocar la línia o fil
elèctric, com vulgui definir-se, i llavors vaig notar una petita enrampada al dit. Vaig alçar les mans tot tancant els
ulls concentrant-me; d’aquesta forma vaig notar com una
mena de pessigolleig en els palmells de les meves mans
i uns lleus sorolls elèctrics. En aquell moment, em vaig
adonar que tota jo estava composta per energia. Quan
intentava tocar alguna part del meu cos, el que sorgien
eren unes espurnes que produïen un característic soroll.
Cada cop estava més espantada i nerviosa. Intentava
buscar una sortida, però no n’hi havia cap o, almenys, jo
no la sabia trobar. Vaig repassar cada acció que havia fet
des que havia arribat a casa dels meus avis per tal de
poder esbrinar les causes que m’havien portat a aquell
estrany espai. No havia sortit de l’habitatge ja que encara
tampoc no havia anat a dinar, ni tampoc havia fet cap
acció fora del normal, o potser sí? Aquell llibre, aquells caràcters… Va ser després d’intentar desxifrar-los quan em
vaig veure involucrada en aquesta situació. Però com?
Com podien portar-me unes lletres fins aquí? No podia
ser real, és clar que no, però tampoc no era un somni,
ho havia comprovat. Què estava passant? Potser m’havia
donat un cop al cap i estava inconscient, o potser…
Vaig tancar un moment els ulls, buscant alguna mena
d’explicació lògica a tot allò que m’estava passant, si és
que n’hi havia cap. No aconseguia arribar a cap conclusió,
el cap em feia una mica de mal i també estava marejada.
Vaig notar com per uns instants perdia l’equilibri i també vaig sentir com uns lleus sorolls elèctrics. Buscant
alguna mena de suport per recolzar-me, vaig obrir els ulls
i, de cop, em vaig trobar a la meva habitació, amb una mà
posada sobre la tauleta de nit. Al terra, hi havia el llibre
sense portada. Em vaig preguntar quantes hores haurien
passat, quants minuts? Només dos. Tota aquella eternitat només havien estat dos minuts. Com podia ser? Era
impossible, o això era el que jo creia. Aquell dia havien
passat arreu del món estranys fenòmens meteorològics:
els animals i les persones més sensibles havien sentit
alguns canvis en l’entorn i en elles mateixes. Va ser un
fet important i es va sentir per nombroses cadenes de
televisió. Ningú, però, no va saber les causes que havien
desencadenat tots aquells estranys fenòmens.
Sempre he recordat aquell dia i, des de llavors, he intentat buscar una explicació, però no l’he trobada. Fins i tot,

vaig arribar a pensar que havia fet un viatge en el temps,
que el fil elèctric representava el present, la llum blanca
el futur, raó per la qual no la podia atrapar, i que les
imatges podrien expressar el passat, i que per aquest
motiu arribaven amb retard. Mai no vaig aconseguir entendre com vaig poder arribar en aquell espai i com en
vaig poder sortir. No he explicat a ningú aquest viatge,
si aquesta és la paraula adequada, perquè simplement
he pensat que es tractava d’una ximpleria, o potser no?
Qui ho podria saber…
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Premi: Englantina d’or
Pseudònim: Kidrauhi
Curs: 1r Batxillerat
Elisabet Martí

Psique reanimada pel petó de l’Amor
Un foc albí esculpeix l’ombra pètria
És l’alè entre els llavis somorts; el bes que reviu l’Ànima,
L’Amor marmori entre braços anhelants:
Eixir del somni eteri sota reflex del mirall cendrós.
La remor del cisell empiri predicant el vol de fletxa alada,
Dominat per ulls d’escultor, ebris: elixir de Cupido.
El sospir d’ànima aletejant entre els flocs plúmbics.
L’altre rostre, d’alba, nafrat: stilla olei ardentis
La mirada d’eternitat replica al perdó
Faç contra faç; rostre asserenat
El tacte de l’Amor besant ventre nu, plorant riu auri,
Sembrant sinuoses faccions d’Ànima.
El cor, emmetzinat per anhel de bellesa,
Recita de nou, encoratjat pel foc vehement, fill de Guerra.
S’hissa entre figura alífera, divina aurèola
I mussita, sota llavis letàrgics, el nom d’Amor
Amor, traït amb vot serpentí, fruit edènic, il·lícit
Reposa la mirada sobre el cos latent,
Perfila, amb llavis molsosos, l’Ànima nívia,
S’ancora al riu d’aigües d’argent
Ànima, incandescent sobre jaç rocós,
S’impregna del jurament celestial.
Amor invoca, eufòric, alè auroral i, junts,
Es desdibuixen, soldant-se en miratge febril.
Paraula d’Amor
Paraula d’Ànima
Paraula d’Immortalitat
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Pseudònim: Inspiració
Curs: 1r Batxillerat
Irene Sañé

La font d’inspiració
La serra cau. Se sent un soroll estrident, però en Joan
segueix amb la mirada fixa sobre una taula plena de
peces. A simple vista sembla un conjunt de fustes desiguals sense cap sentit, que va enllaçant i perfilant fins a
crear un element abstracte.
Des d’uns ulls blaus com l’aigua del mar, la seva mirada pacífica transmet insatisfacció cap a l’escultura, per
això en recorda el motiu inspirador. El porta cap a uns
moments de joventut.
En la seva infantesa Joan Serrat Mercader era un nen
pobre però alegre, amb una mirada entusiasta i plena de
vitalitat. Els seus ulls grans i la seva mirada profunda denotaven una inquietud per aprendre l’ofici del seu pare.
Cada dia de bon matí l’ajudava al taller, després d’haver
anat a pescar. El que més li agradava era agafar les petites peces que anaven saltant cap a terra i les acumulava en una llauna. El vespre abans d’anar a dormir baixava al taller sense que ningú el veiés i emulava el seu
pare intentant fer una escultura amb els petits trossos
que havia recollit al matí. De petit somiava en llegendes
del seu poble que s’havien anat transmetent de generació en generació, o la historia que la seva mare li havia
explicat abans de morir, la pesca miraculosa. Ell no va
entendre quin significat tenien aquestes paraules fins
que va ser gran, no pots deixar mai de creure i tenir fe.
Quant va ser més gran el seu pare li va ensenyar com
funcionaven les màquines i com a partir d’aquestes podia anar aplicant diferents tècniques de volum. També li
va ensenyar a veure les coses des de diferents punts de
vista i de manera subjectiva, atès que no només podia
veure amb els ulls sinó també amb l’ànima; per això li va
ensenyar a apreciar i escoltar la bellesa dels paisatges i
la natura d’aquest món.
Joan encara recorda les paraules que el seu pare li deia:
«La inspiració és fruit de la forma d’observar diferents elements i interpretar-los de forma pròpia».
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Pseudònim: Espiadimonis
Curs: 1r Batxillerat
Núria Aguilar
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Cuca de llum

Jo només demanaria algú
que em fes companyia

Hiverns sense neu
estius amb sol pansit
tardors mancades de castanyes
primaveres d’enyor a les flors.

En un magatzem vaig néixer
i sol vaig haver de créixer.
Vaig estar molts anys tancat
fins que vaig ser transportat.

Ja no la pell m’abrigalla
ni em queden ales per volar
només dolor profund d’enyorança
tu, petita per què vas marxar?

Al prestatge faig deu anys,
sempre sol, sense companys.
Sentint: «Aquest us serveix?»
«Aquest no el volem per res!»

Sospirs d’injustícia
per què tot em passa a mi?
no puc llegir-te els ulls grisos de tristesa
ni rebre respostes de ningú.

No m’estimen per ser mut?
o és per ser massa pelut?
És per no tenir ditets?
o tenir els peus petitets?

Només queda el consol lleu
de poder dir-te amb veu suau:
que ha estat un plaer acompanyar-te
cuca de llum d’una nit breu.
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Pseudònim: Dana
Curs: 1r Batxillerat
Cristina Verdaguer

Jo voldria dormir al llit
d’una nena cada nit.
Cada dia m’abracés
i digués que m’estimés.
Però sóc un osset sol
que cap família no vol,
jo només demanaria
algú que em fes companyia.

Pseudònim: Jude
Curs: 1r Batxillerat
Paula Molas

«Ser»
El dolor, el dolor persisteix.
Tot allò que crèiem segur desapareix.
El demà fa més por que el present
i el passat, el record del moment.
Les paraules que inunden la ment
ofeguen els crits que s’emporta el vent.
Però quan totes les ferides sagnen,
quan somiar no és suficient,
quan els versos no es poden escriure,
és quan acceptem que el camí s’ha de viure.
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Pseudònim: Knock
Curs: 1r Batxillerat
David Fernandez

La imaginació
(Què em demaneu, estimats néts… una història? Ai
ves, haver-ho dit abans! Em deleixo per explicar-vos
la millor aventura que se m’acudeixi… Ja la tinc, sí
senyor! I no serà pas un conte d’aquests inventats de
pa sucat amb oli, ni parlar-ne. Serà una història de
veritat… Que com ho sé? Caram, doncs perquè jo en
sóc el protagonista!)
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«Era realment un dolç dia d’estiu de la meva enyorada
joventut. El sol acaronava tot el poble amb l’alegria que
el caracteritza i, per sort, els núvols estaven lluny d’assolir el seu fatídic estat de plorosa tristesa que tant em
fastiguejava. Quan aquest terrible clima apareixia —i
no ho feia precisament poc sovint!— m’impedia sortir
de casa irremeiablement. Com és lògic, doncs, vaig
decidir que havia de gaudir d’aquella oportunitat que
va decidir brindar-me el clima. Vaig agafar la meva fidel
bicicleta i, feliç com estava de poder sortir per fi, se’m
va acudir l’estúpida idea d’empaitar ni més ni menys
que una llegenda. Una llegenda de cap a peus, oi tant!

No vaig trigar a sortir d’aquell tètric lloc i seguidament
vaig emprendre el camí de retorn a casa. Anhelava amb
tot el meu cor explicar la fantàstica experiència als meus
pares. Quan aquests van concedir-me l’honor d’escoltar-me i finalment els vaig narrar les meves peripècies,
em va venir la incòmoda sensació que no es creien ni
una sola paraula que sortia de la meva boca. Van dir-me
que sense cap mena de dubte aquella era una història
molt bonica.»

Sí, sé el que esteu pensant. La innocència de la joventut
sovint t’empeny a fer certes tonteries. Al cap i a la fi,
però, ara ja després de molts anys, he arribat a la conclusió que tot el que m’ha aportat experiència no m’ha
fet cap mena de mal, sinó més aviat el contrari!

I vosaltres, estimats néts, que creieu aquest vell delirant?

El cas és que corria el rumor que en la muntanya més
pròxima al poblet, hi vivia un terrorífic monstre. Habitava
en una gran cova, fosca i humida, i feia més por que l’home del sac… Alguns s’atrevien a dir que era una bèstia
enviada pel mateix diable. Però jo, valent com sempre he
sigut, vaig pedalar i pedalar fins a arribar al que semblava
l’horrible domicili de la bèstia.
Us mentiria si us digués que no vaig tenir por. Però com
de ben segur sabeu, la valentia no consisteix en enfrontar-se indecentment als perills, sinó en vèncer els teus
propis temors.
Vaig agafar aire i coratjosament vaig fer una primera passa. Aquesta, indubtablement va ser la més difícil de fer, ja
que de cop em trobava caminant per l’endimoniada cova
tot xiulant una cançó. Quin esglai que em vaig endur
quan va sortir aquell innocent conillet del no-res! La dolça criatura em mirava fixament als ulls, era adorable. El
cas és que per algun motiu que no sé explicar, a mesura
que observava l’animaló, aquest s’anava transformant en
un terrible ésser. Les dimensions d’aquest van augmentar, el blanc pur del seu pelatge va mutar en un negre
obscur, i les seves dents de conill es van convertir en
ullals esmolats. Davant d’aquesta situació vaig procedir a
córrer cames ajudeu-me mentre l’esfereïdor monstre feia
saltirons amb l’objectiu d’atrapar-me.
Quanta estona devia haver estat caminant? Aquella cova
semblava no tenir final, i de ben segur que l’aterridora
quimera m’atraparia si no passava alguna cosa! Vaig sucumbir a la temptació que m’havia proposat evitar i vaig
mirar enrere. En aquell precís moment, el monstre, encegat per la ràbia, va fer un salt tan alt que es va donar un
bon cop amb el sostre de la caverna. Tant potent va ser
el cop, que la ja no gaire tendre bestiola va quedar estesa
al terra, estabornida.

Mai més vaig explicar-la a algú per por que em prenguessin per boig. Fins avui.
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Pseudònim: Caputxeta
vermella
Curs: 1r Batxillerat
Jana Font

De conte en conte
Em menjaré la vida a cullerades, amanida amb oli i sal i
reviuré cada conte que escoltava, de la veu de la meva
àvia.
I somiaré que vaig de conte en conte, que volo per damunt de les teulades, que piloto un vaixell pirata, que
porto barret i capa. Perquè vull viure la vida com un món
de fantasia.
I sóc l’home llop, i a les nits de lluna plena surto i em
menjo el món. I vaig de conte en conte i m’enfilo dalt
d’un arbre i em llenço amb la liana i la Jane m’espera
a la cabana. La Xita se m’enfila i ja sóc a dalt la barca
saludant a una senyora que diu que m’enyora. I la mona
ara, és un lloro rabiüt, enfilat damunt l’espatlla i jo porto
barret pirata i un bigoti enrinxolat.
Sóc un capità amb un ganxo a la mà i la pota de fusta, i
resulta que ara em creix el nas i sóc fill d’un fuster que,
amb escarpa i martell, m’ha tret del tronc d’un arbre.
Vull viure la vida com un món de fantasia i li poso pebre
i sal i salto de conte en conte i em menjo la poma avorrida de la dolça Blancaneu.
I sóc l’home llop i a les nits de lluna plena surto i em
menjo el món.

BAT
1r

Pseudònim: Pere Simó
Curs: 1r Batxillerat
Albert Roca
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La Ribera

Un pensament

Gent de la muntanya
gent de les valls
gent de terra endins
gent de mar enllà.

15 d’abril del 2013
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Pseudònim: Puntuals?
Curs: 1r Batxillerat
Irene Crivillé

No heu sentit l’aigua
que baixa saltirona dels cims
i en el seu camí,
juganera evita els obstacles.

Estic tranquil, potser massa. Damunt meu penja un mòbil al sostre blanc de la meva habitació. Una sèrie de
peixos de colors estridents es mouen quan algú entra
de sobte al meu espai. Entren per manipular-me els
tubs i tubets que estan connectats al meu cos, un per
la boca, l’altre pel nas, l’altre directament a la vena…
connexions i més connexions.

Arriba al mar on hi cap tothom
i allà en la foscor de les profunditats marines
hi ha l’esperit dels pobres
que guardem en el nostre cor.

L’aire de fora fa que aquells petits vertebrats tinguin una
mica de vida; sembla que nedin en un mar immens de
color blau intens. I penso qui pogués ser com ells, nedar
amb aquell estil ondulant, desprès i esporuguit.

Trenats en aquella bellesa sublim
flueixin els sentiments de la música
i en la força instintiva
es descabdelli el drama.

A vegades els meus somnis van més enllà d’aquells peixos; moltes nits m’he despertat suat i amarat, ja que les
meves cames corrien tant que fins i tot podien atrapar
un cabirol espantat.

L’alforja del dia a dia
bagatge sense treva
que surt de la terra
i dels plecs de l’ànima.

És curiós però m’agrada aquesta sensació que tot es
mogui al meu entorn: els peixos, els somnis, i jo aquí,
immòbil, sense poder-me bellugar.

En aquest temps d’ara
ve l’empenta
en l’espai de sempre
que busca el seu lloc.
En l’horitzó, la claror
que travessa la penombra incerta
cap al més enllà,
on hi ha el món escrit.

Estic atrapat en una bombolla i em costa molt sortir-ne,
però el meu estat d’ànim és tan viu que lluitaré per
aquesta maleïda malaltia, lluitaré fins al final. Sé que la
puc vèncer.
16 d’abril del 2013
Estimat pensament: avui estic enfadat amb mi mateix.
No tinc prou forces per tirar endavant. M’he mort. Però
veig una llum blanca. La meva altra vida. La dels peixos
i la del cabirol.
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Pseudònim: Croqueta
Curs: 2n Batxillerat
Jep Martí

Alzheimer, company de guerra
Aquella nit d’agost era incapaç de dormir. Anava regirant-me dins del llit tot observant l’humit sostre de la
meva habitació. Estava suat, segurament a causa dels
nervis que m’havia causat el contingut del discurs que
havia fet el president d’Alemanya aquell mateix dia. Dins
el meu cap no podia deixar de sentir unes paraules que
s’anaven repetint i cada vegada més em causaven més
ansietat, aquestes eren «Die Juden Europas zu beseitigen» que significaven: «eliminarem els jueus d’Europa».
Tot i això vaig tractar de desviar la mirada d’aquell humit
sostre i vaig intentar de dormir.
En aquell moment vaig sentir un cop a la porta que va
causar un fort ressò a tota la casa. A continuació les
veus de tres milicians alemanys dient que venien a capturar els jueus que habitaven en aquella casa. En haver
dit això, el meu pare es va aixecar del llit i va intentar
reprimir aquella ocupació del nostre habitatge iniciada
pels soldats. Des de dalt la meva habitació, a continuació
vaig sentir un tret: havien assassinat el meu pare. Mentre estava bloquejat pel que suposava que havia passat,
vaig sentir unes fortes passes estridents que es dirigien
amunt de les escales en direcció a la meva habitació,
i de cop un dels milicians va tirar-ne la porta a terra i
se’m va endur. Vaig intentar oposar resistència i ell, per
aturar-me, em va etzibar un fort cop al cap amb un gerro
que em va fer perdre el coneixement.
Un petit raig de llum que s’entreveia per una escletxa
em va palpar la cara suaument tot així despertant-me.
Sentia com el terra es movia acompanyat d’un so de
rails de tren. Efectivament, em trobava en un vagó de
tren. Vaig obrir els ulls i vaig observar el meu voltant. El
terra i les parets eren brutes i plenes de pols. Érem 17
nois a la mateixa estança i tots estaven arraulits i espantats. Vaig veure un noiet tremolant de por tot subjectant un rosari amb les mans i vaig aixecar-me per anar a
intentar tranquil·litzar-lo. En el moment que li vaig posar
la mà a l’espatlla el jovenet es va apartar i amb una mirada em va dir que això que estàvem vivint no era un
somni, que estava succeint de veritat i que anàvem en
direcció a un camp de concentració en el qual desconeixíem quin seria el nostre destí final. Davant les seves
paraules em vaig mostrar impassible. No em van afectar
de cap forma, segurament a causa de l’esgarrifós fet
que havia presenciat la mateixa nit. Vaig tornar a seure
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al meu racó del vagó i em vaig dedicar a comptar els
minuts que tardaria en aturar-se aquell tren de la mort.

M’havia adormit comptant els minuts quan la bèstia de
ferro es va aturar. Un general alemany va obrir la porta
tot deixant entrar un aire humit i gèlid que anava acompanyat d’una llum que cegava qualsevol que la mirava.
Ens va ordenar que baixéssim del vagó i que seguíssim
la cua de persones en direcció al recinte fortificat. En
posar un peu a terra vaig observar el recinte que es veia
a l’horitzó i em va deixar bocabadat l’extensió que tenia.
El mateix general ens va lligar amb cordes de peus i
mans i ens va fer avançar lentament de forma paral·lela
als vagons fins al camp de concentració. No podia evitar
de mirar dins de cada vagó per veure què succeïa.
En un instant un vagó des de la llunyania em va cridar
l’atenció, ja que el rodejaven molts soldats alemanys.
Quan la cua va anar avançant m’hi vaig fixar amb més
detall i a dins hi havia un home al qual ordenaven de
sortir i ell es quedava inhibit, sense respondre, com si
no entengués el que li deien. A continuació el van agafar entre dos generals i el van estomacar dins el vagó
mateix i després se’l van endur. Vaig sentir un sentiment
estrany, per una part pena per la situació que acabava
de viure aquell home, però per una altra curiositat de per
què davant d’aquell general s’havia mostrat inhibit i no
havia reaccionat en cap moment.
Em trobava al menjador del que era aquell camp de concentració. Vaig observar que tot el meu entorn era igual,
les parets del mateix color i igual d’humides, el terra
fred. Les persones vestien de la mateixa forma com si
lluïssin un uniforme. Vaig agafar la meva plata i em van
servir una espècie de puré rosa que feia olor de suor i
no gaire bona pinta, i em vaig decidir d’anar a buscar un
lloc per seure. Després d’estar una estona voltant vaig
trobar en un racó una taula que només estava ocupada
per una persona i vaig decidir d’anar a seure-hi. Em vaig
endur una gran sorpresa en veure que aquesta persona
era l’home que havia vist com apallissaven aquell mateix mati allà al tren, i vaig aprofitar per respondre tot el
seguit de preguntes curioses que m’havia plantejat en
aquell moment.
Vaig fer una cullerada d’aquell puré i, després d’haver-lo
escopit, vaig dir-li que jo em deia Àlex i li vaig preguntar
el seu nom. Ell no es va immutar i va seguir menjant
del seu plat fins que se’l va acabar. Vaig suposar que
no m’havia sentit i vaig repetir la pregunta, en aquell
moment l’home es va girar cap a mi i em va preguntar
si em menjaria el que tenia al plat, jo li vaig dir que no,
i va agafar la meva plata, la va canviar per la seva i va
començar a menjar. En aquell moment el vaig observar
com menjava: estava concentrat en el que feia, com si
no li interessés cap altra cosa. Encara tenia les ferides a

la cara del conflicte sofert al matí però no mostrava cap
gest de dolor. En acabar-se el meu puré es va aixecar,
va recollir les plates buides i amb un somriure em va
donar les gràcies i va marxar. Era el primer gest d’amabilitat que havia rebut en tot aquell dia.
El dia següent va venir un dels oficials a buscar-nos a
l’habitació en la qual havíem estat situats jo i un grup de
persones més i amb una veu estrident ens va fer sortir
de la sala tot cridant «Arbeit» que significava «a treballar». Ens va portar a una finca de conreu i ens va dir que
remoguéssim la terra per facilitar l’activitat agrícola que
s’hi volia dur a terme.
Vaig parar-me a descansar un moment i em vaig dedicar
a observar el que feia tota la gent del meu voltant. En
un dels extrems del grup vaig veure aquell home que es
comportava de forma tan peculiar sense fer res, semblava com si estigués contemplant el paisatge d’aquella
estepa siberiana. Un general em va cridar l’atenció
dient-me que el descans s’havia acabat i, després de rebre un clatellot, em vaig tornar a posar a treballar. Durant
el treball vaig aprofitar per parlar amb l’home que tenia
a la meva dreta tot preguntant-li què li succeïa a aquell
home de la punta. Ell em va respondre que aquell home
havia estat veí seu i que tenia Alzheimer, una malaltia
neurodegenerativa que anava eliminant les connexions
entre les neurones del seu cervell convertint-lo així en
una persona que anava perdent facultats de forma molt
lenta fins a quedar-se inhibit totalment: «són unes persones que són conscients de la companyia que reben i
de tot el que els rodeja, però no tenen la capacitat d’expressar aquests sentiments que senten». Li vaig agrair
el seu aclariment i vaig continuar treballant.
Després de treballar tot el matí, havent dinat vàrem tenir
una breu estona de descans, i vaig aprofitar per acompanyar aquell pobre home que, tot i no mostrar cap sentiment de tristesa, estava sol en una zona del pati. Vaig
anar a parlar amb ell i em vaig quedar callat al seu costat observant-lo. Al cap d’una bona estona vaig repetir-li
la pregunta que li havia formulat el dia abans i aquesta
vegada em va posar la mà a l’espatlla i em va dir a cau
d’orella el seu nom: es deia Edmund. Després d’aquest
acte vaig veure per primera vegada aquest home mostrar un sentiment i em va somriure.
Just en aquell precís instant van venir dos generals que
se’l van endur tot dient-li que el durien a un lloc molt
millor. Aquell va ser l’últim dia que vaig veure Edmund
rondant per aquell camp de concentració.
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Pseudònim: Blé
Curs: 2n Batxillerat
Laia Padrós

Ser ella, no jo
Ara me n’adono. Ara sóc conscient de tot el que vaig
perdre i de tot el que ja no podré recuperar. Hi ha gent
que creu que la vida és injusta i que sovint ho paguen
els que menys s’ho mereixen. Jo penso que la vida és
una simple manifestació del destí i que totes les coses
passen perquè alguna cosa o algú ha volgut que així
sigui.
Com en totes les històries sempre hi ha un principi, un
motiu o causa que desencadena un seguit de fets que
passen malgrat ens hi vulguem oposar. Aquesta és la
meva història.
L’adolescència és una etapa difícil, però no només ho va
ser per mi, sinó que ho és per a la majoria de joves que
la travessen. Res no t’està bé, t’enfades amb tothom,
amb tu, amb la vida. Jo vivia amb la meva família; els
meus pares i una germana més gran. Ella era idèntica
als meus pares: alta, morena, prima i amb uns ulls de
color maragda hipnotitzadors. Jo rossa, baixeta i amb
els ulls marrons. Com que sóc la petita sempre he estat
l’objecte de comparació i el subjecte que ha de seguir
l’exemple d’una germana més gran, més guapa o més
perfecta. Suposo que a causa d’això sempre m’havia
considerat inferior acceptant la situació i no fent res
per canviar-la. Cal dir que els dinars familiars tampoc hi
ajudaven, mentre a una la felicitaven per les notes i per
simplement haver nascut, a l’altra li agafaven les galtes
amb força i li deixaven anar un: Ai que ets mona! És ben
bé que ets la rèplica de la besàvia, si no pensaríem que
ets adoptada! —em va dir un dia la meva tieta—. Tot i
això no tenia rancor a la meva germana, al cap i a la fi
ella només havia tingut sort.
Aquesta falta de confiança en mi feia que a l’Institut
m’agradés estar a l’última fila i, si podia ser, darrere del
noi més alt de la classe. Volia fer amics i integrar-me
però quan m’asseia en un racó del pati i observava amb
detall els diferents grups que s’havien anat formant durant el curs, m’adonava que uns eren massa intel·ligents,
els altres massa populars, massa guapos, massa… Jo
no encaixava en cap. Passava pels passadissos dels
més grans a tota velocitat amagant-me darrere de llibres i llibretes i desitjant tornar-me invisible. Invisible.
M’agradava aquesta paraula i pensava que era la que
reflectia millor com em sentia. Una persona invisible in-

tentant fer-se veure darrere d’un serrell que amagava
els primers signes d’acne juvenil.
No recordo ben bé com ni perquè però tot va començar
quan un dia vaig entrar a l’habitació de la meva germana buscant alguna cosa de vital importància, ja que en
una altra situació hauria optat per quedar-me tancada al
meu món sense molestar ni ser molestada. Vaig remenar per un pilot de roba acumulada en un racó i allà hi
era Ella, a la portada d’una revista. Ella, amb el seu cos
i rostre perfectes que em mirava i somreia ensenyant
unes dents de color blanc nuclear. Em deia: A què esperes? Tu també pots ser així!, Mira que feliç que sóc! Només has de voler-ho. I és clar que volia, era el que desitjava més en aquell món. Era un senyal del destí. Durant
els següents dies aquella imatge es va apoderar de mi i
de tots els meus altres pensaments. La veia a tot arreu,
em seguia a tot arreu. Quan passejava i observava els
diferents aparadors de les botigues Ella era allà. També
hi era a la televisió, a l’ordinador, sempre somrient com
una veu eixordadora i desafiant-me.
El primer cop que se’m va aparèixer va ser un dia mentre estava sopant. Era un dilluns i, com tots els dilluns,
tocava sopa. Jo estava immersa en mig dels meus
pensaments quan, en agafar la cullera, la hi vaig veure
reflectida i encara somrient. Vaig fer un salt i immediatament vaig tancar els ulls prement-los amb força. En
obrir-los ja havia desaparegut però, aquest cop, em vaig
veure a mi, tot al contrari del que era Ella i deformada
per l’efecte còncau de la cullera. Recordo anar directa al
lavabo i mirar-me al mirall per observar el meu aspecte
de veritat, comprovar que jo no era tal i com m’havia vist
a la cullera però, al costat del meu reflex també hi era
Ella per veure quant m’equivocava. M’odiava, no volia ser
així. Volia canviar o, més ben dit, transformar-me en Ella.
Ella, Ella, Ella. M’estava obsessionant. Estava boja o
realment existia?
S’acostava el Nadal, una època màgica però només per
a alguns. Per a mi el Nadal volia dir estar amb la família
i haver de suportar els típics comentaris de cada any.
Però aquell no, va ser diferent. Per sorpresa meva, la
meva tieta em va preguntar si m’havia fet alguna cosa
al cabell i si havia començat a anar al gimnàs. La veritat
és que cap de les dues coses era certa però això significava que havia vist un canvi en mi, que s’havia fixat
realment en mi. Un canvi. En aquell moment un somriure
es va il·luminar al meu rostre, el primer des de feia molts
dies. A partir d’aquell moment vaig veure que si li seguia
fent cas a Ella, si en comptes de menjar un plat de macarrons per dinar menjava un tros de poma, canviaria.
Vaig començar a agafar-m’ho com un repte, un joc en
què, qui aguantava més temps sense menjar, guanyava
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el premi. Un premi, la vida que volia, i jo estava disposada
a guanyar-lo. Ja havia passat un mes des d’aleshores i
jo seguia competint, contra Ella o contra mi mateixa i la
meva força de voluntat. No menjava, no estudiava, no dormia. Havia aconseguit perdre vuit quilos però encara no
era suficient. Sabia que això només era el principi, podia
fer molt més. El me s següent van ser 12 i després, 20.
Els resultats es començaven a notar, sobretot a l’Institut.
Havia aconseguit captar les mirades d’alguns companys
de la classe. Al principi sentia una sensació estranya i
incòmoda però després vaig entendre que era perquè
potser era el primer cop que es fixaven en mi. Em sentia
feliç i això em donava forces per seguir amb la meva
lluita. A casa tot s’arreglava amb un: Menja! Això només són cabòries d’adolescents. Quan em deien això
immediatament agafava els auriculars, el mòbil i sortia a
caminar ja que així, de pas, cremava les poques calories
que em quedaven.
La sensació de plaer i satisfacció que sentia en no menjar s’anava convertint en un dolor. Profund i intens. Em
feia mal quan m’asseia, quan caminava i, fins i tot quan
dormia. Aquell dolor era tan fort que per uns instants
feia que l’oblidés, que la seva veu s’apaivagués com qui
bufa les espelmes en el dia de l’aniversari i demana un
desig abans no s’apagui. Com qui agafa aire de la superfície i se submergeix en l’aigua mentre el va deixant
anar lentament, fins que s’acaba. Però no. Sabia que
aquest no podia ser el meu final ni tampoc el de la meva
història. No era moment per abandonar o rendir-se, era
el moment de lluitar i d’enderrocar allò que m’havia convertit en el que no era sense ser-ne conscient.
Recordo aquell darrer dia com si fos avui. Aquell dia en
què vaig sortir esperitada cap al lavabo i vaig mirar-me
al mirall. La hi vaig veure a Ella però alguna cosa havia
canviat. Era l’última vegada. Seguidament vaig tancar
els ulls amb força desitjant que res hagués passat per
deixar de ser Ella i tornar a ser Jo.
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Pseudònim: Melmelada
Curs: 2n Batxillerat
Mireia Rodríguez

L’últim sospir
Un àtom d’oxigen, això sóc. I aquí em trobo, navegant
per l’aire, desfilant al ritme de l’atzar per davant de moltes mirades que ni tan sols poden apreciar la meva dansa. Comparteixo la coreografia amb els meus milions de
germans que, igual que jo, ballen la música del silenci.
Viatjo, passo per rius, camins, muntanyes i llacs amb
l’ajuda del tren del vent, el qual m’acull i em bressola
entre llargs remolins. Són molts els llocs als quals m’ha
conduït, transformant la meva vida en un etern viatge
sense parada.
I així, el tren travessa una finestra oberta entrant dins
una habitació. És d’un estil que ja havia vist abans,
sempre igual però alhora diferent. I mentre em transporto a bord d’una muntanya russa aèria, visualitzo i
descobreixo el meu voltant. Un individu es troba estirat en un gran llit dins el que sembla una habitació
d’hospital. Té les faccions esgotades i caigudes, representades gràcies a una pell tènue i dèbil plena de degradats, alguns més foscos, altres més clars, sotanels
quals s’amaguen anys i anys de vida. Està vestit amb
una bata blanca, tapat amb unes mantes del mateix
teixit que ressalten el seu rostre malaltís, un rostre que
deixa anar amb poca delicadesa les respiracions que
un aparell estrany li facilita a través del nas. Pel que a
mi em va semblant, el tren em destina a acabar en una
d’aquestes bufades i, com encertadament he suposat,
em diposita en una de les seves inspiracions entrant
en les profunditats d’aquell pobre ancià.
El viatge es transforma. Entro en un espai que darrere
meu es tanca. Ja no em passejo dins una gran extensió
d’aire sinó que em veig obligat a seguir la trajectòria
pautada per aquella cavitat fosca. Està plena de perles
desgastades i apuntades com muntanyes que se succeeixen en fila constituint una paràbola perfecta. En el
seu interior s’estén un camp rosat, tou, humit i mòbil
del qual sobresurten petites bombolles, unes més grans
que d’altres. El camp s’expandeix fins a abocar-se en un
abisme presidit per un campanar, que és justament on el
meu transport em guia i, seguint el recorregut, em llença
per una caiguda lliure fins a arribar al que em sembla
una gran cavitat encoixinada. De dreta a esquerra, de
dalt a baix, en diagonal i fent tirabuixons, em diverteixo
dins aquell espai que tampoc no m’és desconegut. Fins
que, malauradament, unes ramificacions m’absorbeixen
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i em treuen d’aquell passatemps introduint-me dins una
piscina espessa d’un roig molt viu. El corrent del fluid
em dirigeix i em deixo anar en la recerca de nous descobriments que segurament tampoc seran tan nous per
a mi. M’adono que no nedo sol. Una espècie de cossos
ovalats i vermells m’acompanyen al meu voltant i, com
si es tractés d’un joc de pilota, em passen d’un cantó a
l’altre impulsant-me per aquella cavitat. Això m’està resultant realment divertit, la veritat. I nedo, i nedo, i nedo
mentre faig noves amistats puntuals fins que arribo a
una nova parada. M’assec a les butaques encoixinades
d’aquesta classe de teatre que em reprodueix un ampli
contingut de sons estructurats i ordenats que interpreto
com a paraules. Suposo que són coneixements, experiències i anècdotes a partir de les imatges que se’m
representen com en un cinema. En elles es mostra un
conjunt d’expressions que em costen d’entendre. Per la
gran experiència que tinc dels meus viatges, entenc que
són sentiments. Veig homes, dones, nens, animals, habitatges i paisatges, així com riures, plors, crits i silencis.
La pel·lícula no s’ha acabat, encara que els meus amics
em fan fora del lloc per tornar a jugar amb mi i seguir-me transportant. Aquest cop sento un so de lluny,
un so profund de tambors que cada cop noto més proper. I augmenta i augmenta fins que sóc dins aquella
discoteca de quatre sales. Els meus amics no paren
quiets, entren i surten d’una sala a una altra en qüestió
de mil·lèsimes de segon, al ritme de les bategades. Em
cansa seguir-los i m’enfada no poder gaudir més estona d’aquella música de percussió. Bum-bum, bum-bum,
bum-bum. Surto del local i me n’allunyo mentre m’acomiado d’aquella simfonia que cada cop és més llunyana.
Aquesta experiència tampoc s’acaba aquí. Romanc navegant i visitant molts altres indrets d’aquell organisme:
una rentadora, un cuc immens, un xilòfon gegant i molts
altres llocs que, efectivament, no eren nous per a mi
tampoc. Fins que el riu roig em retorna a la cavitat encoixinada en la qual m’havia trobat inicialment a través
de les ramificacions que actuen com a portes de sortida.
Vull tornar a gaudir de la divertida estança allà dins però
el tren de l’aire em torna a recollir i no m’ho permet.
Ascendeixo per la costa pronunciada que anteriorment
m’havia semblat un abisme a una gran velocitat. Al fons
de la cova distingeixo un punt lluminós que s’engrandeix
com més m’hi apropo. I finalment sóc expulsat a l’exterior, torno a entrar en aquella gran extensió d’atmosfera
tornant a veure aquella habitació. Aquest cop, però, amb
una diferència: assegudes al costat de l’ancià, aquelles
persones que havien protagonitzat algunes de les escenes que s’havien projectat en la pel·lícula d’aquell home
l’observen amb una expressió de dol al rostre. En el cas
de les més joves, gotes d’aigua dels seus ulls es pronuncien lliurement cap avall d’una manera molt brusca
mentre abracen descoordinadament els que semblen
ser més grans. Em fixo en l’ancià i puc comprovar que

ja no és el d’abans, el mateix rostre pàl·lid i vell, però
amb una diferència: les respiracions brusques han cessat, aquella tramuntana que expulsava per la seva boca
s’ha convertit en una brisa d’estiu per acabar essent aire
sense moviment. Aquest cop l’experiència ha estat nova
per a mi. Desitjo saber més però sense adonar-me’n ja
torno a ser dins l’eterna dansa fraternal. I finalment se
m’emporta i desaparec, de la mateixa manera que ho fa
l’espurna de vida en els ulls d’aquell ancià.
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Curs: 2n Batxillerat
Aina Segalés

A un costat un mirall trencat al terra, i a l’altre
somnis diluïts en un bassal
Jo tenia somnis, esperances, però sense ser-ne conscient vaig acabar en la secta hippie de Charles Manson
predicant l’amor lliure i el Helter Skelter, una guerra entre cultures on tothom moriria. Us preguntareu com jo
vaig acabar així, oi? Doncs no ho sé.
«Estava en una habitació tenyida d’ombres brillants, que
feien que alhora tot i res tingués sentit, quan la va omplir una buidor gèlida i inversemblant. Tan gèlida com la
mort. El terra estava cobert per una capa del que m’imaginava que podrien ser roses vermelles amb espines,
però no ho eren, era sang. Sang que brollava de cada
punyalada d’aquells cossos que ara ja estaven inerts.
Es va produir una batalla dins el meu ésser. Les coses
ja no eren el que semblaven; jo no era jo i necessitava
sortir d’allí. Però, contràriament, vaig caure bruscament
en un buit quan vaig entaforar la cara entre els coixins
tous i innocents d’aquella habitació. Les llàgrimes ja
no baixaven suaument per la cara, sinó que brollaven
agressivament fent encendre les galtes amb un foc que
ni tan sols la persona responsable podia saciar. L’eufòria i l’alegria havien estat substituïdes per la infinitat de
l’ànima i sobretot per la por al món desconegut que s’intentava deixar entreveure just al meu davant. La darrera
escletxa de llum que podria haver vist a la porta era del
tot imaginada, proporcionada per la il·lusió de la ment.
Ara ja no hi havia manera de sortir d’allí. Totes les portes
s’havien tancat amb pany i clau, i el pes de la culpabilitat
em queia a sobre com una mà que t’estreny i no et deixa
anar. Però després, tot l’esvalotament i els pensaments
plens d’odi i de fúria van ser substituïts pel silenci. La
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ment estava en blanc. Les llàgrimes es van extingir, i els
altres sentiments van quedar camuflats per una màscara imperceptible, impenetrable i intensa.
Més tard tornava a sentir-me aterrada i trencada, no
m’aguantava dempeus. Però alguna cosa molt forta dins
meu es va despertar. Vaig pensar que només em sentia
horrible perquè era el primer cop.
A la granja, Manson em va felicitar. El meu primer crim.
Feia que em sentís feliç pel simple fet d’escoltar les seves paraules, però tot i així em trobava en una irrealitat
que anava més enllà de l’infinit i tenia dubtes de si l’amor
existia perquè ja no podia veure més enllà de Manson.
Era un nou dia i ens trobàvem en una altra casa. Dins
hi havia una parella innocent que no sabia què els esperava, però no m’importava. Vam entrar a una habitació
tenyida de llums brutes que feien que alhora tot i res
tingués sentit.
Les ombres més fosques van començar a omplir radicalment la poca llum que quedava en el meu cor quan
vaig agafar el punyal i entre rialles i crits joiosos perseguia l’home i l’apunyalava 1, 2, 3… fins a més de 20
vegades.
Però just després un fred àgil em va recórrer l’espinada.
Sentia la desesperació que s’havia apoderat de l’home
uns minuts abans quan s’havia sentit acorralat, i no podia suportar-ho. Fins l’últim racó del meu cor va quedar
oprimit i es va estremir només de pensar en el moment
que havia arribat a gaudir com un animal la set de sang
i la persecució d’aquells innocents.
A la nit cargolada i amb el fred al cos entre les quatre
parets de la granja vaig veure el meu final i tremolant,
plorant i somicant pregava a Déu pel perdó, havent perdut ja la meva dignitat. Em consolava pensar que no
era perfecta, que ningú ho era, ni jo, i per això Manson
cometia aquells errors. Però em vaig adonar que les cadenes que m’unien a ell i a aquell lloc eren falses i sense
fonaments. Ara tant l’obscuritat com la llum eren l’horror.
Aquella nit fosca, la pluja fosca s’havia apoderat de la
lluna de mica en mica.
Tota la granja estava en silenci i dormien, excepte en
aquella mansió, que en sortia una noia rossa que ressaltava entre la cortina d’aigua. No portava paraigües. Era
jo, que m’havia adonat d’on m’havia ficat i només podia
pensar en escapar-ne.»
Uns dies després d’haver marxat d’aquell infern que em
tenia captiva i després d’haver confessat, vaig veure una
notícia al diari: «Charles Manson, cap de la secta culpa-

ble de cometre els crims de Tate i La Bianca és detingut
juntament amb els seus seguidors més fidels».
Vaig passar pàgina i ho vaig intentar oblidar, però hi ha
coses que no s’obliden mai.
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Mireia Boixadé

El diari del desti
De vegades, les persones pensem que tot allò que ens
passa a la vida és conseqüència del destí i que no podem fer res perquè això canviï. Ens limitem a ser els
espectadors de les nostres pròpies vivències i experiències, sense intentar que la història pugui canviar i tenir
un final diferent. Sabent que el dia que arribem a aquest
món, ja portem a sobre el bitllet de tornada, amb una
data concreta i un perquè que, moltes vegades, la gent
que encara no ha marxat no pot comprendre. Aquestes
van ser les paraules que uns pares afligits van dir als
seu fill, un nen de tan sols set anys, quan el seu avi va
agafar aquell bitllet per marxar per sempre, ja que consideraven que ell era massa petit per entendre les coses
i que així la pèrdua no se li faria tan difícil de suportar.
Però s’equivocaven…
Aquell nen de set anys va anar creixent però sempre va
recordar les paraules dels seus pares. A cada aniversari,
quan bufava les espelmes, en Pere demanava un desig,
sempre el mateix, poder canviar el destí que la vida ja
tenia preparat per ell. El demanava any rere any, sense
saber si aquell desig ja s’havia complert o no. Tenia una
fe cega en què el dia que aquell desig es complís ell
ho sabria, passaria alguna cosa, que li faria saber que a
partir d’aquell moment seria ell qui escriuria les pàgines
de la seva pròpia vida, del seu destí. El dia que en Pere
feia 17 anys, va tornar a bufar les espelmes recordant
el desig que demanava sempre, però tot seguia igual,
no passava res que li digués que ja era lliure d’un destí
que ell no havia pogut triar. Així que un cop es va haver
menjat el pastís, va decidir anar a caminar una estona.
Era tard i als carrers no hi havia ningú. Estaven plens
d’una espessa boira i de foscor. En Pere es va alçar el
coll de la jaqueta per protegir-se del fred i es va posar
a caminar, pensant si mai s’arribaria a complir aquell estúpid desig que havia estat demanat durant deu anys,
quan de sobte va veure un home que caminava cap a
ell. Aquell home es va treure de l’interior de la gavardi-
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na un llibre i una ploma i es va quedar quiet, observant
com en Pere cada cop estava més a prop seu. El noi
pensava que potser era un vell sonat i que segurament
havia sortit de casa i no sabia què estava fent, la gent
no acostumava a sortir a passejar les nits de novembre.
En passar pel seu costat, es va adonar que aquell home
estava xiuxiuejant una paraula. En Pere es va aturar i va
escoltar més atentament. El que deia aquell home era
el seu nom, Pere. Ell, sorprès, es va mirar l’home però
no li va veure la cara, li quedava amagada entre les
ombres de la nit i aquella boira espessa que hi havia.
L’home es va mirar a en Pere i li va dir: «Pere, ets el noi
més valent que mai he conegut. Has estat demanant
el mateix desig, sense perdre la fe que algun dia es
compliria i per fi aquest dia ha arribat». En Pere no es
creia el que passava, la veu d’aquell home li sonava molt
familiar i era greu i fúnebre, però alhora dolça i tranquil·
la, no podia ser real. L’home va seguir dient-li: «Sempre
has volgut escriure el teu propi destí, ser l’amo de tot
allò que et passa i a partir d’avui podràs. En aquest llibre
escriu tot el que vols que et passi, encara que sigui amb
una sola paraula el llibre ho entendrà, però sobretot fesho amb aquesta ploma, ja que cap més no pot escriure
a les pàgines d’aquest llibre. A partir d’ara seràs tu qui
ho decideixi tot. Molta sort, Pere…». L’home misteriós
li va fer entrega del llibre i la ploma i va marxar cap a
l’espessa boira, on va desaparèixer. En Pere va tornar
cap a casa, sense entendre el que acabava de passar.
Un cop a la seva habitació, petita, ordenada i amb poca
cosa més que un llit, un armari i un escriptori, sobre el
qual va deixar el llibre i la ploma, i es va ficar al llit. Va
dormir tota la nit i va somiar amb una noia que ell no
havia vist mai, però que semblava molt real en el somni.
Era la noia més preciosa i perfecta que mai havia vist,
d’una bellesa que creia inigualable. Quan va obrir els
ulls, va veure que sobre l’escriptori hi reposaven el llibre
i la ploma tal i com ell els hi havia deixat. Es va asseure
a la cadira i va obrir el llibre, que més aviat era un diari,
per la primera pàgina tot acariciant aquells fulls gruixuts,
de paper bo, dels llibres antics. Va agafar la ploma i es
va disposar a escriure les primeres paraules en aquelles
pàgines. En escriure les primeres lletres es va espantar,
aquella ploma no escrivia com ho feien totes, escrivia
amb un vermell molt estrany… Escrivia amb sang. Va
pensar que no podia ser, era impossible que allò fos
sang, i va atribuir l’estrany color vermell a l’antiguitat que
ell suposava que tenien la tinta, la ploma i el diari. En ell,
va escriure que volia conèixer la noia dels seus somnis,
aquella preciosa noia amb qui havia somiat aquella nit i
que era d’ella de qui es volia enamorar i que ella sentís
el mateix per ell, per tal de poder viure l’un al costat de
l’altre molts anys. Aquesta va ser l’única cosa que va
escriure en Pere en aquell diari durant molts de temps.
Al cap d’un temps en Pere va conèixer una noia, la Marta, que era exactament com la noia amb qui ell havia

somiat el dia del seu dissetè aniversari. Es van enamorar l’un de l’altre i al cap de poc es van casar, van formar
una petita família i van tenir una filla. Eren la viva imatge
de la família feliç; en Pere tenia feina i podia mantenir
la família sense massa luxes, però eren feliços. Però no
per gaire temps… Una nit en Pere, concretament la nit
del seu trentè aniversari, en bufar les espelmes no va
pensar en res, era el primer cop que no pensava en res
en molts anys, perquè fins llavors sempre havia mantingut el costum de pensar en aquell desig que de nen
sempre demanava. Ell no li va donar importància. Aquella nit, però, en Pere no es podia adormir, estava neguitós al llit, així que es va alçar, es va abrigar i va sortir al
carrer a caminar per veure si així es relaxava i es podia
adormir en tornar a casa. Caminava pels carrers deserts
del poble on només hi eren ell i la boira, aquella boira
espessa que havia vist la nit en què va fer disset anys.
De sobte, una veu a la seva esquena el va fer girar. Era
la mateixa veu que havia sentit aquella nit de feia tants
anys però ara no sonava dolça i tranquil·la, ara era una
veu greu, fúnebre, violenta que inspirava desconfiança i
hostilitat. Aquella veu li deia: «Pere, fa molts anys et vaig
fer entrega d’un preuat regal perquè creia que n’eres
mereixedor i que en faries un bon ús i, sobretot, perquè
creia que sempre mantindries el record d’aquell desig
de quan eres petit que durant tants anys havies mantingut, però avui he vist que m’equivocava, que en fer-te
gran, has deixat de tenir fe i creure en la màgia i en
les coses meravelloses i tenebroses que ens envolten.
Ara, has posat el món en contra teu. Molta sort, Pere…».
Aquestes van ser les úniques paraules que l’home va
pronunciar i sense deixar temps perquè en Pere respongués va desaparèixer entre la boira.
A partir de llavors la vida d’en Pere va canviar completament per convertir-se en un autèntic malson. La seva filla va desaparèixer una nit, sense deixar cap rastre i mai
ningú la va tornar a veure enlloc. Ningú no entenia com
havia passat, la policia en investigar el cas va dir que
semblava que la nena s’hagués evaporat de cop, però
res d’allò tenia cap mena de sentit. Al cap d’un temps, la
Marta va començar a trobar-se malament; cap metge no
podia saber què tenia, ningú ho havia vist mai ni havia
sentit a parlar del que li passava a l’estimada d’en Pere.
Aquest cada cop més i més trist no sabia com arreglar
allò. Tenia la seva filla desapareguda inexplicablement,
la seva dona malalta cada dia més lluny d’ell i del món
real, semblava que se l’hagués emportat la boira, pensava en Pere. La boira… de cop ho va entendre tot, totes
les desgràcies que li passaven, tot allò, era el càstig que
el destí li havia imposat per haver deixat de creure en
la màgia d’aquell diari que algú li havia regalat, i aquell
algú, era el destí. El mateix destí li havia donat les armes
perquè el burlés, però ara mateix en Pere només veia
una única via d’escapatòria a tot allò. Va agafar aquell
diari i aquella ploma, es va estirar al llit al costat de la
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seva dona, li va fer un petó i li va dir que l’estimava, per
últim cop. Va obrir el diari i va llegir aquella frase que
havia escrit tants anys enrere. Es va omplir de coratge i
amb ràbia va escriure aquelles quatre lletres en el paper
gruixut «MORT» i va deixar caure el llibre a terra tot sostenint la ploma a la mà. De sobte, l’habitació es va omplir
de boira i va veure la silueta d’aquell home misteriós,
del destí. El destí es va treure un ganivet de l’interior
de la gavardina i va fer un tall al braç d’en Pere, que no
intentava escapar de tot allò, amb la seva sang aquell
home va omplir el dipòsit de la ploma que mai semblava haver d’estar ple. Mentre en Pere s’anava apagant
lentament, aquell home li va dir: «Ningú es riu de mi ni
em qüestiona, Pere. Ningú. Tot això que has viscut, tot
el que t’ha passat, ho vaig escriure jo el dia que tu vas
néixer, Pere. Tot».

BAT
2n

Pseudònim: Capel
Curs: 2n Batxillerat
Clara Molas

Despertar de diumenge
La llum del matí s’escola per la finestra i em travessa les
parpelles tot fent-me sortir del profund somni cobert de
núvols dolços de sucre. Em desfaig del nus complicat
de llençols que s’ha arremolinant al voltant del meu cos.
Estiro els braços i les cames intentant tocar els extrems
del llit. Dono voltes, i voltes i més voltes temptejant la
possibilitat d’entrar al món dels somnis una altra vegada.
Per sota el llindar de la porta una intensa olor de xocolata inunda l’ambient i l’acompanya una suau música
de piano. Finalment faig un pensament i poso el peu al
terra de l’habitació, delicadament. No estic segura que
els meus peus estiguin prou desperts com per suportar
el meu pes. Poso l’altre peu a terra, m’assec al marge
del llit i estiro el barnús que penja del penjador de la
paret. El tacte rugós de la roba vermella va despertant
lentament els meus sentits. Els meus peus llisquen per
la fusta del parquet buscant l’escalfor de les sabatilles,
les troben i s’hi posen a dintre. M’aixeco del llit i obro
la porta de l’habitació: una explosió de colors s’obre
davant dels meus ulls. La meva germana petita corre,
amb el seu pijama groc com les llimones del llimoner
del jardí, d’una banda a l’altra de la casa; darrere seu la
segueix l’Apollo, el Beagle que fa tres anys vam adquirir
com a mascota. La meva mare, amb un camisó de seda
blau pàl·lid i un jersei blanc, surt donant voltes de la cuina i s’uneix a taula amb el meu pare que, vestit amb el

seu pijama blau Vermeer i negre nit, beu amb devoció la
xocolata desfeta de la seva tassa.
Quan els meus ulls s’han acostumat ja a la llum que
entra pels finestrals del menjador camino cap a la taula
i m’assec al meu lloc on algú ja ha omplert la meva tassa
d’un deliciós beuratge espès i del color marró més càlid
que existeix. Agafo un parell de xurros, els suco a la
xocolata fins que en queden completament impregnats
i me’ls poso a la boca tot gaudint l’explosió de dolç i
amarg que es produeix al meu paladar.
Miro per la finestra, el sol despunta càlid i mandrós i
em plantejo totes les possibilitats que el nou dia em té
preparades.

BAT
2n

Pseudònim: Aire
Curs: 2n Batxillerat
Núria Comerma

Ataràxia
Blanca, bella i dolça Blanca. Pura i neta d’esperit, aigua
fresca i cristal·lina en temps de sequera. Confident dels
meus secrets més profunds. La teva ànima és la meva,
els meus pensaments són teus, el teu somriure, és el
meu. Companya d’alegries i llàgrimes, d’emocions dolces
i d’abatiments amargs. Encara sento les nostres ments
connectades, unides per un lligam irrompible. Encara
em resisteixo a deixar-te marxar, i alimento el teu record
obstinada a no oblidar-te. Perquè tu avives la flama del
meu esperit i em dónes vida. I tu em recordes, Blanca,
per què vaig errant per aquest fosc camí que és la vida.
Cada pas que faig és per tu, i recordo en cada decisió
una promesa no oblidada. Que resistiria, vaig dir-te. Que
seria forta, que mai em donaria per vençuda. Però que
difícil es fa, bella amiga, cercar la felicitat en un món de
somnis perduts…
Tretze anys de vida tenia aleshores. Una nena com qualsevol altra, però diferent de la resta. Bé que els mirava
jo, als Altres, i res hi veia d’igual en mi. Mai m’havia sentit
identificada amb ningú, i havia crescut, doncs, envoltada
d’una esfera construïda amb voluntat i predisposició per
mi mateixa, que ningú més veia més que jo. I no podien
pas traspassar-la les ànimes perverses, desconfiades,
gasives i frívoles dels Altres: era una esfera indestructible. I quan em parlaven, no sentia més que indiferència
i una certa animadversió, en veure aquells somriures
intentant reprimir un cert to irònic i sarcàstic, que es
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bellugava dins seu com una mosca molesta, sense disposició aparent d’abandonar la seva proposta de fer la
guitza. Pel que semblava, aquesta «mosca de la ironia»
—una espècie invasora entre els humans—, es despertava dins el cos de la gent en veure un ésser tan estrany i
despreocupat pels seus interessos. Com és evident, tal
ésser era jo. I aquesta mosca els dotava d’una supèrbia i
altivesa considerables vers una servidora, pel simple fet
que ells eren iguals a tothom, i jo, diferent de la resta.
Ser una rèplica els feia sentir-se segurs, trobar un lloc
en el món i un sentit a la seva vida. Un sentit, al cap i a
al fi, imposat per la resta, que es limitava a encaixar dins
l’esfera del món.
Jo, altrament, vivia dins la meva pròpia esfera i ho feia,
a més, amb molt de gust. Però el meu esperit no estava
tranquil, no vivia en harmonia. Volia lluitar a contracorrent, que les agulles del rellotge giressin en sentit contrari, imaginar el Sol sortir per l’oest i pondre’s per l’est,
els objectes caient cap amunt, un dia silenciós i una
nit escandalosa. Però tot seguia igual. El món, des dels
meus ulls, seguia empitjorant, dia rere dia, mentre les
persones s’anaven tornant menys persones.
Cada dia que passa es fa més llarg, i cada nit més curta.
Quin sentit té, el món que veig? On està la felicitat que
sempre ha fugit del meu camí? No hi ha un lloc per mi
en aquest món corromput. O acceptar-lo i entrar en el
seu joc, o viure en contra seva. I això he fet sempre, fidel
a mi mateixa. Perquè jo no hi veig bellesa on n’hi veuen
els Altres, no sento alegria pel que ells en senten, ni és
per mi la felicitat el que és per ells. Tots són persones
contaminades pel mateix verí, que els distorsiona la ment
i els la torna fosca. Llops que lluiten obcecats pel poder,
la riquesa i la fama. I jo sóc l’ovella que els contempla,
lluny i apartada de la seva lluita, veient com, de mica en
mica, el món es va apagant en els meus ulls, impotent i
desvalguda. Però penso en tu, Blanca, i trobo consol en
el teu record.
Vaig decidir, no d’improvís ni tampoc després d’una llarga reflexió, que el millor era no interposar-me al seu
camí, però tampoc unir-me a ell. I així transcorria la vida
dins la meva esfera, fins que va aparèixer la Blanca. Oh,
gloriós regal! Vaig trobar un refugi en ella, un ésser amb
qui compartir els meus pensament i inquietuds. Ella i jo
en la NOSTRA esfera. Ella comprenia la meva aflicció i
sofriment davant d’un món on no hi tenia cabuda, i juntes vam refugiar-nos en un nou món. Ella va vèncer els
meus monstres, la discòrdia en el meu esperit.
Blanca em semblava ara el nom més bonic del món, una
melodia en pronunciar-lo. Un raig de llum enmig de les
tenebres, una carícia, un perfum amb records de primavera. Blanca era el nom d’aquell esperit pur de pell bruna,
del color i la dolçor d’un caramel de cafè. Una pell suau i

olorosa, fresca, radiant. Cada porus desprenia pau, amor
i sobrietat. I jo me n’impregnava, ho absorbia el meu esperit, desitjós de trobar una pau sempre esperada i una
harmonia mai aconseguida. Per fi havia trobat un ésser
igual a mi, una ment unida a la meva, una ànima en dos
cossos. Poc m’importava el parer de la resta, els seus
pensaments foscos i absurds fruit d’idees mal concebudes d’una realitat distorsionada. Per això feia cas omís
de la seva reacció en veure Blanca: altra vegada aquella
expressió irònica i sarcàstica tan tristament coneguda
per mi. Com podia dir-se Blanca un ésser de pell bruna?
Jo, amb cap intenció de comprendre aquelles ments
tristes i simples, buscava recer en Blanca i em refugiava
en la nostra esfera impenetrable. Sabia que hauria estat
una tasca inútil, perquè ells mai podrien veure Blanca
amb els meus ulls, ni tampoc el món tal com el veia
jo. En conèixer-la, vaig adonar-me de què era allò que
em diferenciava dels Altres: jo veia la realitat d’una altra
manera, la realitat en què jo vivia no era la seva. Ells
en veien l’aparença, veien simples formes que juntes
constituïen un món, el seu món. Però jo veia més enllà
de totes aquestes formes, veia una realitat formada per
essències perceptibles per la ment però, pel que semblava, només per la meva. Jo veia en Blanca un esperit
pur, ells hi veien un cos negre amb nom de puresa.
El meu era un món diferent. Escoltava la remor del vent
que em parlava misteriós i fugaç, i escoltava la veu de
l’aigua, serena i persistent, que em confessava honorables secrets. I d’ells n’aprenia. Escoltava la veu dels
arbres contemplant la dansa de les seves fulles, que
em guiava i m’asserenava la ment. Però escoltava la veu
de les dones i els homes, la veu que es desprenia del
seu esperit, i res no podia aprendre’n, perquè no podia
veure en la seva ànima la puresa i la llum de la resta
d’elements. Tant n’era, d’impossible, sentir-me unida a
les seves ments, que veien una realitat diferent, que vivien en un món que no era el meu.
Digues-me, Blanca, per què vas marxar, i vas deixar-me indefensa en aquest vil món. Tu eres el meu
Sol. La teva partida em va desemparar enmig d’aquesta foscor que em fa de llar des d’aleshores, cega entre
les tenebres.
On has anat, Blanca? Quin és el món que ara t’acull?
Deixa’m venir amb tu, fes-me fugitiva d’aquest teatre absurd de figures amb màscara i ànimes congelades. Els
meus ulls ja no poden veure bellesa, car els ha encegat
aquesta obra teatral ingrata de la qual en són espectadors. Plora la meva ànima per la teva partida, puix ja no
és res si no està unida a la teva. Noto mil agulles clavades dins meu, res no queda d’aquella esfera que em
protegia: la teva partida la va trencar.
En tu, Blanca, sentia la veu de l’aigua, el vent, els arbres
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i els ocells. La veu de l’harmonia i la noblesa. Amb tu la
meva realitat tenia sentit, i així en tenia la meva existència, quan només érem tu i jo. Però ara que estic sola no
puc fer altra cosa que seguir contemplant aquest teatre,
mentre la meva ànima es va consumint.
Els Altres veien en tu una simple joguina sense vida, una
nina de pell bruna amb un nom absurd i contradictori.
Però tu eres per a mi tot un món fet a mida, una realitat
anhelada on la meva ment va trobar per fi una llar. Tu,
Blanca, la meva ataràxia. Però ells et van destruir creient
fer-me un favor, i així també van destruir-me a mi.

PROFESSORS

Pseudònim: Res
Raquel Solà

Amada paraula
Com enyoro el dolç parlar dels poetes.
Escollint cada mot, talment una perla única.
Coneixedors profunds dels més recòndits secrets de la
nostra llengua.
Durs, directes, dolços, redundants, esquius, explícits…
res no escapa de les mans d’un poeta.
Capaços, amb quatre mots, de la més bella estrofa. Fiblant els cors més endurits. Esperant amb angoixa la
llum a llur pena, la pena de veure la seva llengua sagnar.
Guerrers de la ploma, amants de la pregària, una pregària que abraça el més íntim de cada ànima.
Oh, poetes! Si de vosaltres fos el món, de paraules regaríeu la terra fèrtil que són els humans!
Paraules, on sou?
Sense vosaltres tot és foscor, confusió. Vostra forma
il·lumina nostre ser. Pedres sòlides constructores dels
ponts més celestes, aquells que uneixen nostres cors.
Quin do el de la paraula ben dita!
Quin goig quan aconseguim expressar el que el cor no
deixa de cridar!
Quina serenor quan la ment sent els mots que desesperadament buscava!
Brolleu, paraules, brolleu! Més que mai sou benvingudes.
Mostreu-me qui sóc, mostreu-me el camí cap al més
profund de la meva ànima per poder trobar, just allà,
la confluència de totes les ànimes vives que poblen
aquest nostre estimat planeta.

PROFESSORS

Pseudònim: Anònim
Lluis Llord

Vaig treballar a Port Lligat
Corria l’estiu del 98 que vaig observar com feien amistat dos visitants. Ella, catalana, perquè vaig ser a prop
quan li venien el tiquet. Ell, alemany, em va semblar,
malgrat que en entrar es va expressar en anglès. Van
començar la visita per separat, però ben aviat van començar a coincidir. Anaven al mateix ritme, es miraven,
fins que van enraonar. Que com ho sé? Jo era encarregat de vigilar per tot el museu, i la curiositat em va fer
que els anés seguint. A distància, però; discretament.
Les primeres paraules les va dir ella en castellà, pensant que si el noi era estranger potser així l’entendria,
però de seguida, amb la cara que posà, va veure que
no, i fou ell qui se li adreçà en la seva llengua, primer,
i més tard en anglès. Hi van estar força estona veient
obres. Talment era com si la connexió entre tots dos i
la pintura del geni els hagués transportat o allunyat de
la resta dels que érem allà. Bastant més tard, gairebé
a l’hora de tancar, vaig veure que sortien i es quedaven
xerrant davant de la porta. Era el principi d’una història
d’amor perquè els vaig veure plegats uns quants cops
per la vila. A mitjan juny Cadaqués encara no es veia
saturat de turistes com al mig de l’estiu i per això podia tenir controlats els visitants que s’hi estaven uns
quants dies. Els veia passejar des del balcó de casa,
ben cèntric i amb vistes al passeig i a la platja. I a la
tarda al Casino: jo hi anava sempre i ells també s’hi
havien convertit en clients habituals. El cap de setmana van venir els de la colla d’Olot, vam anar a fer un
cremat a la platja i també hi eren. Un altre dia els vaig
veure nedant quan sortia de treballar, i al museu van
venir un parell de cops més. Aleshores se’m feia estrany que una relació pogués començar observant l’art,
la compenetració emocional havia de ser realment forta; va començar amb el joc de mirades, però me’ls imagino sentint la pròpia respiració i la de l’altre fins que
totes dues es van compassar, novament mirades de
complicitat i un llarg recorregut en silenci abans de les
primeres paraules, ja cap al final. Ara els entenc força
millor, i més endavant us diré per què.
Quan varen deixar el poble, em preguntava com deuria
ser la seva vida, hi vaig pensar sovint. Potser s’havien
anat veient, potser van ser parella un temps, però la
distància ho hauria refredat i ho hauria deixat tot en un
amor d’estiu. La qüestió, però, és que cinc anys després van tornar al museu, el darrer que jo hi treballava.
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Els vaig reconèixer de seguida, anaven agafats de la
mà. Ella, prenyada, duia una cinta de flors, ampla, al
cabell, una samarreta verda arrapada, faldilla lila i feia
una bona panxa. La cara, ben rodona. Van entrar i van
fer la visita plegats, talment com la primera en què els
vaig anar seguint. I en dies posteriors els vaig veure
des del balcó de casa com passejaven, i un altre cop
nedant a la platja, les tardes al Casino i un vespre fent
un cremat.
Jo també fa quatre anys que he conegut un alemany,
al castell de Púbol, tot admirant l’artista empordanès.
Hi vaig anar un dilluns que tenia festa perquè em feia
vergonya no haver-hi estat mai després d’haver estudiat belles arts i de treballar tant de temps en un museu
Dalinià. No hi pensava, en aquell primer moment, en la
parella de Port Lligat, però resulta que també vam passejar plegats –nosaltres per l’Escala, que és on s’estava ell–, vàrem nedar molt davant del port d’Empúries,
passàvem les tardes en un bar, xerrant, ell escrivint
postals i jo dibuixant, i un vespre a Sant Martí, després
de sopar, vam demanar un cremat en veure que allà
també era típic de moltes terrasses. Va ser una història realment al·lucinant. El museu va ser meravellós, jo
sentia com aquelles obres em parlaven, dialogava amb
elles, i em preguntava si a ell li suggerien el mateix,
què es devien dir i què sentia quan les observava. Bé,
em preguntava això i també com devia ser ell, l’Oto,
perquè no contemplàvem l’art amb els mateixos ulls i
en canvi em feia l’efecte que tot plegat aquelles obres
ens conduïen al mateix lloc i al mateix ritme. També
vàrem fer altres excursions. Junts vam descobrir Sant
Pere de Rodes, algunes platges del Montgrí i algun
raconet de la Garrotxa, el meu petit país, com el salt
de Sallent, a Sant Privat, o les basses de Monars i el
Comanegra.
D’aleshores ençà que ens hem anat veient només als
estius. Ell tornarà a l’agost, però abans aniré jo a Berlín.
El juny vaig acabar filologia i no sap encara que m’han
concedit una plaça de lectora de català a la mateixa
universitat on va estudiar ell arquitectura. Vull proposar-li que visquem junts, somio que tindré un fill, sí,
tinc unes ganes boges de ser mare, i que aniré abans
a Cadaqués, prenyada, amb samarreta verda arrapada,
faldilla lila, avarques i una cinta de flors ben ampla als
cabells; que lluiré una bona panxa i cara rodona, exultant de felicitat; que nedarem a la platja de Port Lligat,
passarem tardes al Casino i farem un cremat a la nit
davant del mar.

PARES

Pseudònim: Jan de
Rivesaltes
Javier Rosales

Ànima empresonada
Aquella nit d’estrelles i sospirs, el plor de la Bea em va
robar la respiració, l’ànima i el son. A la calor d’una llum
tènue de quiròfan, el seu primer plor em va produir un
dolç calfred sobre la pell que hauria de durar-me anys.
Mentre jo sospitava totalment embadalit, la seva mare
em somreia amb el somriure de qui contempla un ésser
gairebé diví. El naixement havia estat a Barcelona, el dia
de Montserrat, jo començava a delectar-me i a posar fi
a una agradable espera de nou mesos.
A l’abril, escombra Barcelona una brisa lleugera, que comença a avisar les pinzellades de la boira del mar al seu
pas a la ciutat. El sol sobresurt gairebé diàriament per les
teulades clarobscures del barri del Born, i jo aquell matí caminava per la ciutat amb la mirada de qui alguna vegada ha
estat feliç. El reflex del meu alè avisava a qualsevol transeünt que volgués observar-me, que sens dubte no volia que
aquell dia finalitzés, el meu somriure felí em delatava.
El passeig de Gràcia és gairebé una línia perfecta, que
apunta directament al centre de la ciutat, descendir per
ella a través d’una reguera de persones de tota mena
genera un espectacle difícil de superar. Aquell matí centenars de turistes passejaven aliens al respirar de la ciutat, jo havia quedat amb el Salim i tenia l’angoixa en els
llavis d’aquell a qui l’horroritza retrobar-se una vegada
més. Segons les indicacions havia de trobar-me amb ell
a l’Hotel Majestic, un edifici modernista situat al cor de
la ciutat. Vaig tornar a llegir el tros de paper que guardava a la meva cartera amb els indicacions
Salim Dad Khan, hab. 666
Vaig tancar els ulls i vaig començar a recordar com havia
arribat fins a aquest punt. Havia conegut en Salim feia més
de deu anys a Delhi, aleshores jo treballava en una empresa
d’importació de soja i en Salim controlava el comerç amb
les principals empreses productores de l’Índia; entre les meves funcions hi havia la de negociar els contractes amb els
productors. En Salim era una persona especial, de tracte
amable i cortès, educat a la vella escola victoriana. De seguida vam fer una bona amistat, solíem compartir bones tertúlies a l’empara de la nostra diversitat cultural i ell semblava
gaudir de l’aparent innocència de qui vol conquerir el món
als vint-i-cinc anys. Em va parlar de l’Índia i de la seva gent,
eren històries al principi agradables, però a poc a poc es va
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anar convertint en narracions d’absències, de misteris i d’injustícies. Tantes que en refugiar-me en elles vaig arribar a
confondre-les amb la meva pròpia existència. Una nit, mentre li comentava com de desafortunat jo em sentia d’estar
lluny de casa, en aquell treball tan poc interessant, i davant
la solitud de la meva existència, Salim em va preguntar amb
una mirada tan penetrant que fins i tot em va gelar l’ànima:
—Xavier, què estaria disposat a fer perquè la seva vida
canviés?
Vaig empassar saliva, i quan vaig poder obrir la boca li
vaig contestar:
—Bé, no ho sé, vull dir, suposo que qualsevol cosa...
—Espero que pensi millor que parla, però li puc oferir una
vida on realment vostè sigui amo del seu destí, això sí, tot
té un preu.
La seva mirada penetrant i afilada em va deixar gelat,
sens dubte això anava de debò, vaig pensar en acabar
aquella estúpida conversa i sortir fugint, però el dolç verí
de la meva vanitat i l’esperança de millorar la meva existència va fer que li formulés la pregunta que mai oblidaré.
—Sr. Salim, quin preu té millorar la meva existència, ser
amo del meu futur, assolir els meus somnis, aconseguir
les meves fites?
—Xavier, solament té el preu de desprendre’s del seu bé
més valuós quan jo ho requereixi, només un pagament
a canvi de la seva eterna felicitat.
Allò era menys del que jo m’esperava, quina importància
tenia desprendre’s d’alguna cosa, encara que valuosa,
davant la perspectiva de tota una vida plena per davant i
deixar de fugir de la meva penosa existència.
—Accepto! Aquesta va ser l’última paraula que vaig pronunciar aquella nit.
Han passat vint llargs any des d’aquella nit que vaig fugir,
per no tornar, de la ciutat de les meves misèries. Durant
aquest temps la meva ha estat una existència d’alegries,
la d’un jove triomfador que va deixar de ser itinerant i que
ha visitat països i pobles amb la ment en blanc, intentant
oblidar el pacte que més d’hora o més tard hauria de complir. Vaig perdre la meva memòria per centrar-me a gaudir
el present, sabent que estava condemnat a pagar el preu
de la meva alegre i còmoda existència, a canvi de la promesa de burlar el camí marcat pel meu destí. Mil vegades
he recordat el meu pacte mentre la meva vida transcorria
pel camí que jo desitjava. Malgrat tot, hi havia una angoixa
que no em deixava, m’acompanyava constantment, esperava el dia que hauria de pagar el preu del meu destí.
Va haver-hi un temps que vaig creure que mai arribaria el
dia, estava cansar de tenir por, així que em vaig establir a
Barcelona, em vaig casar i, ara, precisament, ara, el fruit
del meu amor cobrava la vida amb el naixement de la Bea.

Aquell matí del mes d’abril, em disposava a pujar a l’habitació 666 de l’Hotel Majestic per enfrontar-me al meu
destí, la nota era clara. L’havia trobada just a la tauleta
de l’hospital mentre la meva dona donava a llum, mai
sabré com va arribar allà, però sens dubte era la seva
lletra. Vaig veure el seu nom imprès en un miserable
tros de paper, de seguida vaig intuir el que volia…

PARES

«Benvolgut Xavier, ha arribat l’hora de cobrar el preu del
nostre pacte, desitjo que em lliuri el que més estima.
L’espero al meu hotel.
Atentament, Salim Dad Khan.»

Gegants de gel

Quan vaig arribar a l’habitació 666, la porta estava oberta, la vaig acabar d’empènyer i allí estava ell, esperant la
meva presència amb la seva mirada penetrant. Jo estava decidit a lluitar per no pagar el preu, mai pensat, per
alliberar la meva ànima. Llavors em vaig desmaiar.
Vaig veure com tota la meva existència s’enfrontava lentament, petites llàgrimes sortien del meu cos, eren fosques
i fredes, s’arrossegaven lentament i pesadament cap al
terra de l’habitació. Van començar a cobrir els meus peus i
ascendien fins a deixar-me immobilitzat. Tota la meva vida
en forma de núvols flotava al meu voltant com ocellets de
paper. De sobte, una veu freda va recórrer la meva ment.
—Xavier, ha arribat l’hora, però no has de pagar, és l’hora de la teva llibertat. Ja m’has lliurat l’ànima durant tots
aquests anys, la teva felicitat mai ha estat plena. Mai has
tingut el domini del teu destí, quan pactes, tot es converteix en una fugida endavant, et vas condemnar a recordar
a cada moment que la teva dolça existència tenia un preu.
Vaig romandre en aquest estat el que em va semblar que
eren dies, em sentia flotar i em semblava intuir unes figures blanques al meu voltant. A poc a poc, vaig veure que
portaven guants blancs i màscares, i de sobte vaig sentit
aquell plor, que per fi em va fer tornar a la realitat.
Em vaig despertar enmig de l’habitació de l’hospital, els
llums m’encegaven i totes les figures em preguntaven
pel meu estat. Al fons, el dolç plor d’un bebè. Vaig riure
amb totes les meves ganes, tot havia estat un malson.
—Estimat, estàs bé? T’has desmaiat quan sorties del
quiròfan.
Va ser així com vaig aprendre que no cal tenir por de viure,
que cal lluitar pel teu destí, que el talent s’aconsegueix
mitjançant l’esforç i que la felicitat està en cada petita cosa
que es creua per la nostra existència. Vaig aprendre que
quan es busquen dreceres existencials, ja estem perduts i,
en aquest moment, les nostres ànimes ja tenen preu.
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Pseudònim: Caterina
Català
Ramon Ginebra

En excel·lent carrera estic arribant al final del llarg carrer
de Sant Pere, començo a veure la pujada del Pont Gòtic, i
com a gegant previsor penso a omplir la carbassa d’aigua
fresca a la Font de la Pilona; comença a ploure, cauen
quatre gotes i desplego l’impermeable per evitar humitats, a l’horitzó veig una columna de fum que comença a
prendre la forma d’un gegant que puja fins al cel i amb
una mà estudia l’àbac amb els núvols, continuo corrent a
un pas lleuger pel desnivell de l’Horta d’en Pau, travesso pel passeig d’en Pep Ventura, el Pont del Blanqueig i
trobo l’Horta de l’Escalé, a poc a poc i progressivament
la pluja amb esforços renovellats s’escola per tot arreu
i el riu comença a omplir el seu cabal, els arbres estan
més flexibles i les hortes es confonen amb un tapís ple
de pixallits grocs, violetes, maduixes de gegant mare i
maduixetes de gegant filles agafades de la corda, flors
d’herba de centaure, flors d’herba prima pel mal de ventre, cargols i cargolines a sobre de les flors d’herba de
poliol pel mal de panxa, i a la base tots els micelis, contents i mullats, disfressats de corretjoles, moixernons de
primavera i múrgules, que despistats juguen a l’amagada
i es preparen per sortir de l’abril en endavant.
Alleugereixo la camada perquè els gegants no arriben
mai tard i encara estic seguint el riu Mèder al seu pas per
l’Horta d’en Candela on trobo el seu Molí de Vent, fent
un kit-kat, i jugant a les figures, resta immòbil, però fa de
vigia de les faves, pèsols i alls i de les plantades més recents, les cols, els enciams i les pastanagues i les herbes
remeieres: la felera, la melsera i la fetgera, curen el fel, la
melsa i el fetge de tots els gegants malalts.
Passo, ràpid, sota el Pont del Cuc de Ferro i trobo, a l’esquerra, Can Garrofa, la bòvila amb parets de roca, on la
seva xemeneia porta encara l’enxaneta del gegant que
remena els núvols del cel, de dreta a esquerra segons
el cas, ja que els dies plujosos eren els preferits per
coure l’obra i d’aquesta manera els gegants garrofistes
defugien anar tot el dia despullats per la calor de la cuita; a la dreta l’acabalat riu amb l’aigua blanca que baixa
de la banda de Prats de Lluçanès, ja que les terres del
gegant que viu al Pont del Llop són de terres blanques
i si baixés de la banda del gegant de Muntanyola ho
sabríem també per l’aigua de color vermellós; continuo
més ràpid, direcció a la Guixa, trobo a mà dreta i enfilo
un caminet, retrobat, que també voreja el riu que, quasi

perdut dintre la vegetació extrema de les seves vores,
nodreix a banda i banda camps preparats per les collites, però, mentre, sento com tremola el terra, al pas de
les meves passes, fortes, úniques i sorolloses, que fan
perdre el punt als petits cucs de terra que aprenen a
foradar, alhora no veig cap camperol al tros, ja que aprofiten per anar a pensar una estona, amb aquest temps.
L’hora s’acosta i accelero el pas i faig una esprintada per
arribar al pou de glaç, on ja està tot preparat, ja hi sóc, hem
de deixar fer a la natura sense contorbar-la, en aquest moment comença a caure pedra i durant mitja hora cau una
pedregada, les pedres més grosses cauen a dintre d’un
embut gegant i van a parar a unes glaçoneres, i durant un
quart més cau una calamarsada, per tant, tot aquest gel
picat serà el que prepararem per fer granissats a l’estiu, i
m’acosto tant a l’embut gegant que he fabricat al centre
del pou de glaç, que patino i tot lliscant hi caic a dintre.
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Pseudònim: Sol d’estiu
Laura Vilarrasa

VIDA
La vida és un llibre en blanc
que tu has d’anar escrivint
lletra a lletra, full a full
des de l’inici fins a la fi.
De vegades amb alegria,
d’altres amb tristor,
encarant els cops
i tota desesperació.
És capritxosa i injusta,
i dóna tantes voltes com vol
t’apassiona i t’enfonsa,
però sempre has de tornar a aixecar el vol.
Intentes viure cada moment
aprenent de les ensopegades.
Només n’hi ha una!, tots diem.
I no hi pensem, de vegades.
Tu esculls el camí a seguir,
potser és cruel o potser et somriu.
No tinguis por a res,
Simplement, VIU!
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