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Sant Jordi és una diada que es viu al carrer i, per això, sortim a passejar per 

gaudir de la primavera acabada d’estrenar. Aquest any hem patit les primeres 

hores del dia amb la discreta pluja, però a la tarda tots hem pogut sortir a 

buscar els millors llibres i a comprar roses.  

Fa goig visitar les paradetes i veure l’ambient de les places i dels carrers, petits 

i grans fullegem llibres i ens entusiasmem intuint les bones estones que 

passarem llegint. Com diu el mestre José Antonio Marina: “La lectura 

compleix dues funcions: fer-nos gaudir i ampliar les nostres 

possibilitats de crear, comunicar, expressar. Cadascuna d’aquestes 

funcions s’identifica, doncs, amb un dels components de la felicitat.” 

Aquesta festa està plena de gestos d’estimació. Regalem i ens regalen llibres i 

roses. Nens i nenes, nois i noies, no deixeu mai de celebrar aquest dia de la 

cultura que és tan tradicional al nostre poble. 

Com cada Sant Jordi, hem gaudit amb les vostres creacions artístiques i 

literàries. En aquesta revista en trobareu un recull.  

 

Desitgem que gaudiu moltíssim!  

 

Elisa Jimenez 

Directora Gerent 

 

 

Dibuix realitzat per Laia Vidal, 

il·lustradora convidada. Representa 

l’obra Un somni real d’Alba Alquezar 

Asensio de 4t A d’educació primaria. 
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Tu ets art 

 

 

Vas anar-te’n de cop. 

No entenc res del que passa. 

T’enyoro cada segon. 

No vull acostumar-me. 

 

No sabia que la vida era així. 

De vegades tan agradable, 

d’altres tan fastigosa. 

Només ens queda viure-la amb els obstacles que ens posa. 

 

Obstacles que ens costaran més o menys, 

que ens faran sentir com si no fóssim res. 

Però, i si “res” també és alguna cosa? 

Per què haig de sentir-me tan petita quan puc ser enorme? 

 

Però de vegades no puc evitar 

enfonsar-me en el meu propi lacrimal. 

Necessito agafar impuls. 

Necessito arreglar el que està trencat 

per així poder tancar les ferides que em faran tirar cap endavant. 

 

Prometo que mai te n’aniràs, 

prometo que tornaré a brillar. 

Per tu, per a mi, 

per la gent del meu voltant. 

 

Només vull que tornis aquí present. 

Retornar a viure aquelles classes tan exemplars, 

admirant els teus ulls tan peculiars, 

escoltant la teva veu, olorant el teu aroma a tabac. 

Sospitava que series diferent 

i ara sé que no em vaig equivocar. 

 

T’he de confessar que la teva presència em va relaxar 

en aquells moments de tensió, en aquells moments d’ansietat. 

T’admirava a les hores del pati mentre conversaves amb el teu alumnat 

i de cop m’apareixia un somriure a la cara que era incapaç de dissimular. 

 

 



~ 3 ~ 
 

Un home ple de rialles i veritats. 

Com podies barrejar aquests dos conceptes? 

Tu ets art. 

Les teves imperfeccions et feien perfecte. 

 

I no acabo d’entendre per què parlo en passat 

si per a mi, tu sempre hi seràs. 

T’has guanyat un raconet que sempre perdurarà. 

I dic raconet en diminutiu per no dir gegant. 

 

Sé que m’he d’omplir de valor 

com tu em vas ensenyar. 

I cridaré ben fort 

perquè em sentis des d’allà dalt. 

 

Cap de nosaltres ens ho esperàvem. 

Va ser un cop molt fort. 

Mai t’oblidarem, Joan Carles. 

Ens emportem de tu el millor. 

 

 

 

 

 

En memòria del nostre company, professor i amic, Joan Carles.  

Ana Ortiz Olmedo 

4t d’ESO A 
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Celebració del 35è Certamen literari i 

pictòric d’educació primària 

 

 

 

 

 

 

  

Alumnes de 1r, 2n i 3r d’educació primària 

ALUMNAT GUARDONAT 

Alumnes de 4t, 5è i 6è d’educació primària 

Maria Pilar Adín va baixar des d’Andorra 

per acompanyar-nos en la celebració. Ella 

és l’escriptora del conte Pare Carles 

Fissiaux. És periodista i li agrada escriure 

des que era molt petita.  

 

“És la meva manera d’expressar el que 

soc i el que sento. També crec que 

explicar històries és una bona manera de 

donar a conèixer el que són i el que 

senten els altres”. 

Laia Vidal va ser la il·lustradora que ens va 

acompanyar en la celabració. Té 21 anys i va 

estudiar a la nostra escola des de P3 fins a 2n de 

Batxillerat.  

 

“Sempre m’ha agradat molt dibuixar. Ho faig des 

de ben petita. Recordo que, fins i tot, de petita 

pintava  les estovalles dels restaurants. Per això 

als 8 anys els meus pares em van apuntar a 

classes extraescolars de dibuix i pintura a 

l'Ateneu Santfeliuenc, amb el pintor Rafael Plaza. 

Vaig estar anant-hi cada setmana fins als 15 anys 

i vaig aprendre a treure la millor part de mi a 

través dels dibuixos”. 
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Celebració del 35è Certamen literari i 

pictòric d’educació secundària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT GUARDONAT 

 

 

  

 

 

 

 
Alumnes de 1r cicle d’ESO 2n cicle d’ESO 

Nois i noies de 

l’ESO van 

col·laborar en la 

lectura de les obres. 

guanyadores. 
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Celebració del 35è Certamen literari i 

pictòric de Batxillerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnes guanyadores de Batxillerat 

Els alumnes de batxillerat 

van fer la lectura en veu alta 

de les obres que van crear 

per aquest dia. 

Bones notícies!  

En la categoria de prosa, 

l’alumna Cristina Ruiz ha 

aconseguit el 1r premi en el 

Certamen de Sant Feliu 

d’enguany. 

En la categoria de poesia, 

Raquel Díaz ha estat finalista. 

Enhorabona! 
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Obres premiades 

d’educació primària 

Alícia Pascual Castellanos 

6è A d’educació primària 
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Els fantasmes 

Hi havia una vegada els fantasmes de tota la gent que van sortir de la seva 

cova i van anar a Sant Feliu de Llobregat. Quan la princesa es va assabentar 

va dir: “Fantasmes!”. I va sortir a defensar el poble amb una espasa invisible 

que matava els fantasmes.  

Tothom estava molt content! I per sempre van estar contents. 

 

 

 

 

 

  

Paula Domínguez Herrero 

1r A d’educació primària 
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L’aventura de la cigonya 

Hi havia una vegada una cigonya que es va equivocar quan estava migrant i 

se’n va anar cap a la ciutat. Llavors, quan va arribar, va fer una amiga i van 

estar molt temps juntes. Llavors va arribar un dia que se’n va haver d’anar però 

sempre la va recordar. 

 

 

  

Arnau Serrano Barrio 

1r B d’educació primària 
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Els cavallers diferents 

Hi havia una vegada un cavaller molt valent que es deia Joan i un altre cavaller 

que era molt tímid i es deia Hugo. El tercer cavaller era molt feliç i es deia 

Alejandro. Els tres cavallers vivien en un país molt i molt llunyà. 

El Joan lluitava amb tot tipus de dracs, monstres i moltes altres coses. L’Hugo 

no sortia de casa perquè fora hi havia monstres i no li agradaven gens. Quina 

por li feien. I a l’Alejandro no l’importaven gens els dracs ni els monstres. Els 

tres cavallers no eren amics i un dia el Joan els va dir: 

―I si fem una competició? 

L’Hugo i l’Alejandro van respondre: 

―D’acord, comencem? 

Llavors van començar i la primera prova va ser quin dels tres era el més valent. 

Va guanyar el Joan. A la segona prova va guanyar l’Hugo, ja que era la prova 

de qui era el més tímid. I, finalment, a la tercera prova, que era per veure qui 

era el més feliç de tots, va guanyar l’Alejandro. 

Com que no sabien qui havia guanyat la competició l’Alejandro va dir: 

―I si ens perdonem i ens fem amics?  

El Joan i l’Hugo van dir:  

―D’acord! 

Des d’aquell dia van ser amics per sempre. 

 

 

 

 

 

 

Stella Díaz Suárez 

2n A d’educació primària 



~ 13 ~ 
 

La història de l’Eudald 

En un país molt i molt llunyà vivien uns germans que tenien un gat com a 

mascota. El nen es deia Eudald, la nena Aina i la mascota es deia Blanca. Ui, 

que m’he deixat de dir-vos un altre personatge. És el seu avi que es deia Marc i 

era inventor. 

Un dia la Blanca va anar a les golfes i va trobar una màquina del temps. Llavors 

els nens van anar amb ella i van dir “Guau!”. La van mirar per dins. Aleshores la 

Blanca va tocar un botó i es van transportar a l’època dels dinosaures. Van 

aconseguir fer-se amics d’un Cuellilargo. Després va aparèixer un Tiranosaure-

rex.  

Més tard, en Marc, el seu avi, es va adonar que havien desaparegut. Llavors 

els va anar a buscar. 

El Cuellilargo i el Tiranosaure-rex van 

estar lluitant una bona estona perquè el 

Tiranosaure-rex es volia menjar al 

Cuellilargo. Finalment, el Cuellilargo va 

guanyar al Tiranosaure-rex. 

L’avi els va dir: 

―Veniu amb mi que tornarem a casa i aviat serà Sant Jordi! 

Quan van arribar a casa van anar a col·legi i quan va ser Sant Jordi van 

escriure aquesta història. Encara que ningú no els cregués, va ser la història 

guanyadora.  

Quan el seu avi els va venir a buscar a les cinc de la tarda, li van explicar que 

havien guanyat i aquella història va ser famosa per sempre més. 

I vet aquí un gos i vet aquí un gat que aquest conte ja s’ha acabat. 

 

 
Eudald Solans Algué 

2n B d’educació primària 
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Dante González Gámez 

3r A d’Educació Primària 

 

La màquina del temps 

Hi havia una vegada un nen que es deia Marc. Ell no era ni ric ni pobre. Un dia 

estava anant a l’escola i es va trobar al seu veí, que es deia Joan. 

―Què fas Joan?― va dir sorprès. 

―Mirava la màquina que ha construït el meu pare. 

―Aquesta tarda t’ajudo. Vinga anem!  

Per la tarda va apropar-se a la màquina i de sobte 

van viatjar al segle XVI. Tots dos van quedar bocabadats, estaven rodejats de 

pirates tots amb l’espasa a la mà i amb una cara molt seriosa. 

―Qui sou vosaltres?― va preguntar un pirata. 

―Soc en Marc i ell és en Jon. 

―Porteu-los a la cel·la i després els preguntarem d’on arriben.  

En aquell moment a casa del Joan... 

―Joan, Joan!― cridava el pare del Joan sense resposta... 

Per sort va trobar la màquina del temps. Quan va veure que s’havien 

transportat es va emportar la màquina al seu laboratori.   

En Joan i en Marc van convèncer als pirates que els portessin i els van dir que 

sí. Els van portar a una habitació còmoda. 

―El sopar és a les 21:00h a la coberta― va dir l’acompanyant.  

A casa del Joan, el pare va fer una màquina del temps que el portés allà un 

altre cop. Ells en aquell moment estaven sopant i de cop van començar a 

despendre rajos blaus del seu cos. 

―Què està passant?― va dir en Marc. 

De sobte van aparèixer al laboratori i es van alegrar de tornar al segle XXI. 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.   
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El drac blau i la música 

Fa molts i molts anys als afores d'un poble hi havia una cova on vivia un drac 

blau. El drac blau es deia Tom i al Tom li encantava la música, però ni els 

humans ni els animals d’aquell poble havien volgut mai escoltar la seva música.  

En Tom estava molt sol però un dia una nena molt valenta que es deia Abril va 

anar a la cova del drac i li va dir tota contenta: 

―Hola drac! Vols ser el meu amic?  

El Tom li va contestar que sí que volia ser el seu amic, però creia que a la seva 

família no li agradaria la idea. 

De sobte, va venir algú molt alt. Era la Girafa! 

―Hola girafa! 

―Hola Tom! Que em podries cantar una de les teves cançons? És que estic 

molt trista i les teves cançons m’animen. 

―Sí, però no li agraden a ningú les meves cançons― va dir el drac baixant 

el cap. 

―A mi sí, Tom!― va contestar sense dubtar la girafa. 

―A mi també, Tom!― va respondre l’Abril per animar al seu nou amic.  

―D’acord. Doncs si insistiu, cantaré. 

L’Abril i la girafa el van animar a cantar i el van proposar que cantés alguna 

cosa per relaxar-les. 

En Tom va començar a cantar i cada vegada anava guanyant més confiança. 

Així que cada vegada s’apropaven més animals al voltant d’ell per escoltar-lo 

cantar: la tortuga, el gos, la gata i, inclús el pastor, i més gent... Tothom estava 

escoltant aquella cançó tan bonica que cantava el Tom.  

Després d’aquell súper concert tots van anar corrents a dir-li al drac: 

―Ets el millor! 
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Després d´un any... El drac ja havia perdut la por i la vergonya i ara cantava. 

Tenia una banda de música i molts amics. 

En Tom estava molt content que el seu somni es fes realitat. Per això mai més 

es va posar límits. 

 

  

Paula Martínez de la Fuente 

3r B d’educació primària 
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Un somni real 

Hi havia una vegada una nena que estava a la biblioteca llegint un llibre que li 

havia regalat el seu germà. Va començar a sortir fum de colors del llibre: blau, 

vermell, verd i groc! La nena es va ficar dins del llibre i un nen tafaner que 

passava per la biblioteca també es va ficar dins. 

La nena sorpresa mirant a tots costats va començar a cridar: 

―Què divertit! 

El nen va respondre: 

―No! Aquest conte és molt avorrit! 

―No! Ves-te´n! Ai, què fas aquí?― va preguntar la nena. 

―Jo, igual que tu― va respondre el nen una mica enfadat. 

―És el meu conte― va dir la nena. 

―Jo passava per allà i...― va explicar el nen. 

Poc després va venir la fada natura. 

La nena emocionada va cridar: 

―La fada natura! 

La fada una mica trista va dir: 

―Em podeu ajudar? Si us plau! 

La nena, molt contenta, va contestar: 

―És clar! 

Llavors, el nen va dir: 

―Jo amb ella no vull... 

La nena trista va respondre: 

―D’acord, però és una experiència inoblidable. Vinga vine! 
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Aleshores, el nen va contestar: 

―D’acord. 

Tots tres se´n van anar. La fada va agafar la nena i li va dir: 

―Escolta, tens un cor gegant, tens molta companyonia. 

La nena va respondre: 

―Gràcies! 

Van anar al bosc perdut i les plantes es movien. Tenien per davant un treball 

difícil. Recollir el rebuig del bosc. Llavors la fada i els dos nens van començar a 

recollir els residus que es trobaven al bosc. 

Per tal que no fos avorrit, la nena va explicar a la fada i al noi que això que 

estaven fent, és a dir, recollir la brutícia del bosc, era molt important pels 

animals i que a la seva escola havien parlat alguna vegada dels problemes que 

estaven tenint els animals perquè cada vegada tenien més brossa al seu 

hàbitat. També, va explicar que a la seva escola tenien delegats verds que 

feien activitats per conèixer tots aquets problemes que patien els animalets. 

De sobte, la nena va deixar de parlar perquè es va adonar que havia aparegut 

una llum molt forta. La noia, amb molta valentia, va ficar la seva mà dins 

d’aquella misteriosa llum i... Una preciosa rosa d’or va aparèixer!  

La noia, sempre tan curiosa, va agafar aquella rosa amb les mans i.... PUM! La 

rosa es va desfer i ella, al moment, va obrir els ulls. 

Oh no! Va despertar a la seva habitació! Tot havia estat un somni!  

Encara que tot havia estat imaginació seva va ser una experiència increïble. 

Doncs ja sabeu. A vegades llegir és tota una aventura i pots viure moments 

increïbles! 

Rondalla explicada, rondalla acabada. 

 

Alba Alquezar Asensio 

4t A d’educació primària 
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La casa del tresor 

Hi havia una vegada quatre amics que es deien Arnau, Jordi, Joan i Pol. 

Cadascun tenia un poder diferent. L’Arnau sabia parlar molts idiomes: el xinès, 

el llatí, l’anglès, el francès... El Jordi tenia la capacitat de poder veure a través 

de les parets. El Joan era capaç de trepar per les parets com l’home aranya i el 

Pol tenia moltíssima força. 

Un dia tots quatre i el gos del Jordi, anomenat Rudolf, van fer una excursió per 

la muntanya. Els hi agradava sortir a gaudir de la natura. Quan anaven 

passejant buscant rovellons van veure una masia abandonada i van entrar per 

investigar. Al començament tenien una miqueta de por perquè no sabien què 

podien trobar allí dins, però com que anaven tots quatre sabien que podien 

confiar els uns en els altres i, a més a més, en Rudolf estava amb ells. 

La casa era molt antiga i de pedra. Semblava de l’edat mitjana. El primer valent 

a entrar va ser el Rudolf, que va sortir disparat cap a la planta de dalt i va 

començar a bordar sense parar. Tots quatre van pujar ràpid a dalt perquè 

pensaven que potser en Rudolf estava en perill, però res d’això era cert. 

Bordava perquè va trobar una mena de caixa molt gran de fusta i brillants 

darrera la porta. La van treure i van descobrir que era un bagul molt antic i 

preciós. Tenia escrit en lletres grans un missatge, però estava escrit en llatí 

antic. A l’Arnau no li va costar gaire desxifrar-ho. Parlava d’un misteri que 

havien de trobar .En Jordi va fer servir els seus súper poders per mirar què hi 

havia dins i hi va trobar un mapa d’un tresor. Volien obrir la caixa, però no 

tenien la clau. Van intentar obrir-la amb una clau que l’Arnau portava a sobre 

d’un dels seus cotxes de joguina, però no encaixava. Finalment, en Pol va 

agafar el bagul que pesava molt i va forçar el cadenat per així agafar el mapa. 

Van sortir fora de la casa perquè fora hi havia més llum i van mirar el mapa 

bocabadats. El mapa ocultava un tresor dins de la Sagrada Família! 

Els quatre amics van anar de tornada a la ciutat per agafar un taxi ràpidament i 

van marxar a la Sagrada Família per trobar el tresor. Una vegada allà van 

buscar per tot arreu. Fins i tot el Joan va estar trepant per les parets fins al 

sostre per veure si trobava pistes, però sense sort. Després de temps buscant i 

investigant per tota l’església no van trobar res, fins que al mirar el sostre 
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d’aquell edifici tant meravellós van comprendre que el tresor era la pròpia 

Sagrada Família. 

Conte contat, a la Sagrada Família cal anar. 

 

  Elliot Sánchez García 

4t B d’educació primària 
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La natura 

El meu color és el verd, 

però no és del tot cert. 

D'un metre a l'altre penya-segats de roca, 

on la vida hi és tota. 

 

Estic coberta de flors, 

totes de diferents colors. 

També tinc arbres 

amb branques molt llargues. 

 

Per mi corren molts animals 

i quan plou m'omplo de bassals. 

Els conills en mi salten 

i... Ai! Els humans m'empaiten! 

 

Estic plena de plantes 

i ells me n’arrenquen unes quantes! 

Deixem el tema dels humans ja, 

que ara atentament m'heu d'escoltar. 

 

Doncs us desvetllaré qui soc. 

Un tresor que no heu de moure de lloc. 

Així que amb tota la meva cultura 

us expresso que soc la NATURA. 

 

 

 

 

 

Aina Solans Algué 

5è A d’educació primària 
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Música 

La música és com parlar  

un idioma amb sons. 

Les notes són les que composen  

un llenguatge per cançons. 

 

Hi ha diferents tipus de música, 

i cadascun correspon  

a una melodia diferent. 

Potser t’agradi, o potser no, 

però per a tu  

sempre hi haurà una cançó. 

 

 

 

 

 

 

  

Lucía López Luque 

5è B d’educació primària 
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La veritable història de Sant 

Jordi 

Tots coneixem el quotidià conte de Sant Jordi que  escoltem cada any, però ara 

us explicaré el que hauria passat si la princesa hagués tingut iniciativa. 

Hi havia una vegada un poble anomenat Mont Blanc. En aquell poble hi vivien 

uns ciutadans molt generosos i molt porucs que adoraven al seu rei. El rei tenia 

una filla, la nostra protagonista (en el conte real, la princesa no té nom però en 

la nostra història es diu Rebeca).  

Tot anava com de costum: els pagesos plantaven ,els ramaders pasturaven, els 

nens i les nenes jugaven a la pilota... Però, de cop i volta, va aparèixer un 

enorme drac, d'aspecte ferotge i famolenc, que s’aproximava cap a ells. Els 

ciutadans, angoixats, es van alarmar i, en un tancar i obrir d’ulls, el drac ja 

estava parat davant de tots.  

Ell no volia fer mal a ningú. Només volia el permís perquè el deixessin viure a 

Mont Blanc. Però, per més que ho intentava, cap ciutadà volia escoltar-lo. 

Només cridaven desesperats per no ser cruspits, o almenys era el que 

pensaven. 

El pobre drac feia una setmana que no menjava i tenia molta gana i l’instint el 

va obligar a menjar-se un ramat d'ovelles i uns quants pomers. 

Els ciutadans, encara més espantats, van córrer cap a les seves llars. El drac, 

preocupat pel que havia fet, va fugir corrent cap a una cova propera. 

Els ciutadans van acudir al seu estimat rei, que es va esgarrifar en escoltar el 

que havia succeït  amb el drac. El rei volia matar al drac però la Rebeca, que 

era molt tossuda, va demanar al seu pare si podia anar al lloc on es trobava el 

drac per negociar amb ell. El rei va haver d’assentir però amb una condició:  si 

no tornava abans de mitja hora demanaria a un cavaller seu que matés al drac. 

La Rebeca no va poder esperar més per anar a buscar al drac i fer-li entrar en 

raó. Mentrestant, el rei, que no es fiava ni un pèl del Drac i oblidant el tracte 

que havia fet amb la seva filla, va acordar amb el cavaller Sant Jordi que si 

matava al drac es casaria amb la Rebeca. 
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D’altra banda, la Rebeca estava decidida a fer entrar en raó al drac. Així que, 

sense pensar-s’ho dues vegades, es va endinsar en la  cova on hi havia el 

drac. Aquesta no era gens terrorífica, sinó molt acollidora i hi feia olor de pizza 

acabada de fer. El drac, en veure a la princesa, va dir:  

―Ahhhh, qui ets tu? M’has espantat! 

―Soc la Rebeca, princesa de Mont Blanc, i he vingut a demanar-te que no 

et tornis a menjar cap dels nostres animals i plantes, i que ni et plantegis 

cruspir-te cap dels nostres ciutadans― va dir enfadada la Rebeca. 

―Menjar- me a una persona? Mai! Encara que us ho mereixeu― va explicar 

el drac ofès. 

―Si els humans no t’hem fet res!― va respondre la Rebeca alçant la veu 

encara més. 

―COM QUE NO! VAU MATAR A LA MEVA FAMÍLIA PER FER 

EXPERIMENTS AMB ELLS I EM VAU TREURE DE CASA MEVA!― va cridar 

el drac a punt de plorar. 

Durant uns segons la Rebeca es va quedar paralitzada i, molt seriosament,  li 

va preguntar:  

―Llavors, per què vas menjar-te el ramat d’ovelles i aquells pomers?― va 

dir amb molta comprensió. 

―Feia una setmana que no menjava i no sabia on anar. El meu instint 

famèlic em va obligar― va explicar el drac molt més tranquil. 

―Però aquesta no era la meva intenció. Jo volia preguntar-vos si em podia 

quedar a viure al poble.  

La Rebeca es va disculpar pel seu comportament del principi i li va prometre al 

drac que viuria a Mont Blanc i que podria fer el que volgués, excepte fer mal a 

ningú, és clar. 

De sobte, va aparèixer el cavaller Sant Jordi que anava amb la seva espasa 

directament cap al drac. Per impedir-ho, la Rebeca li va fer una clau marcial al 

cavaller que el va llençar al terra inconscient. Així va ser com la princesa va 

lluitar contra Sant Jordi per salvar al drac.  
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Finalment, el drac va viure a Mont blanc i va convertir-se en un cuiner de pizzes 

delicioses.  

Segurament creieu que els dracs no existeixen (com que no els heu vist mai...), 

però potser estan amagats perquè algunes persones no els hi farien cap bé. 

Així que fixeu-vos bé sempre que aneu a una pizzeria. Qui creieu que encén el 

foc? 

 

                                  

 

                               

                      

 

 

 

 

 

 

  

Alícia Pascual Castellanos 

6è A d’educació primària 
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El drac cuiner 

Fa molt de temps, en un país molt llunyà, hi havia un regne, el regne de Frídot. 

En el regne de Frídot hi havia un rei, una reina, una princesa, un príncep i... un 

drac! Així és. Hi havia un drac, als afores del regne, en una cova molt 

tenebrosa. Un bon dia el rei va anunciar al seu regne que havia rebut una carta 

del drac que deia:  

“Ses majestats, us envio aquesta carta perquè vull demanar-vos que em doneu 

nous ingredients per cuinar. A canvi us convido a dinar a la meva cova. 

Atentament, el drac Pep.” 

El rei es va pensar que el drac volia convertir-los en el seu dinar, així que va 

avisar als seus fills i els va dir amb cara seria: 

―Fills meus, com ja sabeu, el drac ens vol menjar. Així que tu, fill meu― va 

dir assenyalant al príncep, que es deia Jordi―, aniràs a matar a aquest drac! 

El príncep, que era molt covard, va dir amb veu tremolosa:  

―Jo no hi vull anar! Que hi vagi la Laura. És molt més forta que jo― va dir 

assenyalant a la princesa.  

―Sí― va cridar la Laura―. He estat entrenant molt i aniré amb molt de 

compte― va suplicar. 

―No, no i no!― va dir el rei―. Tu ets una delicada flor― va dir dolçament―. 

Hi anirà el teu germà i que no se’n parli més! 

Aleshores el rei i el príncep se’n van anar a preparar el cavall del príncep i 

després el príncep se’n va anar. Quan el príncep va arribar a la cova el drac el 

va rebre... amb un davantal? El príncep es va quedar perplex. El drac el va 

convidar a passar i li va fer un dinar esplèndid! Tant va menjar el príncep que 

es va quedar adormit.  

Tres dies després, la princesa, en veure que el seu germà no tornava va agafar 

la seva espasa, el seu cavall i va anar a salvar al seu germà. Quan la princesa 

va arribar va posar uns ulls com taronges. El seu germà estava al sofà dormint 

com un soc, el drac estava cuinant un estofat que feia molt bona olor i el cavall 
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estava menjant tranquil·lament a la gespa. La princesa no es podia creure el 

que veia. Va anar a despertar ràpidament al príncep i quan va despertar li va 

explicar tot. Aleshores el drac va ensenyar a cuinar adequadament a la 

princesa ―que no sabia ni cuinar arròs― i els dos germans es van emportar el 

drac al palau. Des d’aleshores, el drac es va convertir en el xef oficial del regne 

de Fídot.  

Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s’ha acabat. 

 

 

 

  

Joana de la Cortina Pañella 

6è B d’educació primària 
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  Obres premiades 

d’ESO i 

Batxillerat 

Marina Vives Heras 

3r d’ESO B 
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La vida i la mort 
 

 

  La vida, 

el bé més preuat 

que tenim. 

La dels familiars 

i la dels amics. 

 

La vida 

és regalada. 

Per això, 

ha de ser molt ben 

cuidada. 

 

Però la mort, 

sempre ficant-se 

pel mig, 

intentant 

esporuguir-nos. 

 

A la gent, 

la mort l’espanta. 

Perdre-ho tot, 

a qui estima, 

perdre’s ell. 

 

La mort, 

més fluixa que la vida, 

però després 

sempre la venç 

sense remei. 

 

Però la mort 

és tan dolenta? 

Quan mors 

s’acaba tot? 

Algú ho sap? 

 

Si ens perdem 

podem creure, no? 

Un pas en fals 

i caiem en un pou 

sense fons. 

 

Però per què 

no hi pot haver 

un tren 

direcció paradís? 

No pot ser així? 

 

La mort, 

una etapa més, 

un camí 

que no hem de témer. 

Una vida. 

 

Arnau Giménez Puig 

1r d’ESO B 

 



~ 30 ~ 
 

La igualtat 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Claudia Sáez Cugat 

1r d’ESO B 

 

No tinc por, 

en aquest món falta amor. 

Espero amb la il.lusió 

una vida molt millor. 

 

Camino per trobar la manera 

de sentir-me respectada, 

intento trobar la drecera 

per sentir-me valorada. 

 

Passejo prop de casa 

i em sento observada. 

No em miris amb aquests ulls. 

No m’observis de reüll. 

 

Jo vull ser lliure, 

aprendre a riure. 

Les persones valem or. 

T’ho dic amb tot el meu cor. 

 

 

Em fereix una mala paraula 

i una llàgrima, brillant, 

cau a la taula 

i em resulta impactant. 

 

No em deixis la cadira 

on has estat assegut. 

Necessito el meu tron 

que amb suor l’he merescut. 

 

No em facis sentir malament, 

no em diguis com he d’anar. 

Només m’has de respectar 

i no ferir un sentiment. 

 

No tinc por. 

Tu no ets millor que jo. 

La dona és un tresor. 

No ho oblidis mai, això. 
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Seré el que em proposi!  

La Judith va néixer l’any 1972 a Houston, Estats Units. Des de petita volia ser 

astronauta i poder anar a la lluna. Quan tots els nens i nenes jugaven a fet i 

amagat o a futbol, ella ideava el seu viatge.  

―Mamà, demà aniré a la NASA. Ja tinc les maletes fetes― va dir la Judith.  

Avui mateix era el seu aniversari. En feia 19.  

―Estàs boja? Et creus que serà tan fàcil? ― va dir la mare amb els ulls com 

taronges― Com li diré això al teu pare?  

―Em vas dir que en fer els 19 podria fer les proves! Així que hi aniré i, si us 

plau, m’hauràs d’acompanyar. Una promesa és una promesa!  

―D’acord, però ni una paraula al pare. T’hi portaré i tornaré a casa aviat. 

Agafa un taxi per tornar.  

―Sí!― va assentir la Judith.  

A l’endemà, ella i la mare van agafar el cotxe i van anar a presentar la Judith 

per fer les proves i, per fi, ser astronauta i anar a la lluna.  

En arribar, tots els homes que estaven treballant van parar de fer el que 

estaven fent i se la van quedar mirant sorpresos.  

―Una noia? Què fa aquí una noia?― es preguntaven entre ells.  

―Perdoni― va dir la Judith a un treballador―. Sap on són les proves?  

Tothom va callar.  

―Tu?― va respondre el treballador―. Una noia aquí, a la NASA? No em 

facis riure, nena.  

Allò li va fer més mal del que semblava.  

La mare i la Judith van tornar a casa desanimades i molt decebudes.  

―No és just!― va exclamar la Judith―. Penso fer aquelles proves! I tinc un 

pla.  

Al matí següent, va agafar roba del seu pare i se la va posar. Es va tallar els 

cabells i va agafar un taxi. Es va presentar a les proves.  

―Al final a la dreta― va respondre un treballador―. El capità Phillip l’espera 

juntament amb deu companys més.  

La Judith, o millor dit en Julian (a partir d’ara es faria passar per un noi), va 

entrar a una habitació totalment blanca.  
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―Julian Soap?  

―Jo― va dir la Judith molt nerviosa. Si la descobrien la seva vida es trobaria 

en perill.  

―Primera prova― va dir el capità Phillip―. Haureu d’aguantar sense 

gravetat durant 13 hores.  

La prova va començar. Després de 13 hores, la Judith havia acabat la prova 

amb èxit. I així prova rere prova fins l’última, la més dura de totes. Hauria 

d’aguantar 24 hores en un simulador d’una nau.  

I una vegada més, la va brodar. Però llavors, algú va entrar a la sala just quan li 

anaven a entregar el títol.  

―És una noia!― va cridar aquell home.  

La Judith el va reconèixer de seguida, era el Martin, l’únic company en el que 

havia confiat el seu secret.  

―És veritat Julian?  

―Sí, per molt que no ho accepteu, soc la millor de tots els meus companys. 

Si hi ha algú capacitat per anar a la lluna i tornar soc jo, la Judith, una noia amb 

orgull.  

Tots admiraven la Judith i, quan va haver passat un any, van enviar-la a la 

Lluna. Després del seu viatge va quedar treballant a la NASA en el viatge a 

Mart.  

 

 

 

  
Aina Escanellas Guerra 

1r d’ESO C 
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Sota terra 

Hola, em dic Arnau i tinc 27 anys. Avui fa 15 anys que em va passar l'aventura 

més gran que mai he viscut. Voleu que us expliqui de què va? Molt bé, però 

amb una condició: aquesta història ha de quedar entre nosaltres. 

Quan era petit tenia un amic, un amic meravellós. El seu nom era Oriol. Cada 

divendres per la tarda anàvem junts a jugar a futbol, però un dia li vam donar 

massa fort a la pilota i se’n va anar a parar al costat d'un petit turó. De sobte, 

l'Oriol em va cridar com si hagués trobat un tresor i em va dir: 

―Arnau afanya’t! Mira el que he trobat! 

Vaig anar-hi molt emocionat perquè pensava que havia trobat alguna cosa 

increïblement fascinant. Quan vaig arribar al turó no vaig veure ni la pilota ni 

l'Oriol, només una porta. Una porta blava. Estava confús. Què hi feia una porta 

com aquesta en un turó? I el més important. On era l'Oriol? De sobte vaig 

escoltar una veu que deia cantant: 

―Obre la porta, obre-la ja, que si no l’obres el teu amic mai se’n recordarà. 

 Què era aquella veu? D'on venia? Vaig començar a pensar que estava boig, 

però  vaig tornar a sentir-la: 

―Obre la porta, obre-la ja, que el teu amic, els té aterrits. 

Ara sí, estava cagat. La porta em parlava? La veu deia que obrís la porta. No 

tenia cap altra elecció. Vaig respirar profundament i vaig decidir obrir la porta. 

No es veia res. Només una llum al final d'aquella mena de túnel. Estava a punt 

de tornar cap a fora, però de cop i volta la porta es va tancar. Només hi havia 

una opció: continuar caminant fins arribar a la llum. Vaig començar a caminar i 

semblava que no m'havia mogut. Aquell túnel era enorme. Però, quan ja 

m'havia donat per vençut, vaig tancar els ulls. Sentia la llum al meu costat. Els 

vaig tornar a obrir, però ja no estava en un túnel, estava en una cova. Vaig 

sortir de la cova i vaig veure una ciutat a quilòmetres i quilòmetres d'on jo 

estava. On era? Quina mena de lloc era aquell? Només tenia preguntes sense 

resposta, però quan les intentava solucionar només en sorgien més. De sobte, 

em vaig trobar com una espècie de monstre molt petit que va començar a 

cridar-me: 



~ 34 ~ 
 

―O,no! Tu també ets com ell! Si us plau, no em facis mal! 

Li vaig dir que no li faria mal i que volia saber on estava. Ell em va mirar amb 

cara de desconfiança i em va dir: 

―Em fio de tu. Ara mateix et trobes a “Andrune”, un país situat sota terra. 

Llavors, la porta m'havia portat a un país que estava situat sota terra? Ara sí 

que estava totalment perdut. També li vaig preguntar si havia vist a algú com jo 

feia poca estona. 

―I tant que l'he vist! És el nostre nou rei. És diu Oriol i ens té atemorits a 

tots. 

L'Oriol un rei? Això no podia ser cert. Li vaig demanar que em portés amb ell i 

que jo ho arreglaria tot. 

―Ja sabia jo que tu eres bona persona. Està una mica lluny. Només hem de 

passar per la ciutat i, en uns quilòmetres després, ja hauríem de visualitzar el 

seu castell. 

Vam començar a caminar i pel camí el monstre m'explicava tot el que havia 

passat. Segons ell, una hora en el món humà equivalia a un any. Això 

significava que l'Oriol havia estat aquí un any? Vam arribar a la ciutat, però no 

hi havia ningú. 

―Jo solia viure aquí fins que aquell maleït humà ens va conquerir   

totalment... 

Li vaig dir que no es preocupés i que tot s'arreglaria. 

―Moltes gràcies, cavaller. Per cert, em dic Hiuku, que no se t'oblidi. 

Finalment, després de dies i dies caminant, vam arribar al castell. 

―Aquí és. Som-hi! 

Vam entrar sense cap problema, però no hi havia ningú. De sobte, vam escoltar 

una veu que deia: 

―Vaja, vaja, veig que al final sí vas passar per la porta... Però això no té 

importància perquè ja és massa tard. 
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De cop i volta es van encendre uns llums que apuntaven cap al centre d'aquella 

habitació. Hi havia un tron amb algú assegut allà. Era l'Oriol, però estava 

disfressat de rei i portava una pilota petita en la seva mà dreta. Li vaig cridar 

que deixés aquell país en pau, però ell no cedia. 

―Vols que deixi aquest lloc en pau? Tu estàs boig? Soc el rei aquí i ningú 

em podrà parar mai!!! 

En Hiuku em va dir que la pilota que portava a la mà era el seu tresor. 

Li vaig preguntar que què havia de fer i em va dir: 

―El tresor d'una persona són els seus sentiments personificats i si el 

destruïm tot tornarà a ser com abans. 

Estava decidit. Havia de destruir la pilota. Però com? De sobte se’m va ocórrer 

una idea, que era tancar els ulls. Els vaig tancar i va ocórrer el que jo volia. 

Vaig aconseguir tornar a aquell túnel del principi. Vaig començar a córrer com 

si no hi hagués un altre dia. Al final d'aquell llum, em vaig trobar una taula, però 

sobre aquella taula hi havia un agulla. Això era perfecte per destruir la pilota. 

Vaig tornar a tancar els ulls i vaig tornar a la sala del castell. Li vaig dir a en 

Hiuku que si el podia despistar durant una estona. 

―Això és molt fàcil, cavaller. Soc el monstre més ràpid de tot Andrune. 

Va començar a córrer molt ràpid. Tan ràpid que casi no se li podia veure. L'Oriol 

és va enfadar molt i va dir: 

―Com t'enxampi, monstre, hauràs begut oli! 

Era la meva oportunitat, estava distret i jo estava darrere seu. L'Oriol es va 

adonar que jo no hi era i va dir: 

―Espera un moment. I l'Arnau? 

―Ja és massa tard, rei― vaig dir. 

Vaig clavar l'agulla a la pilota i es va desinflar completament. La disfressa de 

l'Oriol va desaparèixer i tota la seva maldat també. Estava molt confús perquè 

no recordava res. Li vaig dir que no es preocupés, que tornaríem a casa sans i 
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estalvis. Em vaig acomiadar d'en Hiuku, que em va fer una abraçada, i em va 

dir: 

―Gràcies, cavaller. Moltíssimes gràcies. Ja li podré dir a tothom que ja ha 

passat el perill. 

Se’n va anar corrents cap a fora del castell amb llàgrimes d'alegria. Ja ho havia 

acabat tot. Només quedava tornar a casa. Li vaig dir a l'Oriol que tanqués els 

ulls. Ho vam fer tots dos i vam aparèixer en el túnel. Aquest cop la porta estava 

oberta. Vam sortir a la superfície i semblava que només havien passat dues 

hores. Els dos vam marxar cap a casa i, pel camí, li vaig contar tota la història a 

l'Oriol. Va ser una aventura meravellosa, però, què va passar amb la porta? 

Això ja és una altra història. 

 

 

 

 

 

  

Alessandro Zannini Obalat 

2n d’ESO C 
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Unes vacances infinites 

Hola, soc la Sophie i aquest estiu vaig viure una aventura increïble, però 

comencem pel principi. Soc la més petita de sis germans; Noah, Oliver, Eva, 

Leo, Mia i jo. Vivim en una casa no molt gran per a tants germans. Té tres 

habitacions, la dels pares, la dels nens i la de les nenes.  

Just acabar l'escola els pares ens van dir que ells no tenien vacances d’estiu i 

que per no estar sols a casa aniríem a casa dels tiets William i Amèlia que 

tenen tres nens, en Julli, en Dick i l’Ana. Mai els havíem vist. 

Vam arribar a l’estació després de sis hores de tren. A l’estació ens esperaven 

una dona prima i arreglada amb un nen de l’edat de l’Oliver. Ens vam presentar 

i vam pujar al carro per anar a casa seva, que era gran i bonica. Un gos 

anomenat Gio ens esperava a la porta. Ens van ensenyar la casa i després 

vam sopar i vam anar a dormir. Jo dormia amb l’Eva, la Mia i l’Ana a la seva 

habitació i els nois amb en Dick i en Julli. 

L'endemà vam anar a visitar a uns amics dels nostres cosins. Ells vivien en una 

caravana a prop de la platja. Vam entrar per parlar i el pare ens va comentar 

que havia de baixar al poble, que ens deixava jugar amb els seus fills fins que 

tornés. Ens vam quedar els nens sols jugant al Scrabble, però de sobte es va 

escoltar un tro i després es va veure un llamp que quasi ens va enlluernar. En 

Noah va pensar que seria millor tornar a casa, però quan anàvem a sortir la 

caravana va començar a moure's bruscament. En mirar per la finestra vam 

veure que estàvem surant en el mar. Una riuada ens havia arrossegat fins allà i 

ara el poble era més petit que una formiga. A la tarda vam encallar a les roques 

d'un penya-segat. Al costat hi havia una petita cascada, una cova i una platja. 

Tots estàvem molt preocupats. Com podríem sortir d’allà? I com sobreviuríem? 

Ens va entrar gana, vam pensar que seria millor buscar menjar a la caravana i 

per sort vam trobar tota la nevera plena. Després de preparar els llits vam anar 

a dormir. Quan em vaig aixecar vaig veure que el Noah, el Julli i l'Oliver estaven 

intentant escalar el penya-segat, tot i que semblava impossible. Mentre jo em 

banyava a l'aigua del mar, el Leo i el Dick havien sortit a pescar nedant. Entre 

tots vam pensar que seria millor establir-s'hi de manera còmoda. Vam posar les 

mantes fent un llit gegant i vam crear una mini cuina amb les poques branques 
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que vam trobar. L'Eva i la Mia havien anat per la platja. En tornar ens van 

explicar que hi havia un petit bosc amb arbres fruiters. Tots vam menjar una 

poma i vam anar a buscar troncs. Explorant la zona vam trobar una cova el 

doble de gran i profunda que l'anterior. 

Transportar-ho tot a la cova no seria fàcil. Per això vam decidir desmuntar la 

caravana. Fer-ho ens va costar dos dies, i dos més per transportar-ho tot i 

muntar-ho de manera còmoda. També vam cavar un petit canal al costat de la 

cascada per així tenir aigua dolça a l'abast. Després d'haver muntat el 

campament, tots els més grans van decidir que calia investigar una mica més i 

van descobrir que després del bosc s'estenia un prat on semblava que es 

conreés naturalment una espècie de civada. Quan vam tornar i ho vam 

explicar, vam decidir anar a buscar el cereal per intentar menjar-lo. Aquella nit 

vam menjar com reis. 

Després d'un mes tot ens semblava més normal. Ens aixecàvem i ens 

banyàvem a la cascada, després menjàvem alguna cosa i anàvem a recollir 

cereals, a caçar conills o  a pescar. Després teníem una estona per descansar i 

fer el menjar. 

Una nit, mentre dormíem, vam escoltar unes veus que semblaven de nens, 

però com podria ser? Vaig pensar que estava somiant, però estava molt 

equivocada. En despertar-me vaig veure que ja no érem onze nens, sinó 

catorze! 

Em van explicar la seva història. Una riuada els havia emportat en el seu cotxe. 

Tot era molt estrany. En els quatre mesos següents van arribar vint nens i 

nenes més. A tots els havia emportat una riuada.  

L'hivern havia començat, havíem explorat més l'illa i havíem començat a 

conrear plantes amb les llavors de fruites que teníem. Vam viure així durant 

quatre anys.  

Un dia mentre exploràvem l'illa vam veure que un vaixell s'apropava a la platja. 

Ens havia vist?  

Tots vam baixar a la platja, però per les seves cares em vaig adonar que no 

semblava que ens veiessin. Un home va saltar i literalment va travessar un nen 
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que es deia Bruno i després una cabanya on guardàvem els aliments. 

Semblava que fóssim transparents. Com podia ser?  

Entre tots vam pensar moltes hipòtesis, com que eren extraterrestres o que 

eren d'una altra dimensió, però la més acceptada va ser que o nosaltres o ells 

estàvem morts i érem fantasmes. Una veu va sonar més que la dels altres i va 

dir: 

―Podem estar al Limbo― la veu era del JiHow. 

―Què és això?― vaig preguntar. 

―És una segona vida després de la mort. D’aquesta manera, segons els 

llibres, ets immortal― va dir el Ji. 

―Per això estem igual que quan vam arribar. No hem crescut! 

 

 

 

  

Mar Jiménez Manchado 

2n d’ESO C 
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Una víctima més d’aquells metges 

Era una nit freda a Nalocebar. S’escoltava els mussols udolar, el soroll del vent 

com traspassava per un foradet  de la finestra i com queien les fulles dels 

arbres fins arribar a terra. 

Era mitja nit i vaig escoltar un soroll estrany que em va semblar que venia de 

l’habitació de la tieta Gloire, però no li vaig donar massa importància perquè 

vivim a prop del Centre de Salut Pullverg i pel que em van explicar els meus 

pares abans d’aquell maleït accident de cotxe, no és un centre de sanitat 

qualsevol, sinó que allà fan experiments estranys amb la gent fins tornar-los 

bojos. Finalment, vaig aixecar-me a buscar un got d’aigua i comprovar que la 

tieta estigués bé. Efectivament, estava dormint com un angelet. No obstant 

això, els sorolls van parar fins a les dues de la matinada aproximadament que 

vaig escoltar un crit. Vaig aixecar-me ràpidament i vaig anar a l’habitació de la 

tieta Gloire. A l’entrar i veure a la tieta dormida i tremolant molt exageradament, 

vaig agafar dues mantes gruixudes i se les vaig posar per sobre. Tot i així no 

parava de tremolar i cada cop més i més exagerat. Així que no m’ho vaig 

pensar dos cops. Vaig agafar el telèfon de la cuina i vaig trucar a l’ambulància 

del centre de salut del costat de casa, tot i que no m’agradava massa i tenia por 

del que li poguessin fer a la tieta, però l’altre centre de salut només estava 

disponible 13 hores al dia. De seguida van arribar dos nois,un que semblava  

més bé un zombi i un altre... per menjar-me’l amb patates. Perquè jo només 

tenia 12 anys i ell a saber quants, perquè sinó... Ja està bé de bogeries i 

centrem-nos en la tieta. Se la van emportar ràpidament cap a l’hospital. 

Semblava bastant greu. En arribar allà, la van ficar a una sala, la van 

tranquil·litzar i li van fer unes proves una mica estranyes, la veritat. 

Passades unes hores, va sortir una infermera molt alta, primeta i amb cara                         

d’espinac i ens va explicar que la meva tieta havia de quedar a l’hospital uns 

quants dies en observació o no sé què. Jo li vaig dir que la curessin, ja que no 

tenia a ningú. Li vaig explicar la meva història però ella sense gaire interès —no 

li importava gens el que li estava explicant...— va donar-me dues opcions: la 

primera era que podia anar-me’n a casa, dormir una mica i després tornar; la 

segona era que podia quedar-me allà a la sala d’espera, però no podria veure 

la tieta fins el migdia. Com que ja que no podia veure-la fins el migdia, vaig 
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decidir anar-me’n cap a casa. Quan vaig arribar, em vaig sentir molt sola i tenia 

por. Vaig ficar-me al llit, vaig tancar els ulls i em vaig posar a pensar...Què li 

faran aquells monstres a la tieta? I si li passa alguna cosa? Com sobreviuria? 

Què serà de mi? Preguntes, preguntes i més preguntes. Era impossible poder 

dormir, així que vaig decidir tornar a l’hospital a veure si hi havien noves 

notícies. 

Cap a les dotze i mitja del migdia vaig apropar-me a casa a agafar uns diners 

que tenia guardats a la guardiola i vaig anar a un restaurant de la ciutat, no molt 

lluny d’on es trobava la tieta, per dinar una mica ja que m’esperava un llarg dia 

per davant. 

Després vaig tornar a l’hospital i em van deixar veure-la una estona. A l’entrar a 

l’habitació vaig veure que la persona que estava allà no semblava la tieta. 

S’havia convertit en una víctima més d’aquells metges i dels seus experiments. 

Estava boja! I feia sorolls estranys. No sabia parlar, no sabia com em deia i, 

fins i tot, un cop va treure’s tot el que li havien posat, va estar a punt de tirar-se 

per la finestra! També em va agafar el cap i me’l va començar a sacsejar com 

una maraca! Necessito ajuda, molta ajuda, estic perduda. El metge em va dir 

que no passava res pel seu comportament i que era normal pel tractament que 

li estaven fent. Jo no me’l vaig creure pas. Per tant, com li passés alguna cosa 

a la tieta estava disposada a denunciar l’hospital i, si feia falta, tancar-ho i 

destruir-ho.  

Passada una setmana a l’hospital la meva tieta havia empitjorat molt i estava 

segura que no formava part del tractament que li estaven fent. Després d’estar 

deu minuts a l’habitació de la tieta amb un guàrdia vigilant-la per si feia alguna 

bestiesa i sense apropar-me gaire, una infermera va fer-me sortir de la sala i 

em va confessar que havien provat un experiment amb la meva tieta, que no 

havia sortit bé i que, per tant, a la tieta no li quedaven gaires dies de vida. Vaig 

posar-me a plorar com una boja i vaig començar a cridar que els denunciaria i 

que destruiria l’hospital. Després vaig sortir corrents cap a l’oficina de policia i a 

l’arribar allà un policia va tranquil·litzar-me i em va demanar el meu nom, l’edat i 

el DNI. Jo li vaig dir que em deia Chloe, que tenia 12 anys, que ara mateix no 

tenia a ningú i que al DNI no me’l sabia perquè el tenia la tieta guardat a no sé 

on i no el podia aconseguir perquè la meva tieta estava a punt de morir al 

Centre de Salut Pullverg perquè havien experimentat amb ella sense consultar 
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a ningú. L’experiment havia sortit malament i ara estava com una cabra. 

L’agent es va quedar mirant-me sorprès i em va dir que això no era possible i 

que havia de tenir algun familiar. Jo li vaig respondre que als meus avis no els 

vaig arribar a conèixer, que els meus pares havien mort en un accident de 

cotxe i que l’única persona que em quedava era la meva tieta, però que també 

estava a punt de morir. En acabar aquestes paraules, vaig començar a plorar i 

l’agent de policia em va dir que ell tenia una filla de la meva edat i una de més 

petita, de cinc anys, i que podia quedar-me uns dies a casa seva mentre es 

solucionava tot el merder que tenia a sobre. 

Finalment, la meva tieta va morir al poc temps, jo, com havia promès, vaig 

denunciar el Centre de Salut Pullverg i la policia, després d’una llarga 

investigació, va confirmar que el que jo deia era veritat. Així que van tancar 

aquell centre per sempre. També la família del policia que m’havia acollit va 

decidir adoptar-me i es va convertir en la meva segona família, ja que em van 

cuidar i vaig créixer amb ells, però sense oblidar els meus pares biològics i la 

meva tieta. 

 

 

 

  

Nerea Gómez Moral 

2n d’ESO C 
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La vertadera història de Sant Jordi 

En aquestes dates de l’any s’apropa el dia de Sant Jordi, el 23 d’abril. Ja 

sabeu, la típica historieta del drac que intenta menjar-se la princesa, arriba el 

príncep, mata el drac i floreixen roses de la seva sang. Però hi ha una història 

que, durant els anys, mai s’ha revelat. 

Hi havia una vegada, en un poble petit, un palau enorme on hi vivia una 

princesa anomenada Miranda. En aquell poble temps enrere hi havia viscut 

molts dracs, però a mesura que van passar els anys havien anat desapareixent 

i ara només en quedava un. Era un drac petitet, de la mateixa edat de la 

Miranda. De fet, eren molt amics. Jugaven junts I es perseguien pel palau. Eren 

inseparables. 

Els habitants del poble no sabien de l’existència del drac, ja que no anaven pel 

palau i només havien sentit rumors. Ara bé, això sí. Tothom coneixia històries 

antigues de dracs que cremaven pobles i es menjaven persones. 

A mesura que van passar els anys, el drac i la Miranda es van anar fent grans. 

La Miranda es va convertir en una princesa molt guapa, pretesa per molts 

prínceps del voltant, però a ella només li agradava un noi que es deia Jordi. Ell 

no tenia cap mena de títol important i als reis no els hi feia gràcia que la 

Miranda passés el temps amb ell.  

El nostre drac en qüestió també es va fer gran, li van sortir les urpes, les ales 

per volar, les dents i pràcticament ja no hi cabia al palau, però ell i la Miranda 

continuaven passant molt de temps plegats. 

Un dia el drac va sortir del palau, com feia sempre, d’amagat perquè no el veiés 

la gent del poble, però li va passar una cosa que li canvià la vida.  

Sense voler, quan intentava volar i de l’esforç que va fer, li va sortir foc del nas, 

amb la mala sort que va cremar un paller. De l’escàndol van sortir de les cases 

els habitants del poble i van veure aquell drac enorme cremant el paller i totes 

les antigues llegendes sobre dracs van ressorgir del passat. 

La gent del poble va començar a tenir por i entre tots es volien desfer del drac. 

No feien res més que parlar d’aquella situació, fins que va arribar a l’oïda del 
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palau. La Miranda estava molt espantada i va començar a buscar el drac pel 

palau. El cridava i cridava, però el drac no responia. Estava espantat i tenia por 

del que li podria arribar a passar. 

La Miranda va decidir anar a buscar el Jordi i tots dos van sortir a cercar el 

drac. Finalment, després de tant recórrer el bosc el van trobar amagat dins 

d’una cova i el drac els hi va demanar ajuda. Aleshores, entre tots tres van 

idear una estratègia perquè el drac pogués marxar del poble i el Jordi es 

convertís en un heroi i els reis l’acceptessin. 

Així doncs, el 23 d’abril la Miranda i el Jordi van començar a posar en marxa la 

seva estratègia. Van aprofitar que no hi havia ningú ni pels carrers ni a les 

muntanyes perquè la gent tenia por que el drac se’ls mengés.  Van decidir 

crear un escenari en el qual el drac fingia atacar la princesa i el Jordi, vestit de 

cavaller i muntat sobre un cavall blanc, amb una llança matava el drac. Es van 

inventar la història que florien roses de la seva sang. Van cridar a la gent del 

poble explicant aquesta aventura. 

Els habitants del poble, com que tenien moltes ganes d’alliberar-se del drac, 

ràpidament ho van creure i van començar a escampar aquesta història per tot 

arreu. Poc temps després al Jordi el van fer Sant i es va casar amb la princesa 

Miranda. 

El que ningú sap és que el drac encara viu avui dia amagat pels boscos. 

Algunes persones l’han vist i per això s’han escrit tantes llegendes sobre dracs. 

I aquesta és la vertadera història sobre el dia de Sant Jordi. 

  

Gisela Sanmartí Guilemany 

1r d’ESO B 

 



~ 45 ~ 
 

Tristesa 

Quan necessites ajuda, 

quan marxes d’un lloc d’admirar, 

quan no trobes sortida 

o quan no pots continuar. 

 

La sents quan perds algú preuat, 

quan no saps estimar, 

quan estàs cansat, 

quan ni et poden animar. 

 

Diuen que sempre acaba marxant, 

però abans t’enfonsarà. 

T’has d’anar adaptant 

i tot acabarà. 

 

És bo sentir-la, 

i és bo plorar, 

i has de sentir-la, 

i l’has d’explicar. 

 

Diuen que és una cosa dolenta, 

que és millor estar absent, 

que quan tot augmenta 

se t’ennuvola el pensament. 

 

Pot arribar a ser aterridora, 

treure’t la fermesa 

i controlar-ho tot alhora. 

Així és la tristesa. 

 

 

 

  

Nayara Díaz Lozano 

4t d’ESO C 
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Carreteres 

Milers de persones caminant cap a un altre destí, 

mirades que es perden entre rodes i quitrà. 

Records que segur se’n van als meus ulls cristal·lins. 

Llàgrimes sinceres caient sobre els rostres com pluja d’estrelles a la primavera. 

 

Ja no hi ets. Vaig sentir la dolça espera de les teves paraules 

convertint-se en un amarg missatge. 

M’esforço per passar pàgina i sense voler o no, et recordo. 

Gent desconeguda asseguda al meu costat que igual que a mi, se’ns ha oblidat 

com somriure. 

 

Accidents imprevistos, actes ràpids i consciència perduradora. 

Que irònic com tres noms i tres adjectius et poden sacsejar el cor. 

Carreteres rectes de sobte es tornen corbes on 

aquestes famílies no saben conduir. 

 

Jove te’n vas anar. Jove romandràs. 

Cada lliçó queda a la pell de la nostra memòria. 

Mentre tu descobreixes cel, la terra plora la teva anada. 

Gràcies per ser tu deixant-nos ser nosaltres. 

 

Descobriment de sentiments contradictoris 

que mai cap llibre podria explicar. 

Cicatrius dins i fora esperant una cura inexistent. 

Quan tornaràs? Quant de temps ha de passar? Quantes vegades he de 

caminar per aquella carretera? 

 

 

 

 

 

Nuria Salamanca Clemot 

4t d’ESO C 
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Unicorn 

Crec en els unicorns. 

Crec en la grandesa de la seva forma ressaltada per la crinera i la cua volant al 

vent. Crec en el seu pit inflat mostrant força i les seves potes posteriors àgils 

aixecades en l’aire, presentant la seva dominància i predisposició a sortir 

corrents. Al cap, s’hi situen unes orelles petites però elegants, amb una banya 

entre elles que imposen una perfecció amenaçant digna d’una criatura 

intel·ligent i amable. Tot complementat amb una suau, tensa i estable esquena 

sobre la que cap genet ha pogut mostrar autoritat. Pelatge blanc i pur 

contrastats amb els ulls negres més feroços mai vistos. 

Aquesta va ser la criatura que vaig conèixer. La vaig veure en moltes 

situacions, parat i mirant, analitzant cada moviment, demanant-me amb el ulls 

que m’apropés, any rere any creant una necessitat més gran en mi d’acariciar-

lo, de muntar, de córrer, de cavalcar... Sense adonar-me vaig començar a tenir 

un somni: volia dominar l’unicorn. 

Sempre apareixia en aquells moments, quan la mare rentava els seus utensilis 

de medicina, quan arribava de l’hospital i explicava tot el que havia passat, 

quan treia la bata blanca de la bossa per rentar-la. Apareixia incitant-me a 

tastar una mica de la seva màgia, desafiant la meva valentia i desig fins l’últim 

instant, fins que tornava a desaparèixer. 

Ell desapareixia amb la meva mare cada dia quan deia adéu per anar-se´n a 

treballar. I jo sempre me’l mirava des d’una certa distància. Mai el vaig 

analitzar, mai el vaig acariciar ni el vaig intentar entendre. Mai fins ara. 

Mare, em vaig quedar mirant la teva bata blanca volant al vent. No la duies 

posada. Era al balcó, penjada, tota neta, blanca i brillant. Ballava dolçament 

deixant-se il·luminar pel sol. Xocava amb el vidre que ens separava. Els botons 

impactaven i feien un soroll agut, com si piquessin al vidre perquè els deixés 

passar. I de sobte vaig veure l’unicorn. Tu no hi eres. Mai apareixia quan no hi 

eres, però en aquell moment va aparèixer, i no vaig poder negar les 

insinuacions dels seus ulls. 
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Aquell dia vaig topar-me amb el meu destí. Mare en aquell moment vaig 

descobrir el meu somni.  Vaig conèixer el meu unicorn salvatge i bonic i quina 

era la meva il·lusió més fantasiosa. No era pas l’unicorn, no eres tu, no era la 

bata. Era tot, junt. En aquell moment vaig comprendre que l’unicorn no era allà 

per ser domat. La puresa, la màgia, l’amabilitat... tot era allà per guiar-me. La 

foscor del dur camí que m’esperava i la blancor de l’esperança. Algun dia seré 

metge i et ben asseguro que inflaré el meu pit d’orgull en el teu honor. 

Mai ningú el veia. Només jo era capaç de percebre la seva presència. Se’m 

presentava com un somni, no era una forma definida, però jo creia en el que els 

altres no creien, veia el que els altres no veien, sentia el que els altres no 

podien sentir. Per mi era la medicina i un unicorn; potser per tu és el magisteri i 

un fènix o el dret i una sirena. Tothom creu en bèsties mitològiques, tothom té 

fades lliures en l’ànima i tothom ha de lluitar per protegir-les i fer-les lliures. 

Reals perquè altres puguin veure el que tu sempre has pogut admirar i somiar. 

No és dolent tenir un somni. El dolent és témer estar boig per tenir-lo. Mare, 

crec en els unicorns. 

 

 

  

Allyana Merchan Vincent 

4t d’ESO C 
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En l’esforç està la victòria  

Aquesta és la història que va commocionar mig món, la que tracta de la força 

de voluntat que arriben a tenir certes persones anant a contracorrent del que 

diguin, en contra dels desitjos de la gent que els envolta i tenint clar que, si et 

veus capaç de fer alguna cosa, fes-la.   

Per començar, us diré que heu de situar-vos a la dècada dels anys 60 a la 

ciutat d’Atlanta. L’Andrews Jones, un noi de quinze anys, va a l’escola com tots 

els joves. Pel lloc marginal on ha nascut, l’època i l’entorn discriminatori, està 

destinat a ser mecànic, policia o qualsevol d’aquests típics oficis que, a ell, no li 

desperten cap interès. No, ell, encara, no ha dit a ningú quin és el seu somni, la 

seva professió desitjada i no sap si podrà ocultar-ho per més temps. I és que el 

que vol ser és ballarí de dansa contemporània.  

El pare del noi era un exjugador de beisbol que treballava com a manyà i la 

mare era una cambrera d’un bar dels voltants. L’Andrews sabia que mai 

acceptarien que el seu fill volgués ser ballarí. No podien permetre que fes el 

ridícul ni que pensés que podia arribar tan alt per un somni infantil. El que no 

sabien del seu fill és que ell faria tot el que calgués per arribar al cim de la 

muntanya.   

Un dia, al tornar de l’escola, estava decidit a dir als seus pares el seu més 

profund secret, imaginant-se la resposta i sense importar-li les conseqüències 

que hi hauria. Va entrar per la porta, va deixar la motxilla i va afanyar-se a dir:  

—Pare, mare, he de donar-vos una important notícia. Ho sento molt però no 

puc guardar-m’ho més. No vull ser esportista, ni mecànic, ni qualsevol 

d’aquestes avorrides professions.   

—Fill meu, però què estàs dient? Què ens vols dir?— va preguntar la mare.  

—Vull ser ballarí de dansa contemporània— va respondre nerviós el noi.  

—És una broma, oi? No ho estaràs dient de debò?— va dir el pare 

predisposat.   

I aquí és quan la conversa va començar a pujar de to.  
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—Ja sé que no m’enteneu i no espero que em comprengueu, però 

m’agradaria que m’apuntéssiu a classes de ball.  

—Ni boig! L’última cosa que faria en aquests món seria pagar-te unes 

classes de ball perquè ara el nen té el capritx d’una fantasia irreal que mai, i 

repeteixo, mai, es complirà!— va sentenciar el pare fora de si.  

—Si us plau pare! No pots destrossar els meus somnis d’aquesta manera!—

va suplicar el noi amb els ulls plorosos.  

—Destrossaré els somnis que calgui! Però com segueixis així ja te’n pots 

anar per la porta!— va cridar l’home perdent els estreps.  

El pare va anar cap a la seva habitació i la mare el va seguir per intentar 

calmar-lo.  

En Jones, amb la cara plena de llàgrimes i el cor trencat per la incomprensió 

del seu propi pare, va sortir corrents i va córrer sol fins a una part del barri. Va 

tenir la sort que un dels veïns, en Greg, un home de cinquanta anys, amic de 

tot el veïnat, el va veure i el va seguir. Quan va atrapar-lo va seure al seu costat 

i li va preguntar què havia ocorregut, perquè havia sentit crits i tot seguit el va 

veure fugint. El jove va desfogar-se de tot el que s’havia guardat a dins tant de 

temps i li va explicar tot el que havia passat feia uns escassos minuts. L’home 

també tenia un passat dolorós, del qual ningú se’n recordava, però va creure 

convenient sincerar-se ja que s’hi va veure reflectit en aquella ànima que 

s’estava enfonsant en el sofriment i el dolor.  

—Sé el que et passa. Jo, fa anys, vaig passar per una època fosca i 

desoladora— va començar dient—. Jo... era ballarí. Vaig esforçar-me molt per 

arribar a estar en el rànquing internacional. Quan tot m’anava bé, vaig patir una 

lesió molt greu al turmell. No podia quasi ni caminar, em sentia com un zero a 

l’esquerra, no sabia què fer i vaig caure en una depressió. Pensava que la 

meva vida estava acabada, però m’equivocava. Vaig lluitar, em vaig deixar la 

pell treballant i vaig tornar de ple. I saps per què? Perquè no em vaig rendir. No 

vaig deixar d’intentar superar-me. I tu has de fer el mateix.  

—Però no sé ni per on començar, em sento perdut i, a sobre, no tinc ningú 

que m’ajudi.  



~ 51 ~ 
 

—Et proposo un tracte. T’entrenaré, però hauràs de fer-me cas en tot, i 

absolutament tot, el que et mani. Tenim tracte?  

—Tenim tracte.  

A partir d’aquí, va començar l’ascensió per la piràmide de la felicitat. L’Andrews 

no va replicar res del que li manava el Greg. Fins i tot les seves notes van pujar 

i es va convertir en un alumne brillant. Va ser un camí molt dur, com pujar a 

l’Everest, però després de la xerrameca que li va donar aquest veí tan 

entranyable aquell dia memorable, en Jones no es va rendir ni acovardir mai 

més. Els seus pares van acabar veient la passió que sentia el seu fill pel ball i 

van adonar-se de com de cecs havien estat tots aquells anys. Aquest nen que 

havia començat sense rumb fix, es va convertir en un dels millors ballarins que 

la història ha tingut mai. També va conèixer una noia amb la que es va casar, 

van tenir dos preciosos fills i van viure feliços. I per acabar amb aquesta bonica 

història podem dir que l’Andrews Jones va fer el seu somni realitat.  

 

 

 

  

Laura Nuel Mesquida 

3r d’ESO A 
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El parèntesi 

Jo formava part d’una comunitat. Una comunitat de nois i noies de la meva 

mateixa edat. Ens anomenàvem “El parèntesi”. Érem un grup unit per la 

voluntat de lluitar contra les injustícies socials que patien les classes baixes. No 

teníem una família a la que pertànyer per culpa de la guerra, i volíem estalviar-

los aquell patiment a les generacions posteriors. Nosaltres a l’Estat els hi 

semblem terroristes de l’època moderna per l’únic fet de rebel·lar-nos contra el 

sistema. Segur que aquesta frase ja l’has escoltada milers de vegades en 

pel·lícules i sèries de tota mena, però hi ha una petita diferència. En aquesta 

història nosaltres tenim les de guanyar. 

Crec que és adient explicar la nostra situació per a que pugueu entendre el 

context social i històric. Més o menys, aquí estem a l’any 33 després del 

col·lapse global. Fa molts anys que es va deixar d’utilitzar el terme “abans de 

Crist”, ja que les religions han deixat de ser vigents. Els oficis també fa temps 

que van desaparèixer i, amb ells, el sistema capitalista. Avui dia tot ho controla 

l’Estat. Fa disset anys el mercat global es va desplomar per culpa de l’avarícia 

dels grans empresaris. Les grans multinacionals van començar a utilitzar 

mètodes diferents per a guanyar més diners, fet que provocà més guerres i 

conflictes bèl·lics. Això va provocar la realització dels canvis més dràstics i 

extrems que s’havien vist a la història. Les fronteres i els països van 

desaparèixer i un únic govern mundial es va establir per a “solucionar” aquest 

colossal problema. L’Estat va adoptar l’avarícia dels anteriors empresaris i es 

van limitar a l’extrem tots els subministres i els recursos essencials a la classe 

mitja i pobra. Es van fabricar enormes magatzems per tot el planeta i la gent va 

haver de començar a seguir llargs processos burocràtics per a obtenir aliment. 

Però com va fer el govern per a distribuir els recursos? Doncs utilitzant portals. 

Fa uns deu anys un centre d’investigació privat va descobrir com enviar matèria 

de forma quasi immediata d’un punt a un altre, independentment de la distància 

entre ambdós, sempre i quan els dos portals estiguessin connectats. Això podia 

resultar un avantatge increïble per a la meva comunitat, però els ciutadans no 

tenien autorització per a utilitzar-los. És clar que nosaltres no la necessitàvem. 

Fa un any vam descobrir un magatzem abandonat amb un portal  inactiu que, 

després de dos mesos, vam aconseguir reactivar-lo. Vam estar aprenent a 
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controlar-lo fins que ens vam atrevir a començar a robar subministres i a 

repartir-los il·legalment als pobles famolencs. 

Vam aprendre a dominar totes les possibilitats  dels portals. Podien ser utilitzats 

com  a mitjà de transport, però també com a arma. El que nosaltres 

anomenàvem “El parèntesi” era el període de temps en el que les teves 

molècules es trobaven viatjant d’un portal a un altre. Si durant aquest temps 

minúscul es desactivava un dels dos portals, desapareixies per sempre. Era 

perfecte per a desfer-te d’algú no desitjat. Sé que sona una mica macabre, però 

una vegada que les autoritats van començar a perseguir-nos, no ens va quedar 

més remei que atrapar als nostres perseguidors en el parèntesis. Tot va passar 

molt de pressa, al nostre grup es va unir més gent i cada vegada acaparàvem 

més l’atenció dels mitjans i del govern. Vam començar a exportar productes  

més enllà de l’aliment i ens vam arriscar a viatjar a llocs més vigilats i 

perillosos. Això va portar problemes, però vam seguir endavant sense recórrer 

a la violència física. Amb més subministres, la veu del poble es va alçar i l’Estat 

va tremolar al veure com un grup amb membres comptats sense armament 

podia posar en perill un règim de trenta-tres anys de duració.  I era cert. L’únic 

que teníem era el domini dels portals, però això semblava suficient. 

Poc a poc vam començar a formular una idea, un atac al centre mateix de la 

qüestió. Al pic d’una serralada de muntanyes nevades es trobava el centre de 

control d’absolutament tots els portals existents (evidentment aïllat dels 

possibles invasors). Segurament us estareu preguntant per què el govern no 

havia desactivat directament tots els portals per a immobilitzar-nos. El risc 

estava en que ells mai coneixien la nostra posició exacte. Ens movíem de 

forma erràtica amb la finalitat de no ser enxampats pels agents. Això significava 

que haurien de desactivar tots els portals i això també els impediria el 

moviment a ells. Amb tot l’odi acumulat per la població, l’autoritat no es podia 

permetre quedar-se estancats. El centre era una zona permanentment vigilada, 

això sí, i hi havia guàrdies per tot arreu. L’única base, l’únic portal que hi havia 

necessitava connexió des de l’Ajuntament principal, o sigui que l’opció d’entrar 

en el parèntesi no era viable. Vam escollir la via més realista i dura a la vegada: 

anar a peu. Per a fer-ho, simplement vam haver de crear una petita distracció. 

Vam col·locar explosius suficients en un vessant de la muntanya i tones de neu 

es van arrossegar en forma d’allau, com a la pel·lícula Mulan. Els guàrdies, tot i 
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estar fora de perill, van córrer cap al lloc de l’explosió a investigar. Vam 

aprofitar aquella clara ocasió per a començar l’expedició al mateix cim de la 

muntanya.  

Érem una dotzena, anàvem preparats pels imprevists i decidits a obligar al 

govern a rendir-se definitivament. Tot sonava realment bé al meu cap, com una 

pel·lícula idíl·lica amb final feliç. Quan ja vàrem ser a dalt, estàvem prou lluny 

de l’escolta enemiga com per poder permetre’ns col·locar una altra càrrega 

d’explosius a les portes de la base. Una vegada dins, ens va sorprendre no 

veure a ningú, però no vam sospitar de res. Quan ens vam decidir a destruir la 

caixa  de comandaments, les portes es van tancar rere nostre impedint-nos la 

sortida. Era una trampa. Potser considereu que era molt fàcil de predir, però jo i 

tot el meu grup estàvem cegats amb la possibilitat d’aconseguir una revolució. 

Dins del centre vam poder accedir a la porta, que ara sí podria ser controlada. 

Hi havia soroll d’alarmes i s’escoltaven petjades distants. En un moment donat 

se’m va ocórrer la idea de canviar les coordenades del portal i escapar, com ja 

havíem fet tantes vegades. Una vegada encès el portal els meus companys 

van entrar un rere l’altre i jo em vaig quedar l’últim per a comprovar que no 

passava res. Quan tots van ser dins i jo em vaig disposar a entrar, el portal es 

va apagar sobtadament. Exacte. Els meus onze amics es van quedar 

permanentment atrapats al parèntesi. És irònic com una comunitat unida per 

l’ús de portals a favor del poble era completament destruïda per culpa d’un 

d’ells. No em podia creure com podíem haver estat tan ingenus. Vaig escoltar 

petjades de soldats a l’exterior amb més intensitat. Sense saber com actuar, en 

aquell moment em vaig adonar que no hi havia forma possible d’escapar. Els 

portals estaven desactivats i no tenia escapatòria. En un últim acte desesperat 

vaig començar a prémer tots els botons de la central, fins que un d’ells va obrir 

el portal que connectava amb l’Ajuntament. Llavors, amb desesperació, al 

mateix temps que les portes de la central s’obrien, vaig llençar l’última càrrega 

d’explosius a través del parèntesi. 

Ara estic completament aïllat de la realitat. Més encara que abans. No sé què 

va passar amb l’Ajuntament, no sé què va passar amb el poble ni amb la resta 

dels meus companys. Actualment sé molt poc, molt menys del que abans creia 

saber. L’únic que sé amb certesa és que a vegades per a respirar cal deixar el 

parèntesi i col·locar un punt i final. 
Xavi Vidal Rivero 

3r d’ESO B 
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Memòries d’un presoner  

12 de febrer de 1790 

Fa dies que l’únic que s’albira per popa és l’immens oceà, estenent-se més 

enllà del que l’ull nu pot abastar. Per sort, ja no em pertorba el lleuger balanceig 

del vaixell que abans m’impossibilitava agafar el son. “Estem en un bressol 

mogut per les ones”, digué mon pare una nit de mar regirada. “Les ones, nen, 

empaiten amb més força contra el casc per tranquil·litzar als nadons més 

porucs en les nits fosques, però igual que una mare, el mar mai deixaria que 

ens passés res dolent”. I cada nit des de llavors, repeteixo fins a l’avorriment 

aquestes paraules.   

13 de febrer 1790 

Avui el mar té un color blau clar, semblant al cel estiuenc d’aquells dies en què 

la mare, després de les nostres lliçons amb la senyoreta Rosa, ens deixava 

banyar al llac que quedava rere casa. Trobo a faltar Anglaterra i no puc evitar 

preguntar-me què estaran fent els meus amics.   

21 de febrer de 1790 

M’he llevat a l’albada, quan els primers rajos de sol incidien directament per l’ull 

de bou a la llitera doble que aquella nit havíem aconseguit, situada en un racó 

de l’estança. No m’he mogut del llit, ens el podrien prendre, però he aconseguit 

agafar el diari, juntament amb la ploma metàl·lica que l’oncle em regalà pel 

meu dotzè aniversari, de la caixa metàl·lica continent de les nostres 

pertinences i a la que la mare dorm aferrada, a terra. Ja venen els guàrdies. 

Hora del passeig rutinari a coberta!  

1 de març de 1790 

La pudor concentrada per la cinquantena de persones amb les que compartim 

dormitori comença a ser insuportable. Es percep en l’ambient la inquietud 

d’alguns passatgers, escoltant-se des de ja fa diversos dies teories dels més 

escèptics, pràcticament inaudibles en ser enunciades en xiuxiuejos, sobre la 

conspiració governamental de deixar-nos morir de gana al bell mig de l’oceà. 

Però no són res més que ximpleries, els pares no ens haurien dut si fos així.   
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03 de març de 1790 

El pare aquesta nit ha plorat. Devia pensar que ningú el veia però jo ho vaig fer. 

Potser també enyora els seus amics?   

Encara recordo la primera i darrera vegada que el vaig contemplar abatut. Ens 

varen obligar a arreplegar-nos, la institutriu i la mare, al saló que utilitzàvem 

únicament per visites. L’última semblava afectada. Una lleugera tremolor 

s’havia apoderat del cos, però les paraules que anava a pronunciar tot a 

continuació es veieren silenciades per l’arribada del pare. Ell entrà agafat dels 

braços per dues casaques vermelles, amb llàgrimes vessant dels seus ulls. La 

mare, acceleradament, corregué a trobar-lo. Va ser la mateixa nit que em vaig 

assabentar que deixàvem Anglaterra.   

10 de març de 1790 

Un mes a alta mar i les gavines no han ossat ni tan sols amenitzar el nostre 

trajecte amb el seu piular. No des que vam desatracar del port. Però avui, com 

si d’un regal de la natura es tractés, hem pogut albirar per una finestra una 

rajada de dofins solcant el mar al nostre costat. El rugir de la meva panxa em 

retornà a la pudent realitat.   

11 de març de 1790 

Nova Gales del Sud, Austràlia. Els passatgers no s’atipen de parlar del nostre 

destí des que aquest va ser-nos revelat avui a coberta pel mateix capità; conills 

de l’alçada d’una persona a dues potes, deserts taronges... Seran veritat els 

rumors? Encara no estic segur però penso descobrir-ho, ja que, com em digué 

el meu oncle al lliurar-me el diari en blanc, potser em convertiria en el proper 

explorador d’una terra llunyana, qui sap si desconeguda fins ara, i hauria de 

deixar constància de les meves gestes.  

14 de març de 1790 

Avui he viscut un episodi violent per l’enfrontament d’un guarda vers el pare. La 

Tatiana i jo corríem perseguint un ratolí, el qual ha aconseguit escapolir-se’ns 

direcció a coberta. Així i tot, l’hem seguit entre riures fins a ensopegar-nos amb 

el guarda en qüestió. S’ha enfurismat tant que els crits adobats amb els plors 

de la meva germana atemorida han alertat al pare, que ràpidament ha corregut 
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al nostre encontre. Ens ha ordenat tornar a entrar amb un to que no donava 

opció a rèplica, duent a la seva mà el cintó on era acollada l’espasa. I així ho 

hem fet. Però no puc evitar pensar en el nom amb els que va qualificar la meva 

família: presoners. Es deu haver equivocat.  

Dia x de març de 1790 

No sé quants dies han passat d’ençà que el cel es va ennuvolar, la boira baixa 

obstruí la visió i repetides tempestes se succeïren, impertèrrites, a les súpliques 

dels tripulants atemorits i marejats pels bruscos balancejos del vaixell. Trobo a 

faltar el sol, però no tinc por. El mar mai deixaria que ens passés res dolent.   

Ahir vam haver de renunciar als pocs llençols que cobrien les lliteres per tal de 

taponar les esquerdes de la fusta per on ja havia aconseguit entrar l’aigua 

formant basalts. Fastigoses pluges...   

26 d’agost de 1986, TheTimes 

Nova troballa d’un vaixell enfonsat a les costes de Sidney, Austràlia  

El passat divendres, l’equip de Jacques Weasley descobrí acollat a uns esculls 

de coral i a poc més d’una vintena de milles de la costa australiana un vaixell 

anglès, el qual s’ha datat del segle XVIII. No es nega la possibilitat de 

supervivents en l’època.   

La popa del buc, que devia transportar criminals a la “presó” que es va ubicar al 

país nombrosos anys, es trobava completament destrossada. D’altra banda, 

però, entre les restes recuperades, trobem l’esgarrifós testimoni del diari d’un 

innocent jove, fet que ens porta a qüestionar-nos la moralitat de l’atroç purga 

que sofrí la població anglesa.   

 

 

 

 

 

Cristina Ruiz Martín 

2n de Batxillerat C 
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Somni o realitat? 

3, 2, 1... S’encén el llum. 

Una llum encegadora em desperta sense penediment. Intento obrir els ulls, 

però no soc capaç de veure res. La imatge és massa confusa. Així que agafo 

aire per tranquil·litzar-me i pensar, però no funciona. No sé on soc, o el què és 

pitjor, no sé per què soc aquí. M’agafo com puc a un tros ben gran de fusta que 

sembla una espècie de taula i intento aixecar-me. Gran error. M’ensopego 

inevitablement de cara al terra. És com si les meves cames no responguessin 

als meus impulsos. Parpellejo una, dues i tres vegades i m’aixeco de nou amb 

força. Aquest cop amb èxit. Ara ja no trobo entrebancs per observar el meu 

voltant, així que ho faig. Estic en una espècie de... classe? Com una escola, 

però pertorbadora i sense nens. Milers de preguntes col·lapsen la meva ment,  

però la més important és com he acabat jo aquí.  

Per molt que no ho vulgui acceptar estic perduda, espantada, plena d’ansietats 

i no puc pensar amb claredat. Res del que veig té sentit. És llavors quan 

aprofita la meva por per parlar. 

—Mai no has volgut donar la volta al món, Diana? Què creus que es troba 

llavors enmig del mar?— una veu greu i distorsionada, probablement d’home, 

s’escolta per tota la sala a través de l’altaveu que penja del sostre. 

Un esglaiador calfred em recorre de dalt a baix i comprenc a l’instant que he 

anat a parar a mans d’un absolut psicòpata. No puc fer res més que cridar. 

—Mira, boig sociòpata, deixa’m sortir d’aquí!— dic cabrejada. 

—Resposta incorrecta— respon impassible la veu. 

De sobte un estrèpit interromp els curts segons de silenci que deixa l’home, i 

això m’angoixa. Miro al meu voltant en busca, potser, d’alguna explicació i la 

trobo, cosa que m’espanta encara més. Les parets es mouen. Entro en un 

complet estat de pànic, un pànic absolut i obscur. No sé què fer i sembla que 

com més ansietat agafo més ràpid es mouen les parets. Els meus moviments 

comencen a ser descontrolats i sense sentit, ja no m’aguanto dempeus. 

Llavors, com un camí que surt al descobert, ho veig: un mapa del món penjat a 

la pissarra de guix. Serà això allò que la veu volia veritablement dir? M’apresso 
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a ell sense pensar-m’ho dues vegades. Estimo que no és un mapa corrent, ja 

que conté unes lletres pintades i assenyalades. Trobo ràpidament entre moltes 

lletres una M a Europa, una A a Àsia i una R a Àfrica que formen un triangle 

perfecte segons la paraula “MAR”, on al centre queda una altra M i una T que la 

segueix.  

<<Enmig del mar...>> 

—És la M! La M és allò que es troba enmig del mar... És això, oi?— responc 

mirant l’altaveu com si esperés de veritat que respondria la meva pregunta. 

—Què és aquella cosa que, com més gran és menys es veu— diu la veu. 

—Però què nassos pretens? Què és això, una espècie de joc per a tu? 

Res. No hi ha resposta. No tornarà a dir res més fins que no descobreixi els 

seus enigmes. Està decidit a jugar, però ho estaré jo? No tinc més remei que 

participar en aquest joc deleteri. Si vull sortir d’aquí més em val trobar el 

trencaclosques que em proposa abans que les parets concloguin el pitjor. 

Així em poso a pensar què és allò que com més gran és menys es veu. Penso i 

penso, però res se m’acudeix. Les parets no han parat d’avançar i, tot i que 

encara tinc unes hores, el temps se m’escorre entre les mans. Torno a mirar la 

classe. Potser se m’ha passat algun detall que no aprecio. Una làmpada sobre 

l’escriptori em crida l’atenció. No té una llum fixa, sinó que pampalluga. Estic 

segura que abans no ho feia. Potser és una pista. <<Allò que com més gran és 

menys es veu...>>. 

—Això no té cap sentit —li dic a la veu—, pot ser qualsevol cosa, com per 

exemple l’Univers o... n-no ho sé... 

—Resposta incorrecta. 

En aquest precís moment m’envaeix la por. La idea de no poder sortir mai 

d’aquest infern és esglaiadora. Miro la pissarra, però no veig res; miro els 

pupitres, però res. I, no sé si per casualitat o per fortuna entreveig de reüll un 

sistema solar de joguina en moviment penjat al sostre i penso: el Sol... és llum. 

I què és l’oposat de llum i que no es pot veure com més gran es fa? Deducció: 

l’Univers és foscor. 
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—Un moment. Això és! El Sol, la làmpada... Clar! És l’obscuritat. Una 

profusa foscor és allò que com més gran és menys es veu!  

—Tot s’acabarà si ets capaç de descobrir la veritat— sembla que s’apropa la 

fi del joc. 

—Què? Com que s’acabarà? Què vols dir?— però res, torna a no haver-hi 

resposta. 

Un altre inevitable atac de pànic m’esvaeix. Les parets m’estan tornant boja. Ja 

no sé si és la meva impressió o cada cop es desplacen més ràpidament, però, 

tot i així, continuo pensant a quina veritat es referirà. És que pensa deixar-me 

lliure com si no hagués passat res? No té sentit. Tot i sabent que no és una 

bona idea, decideixo creure’l. Estic decidida a sortir d’aquí per mi mateixa, ja 

que sé amb certesa que ningú vindrà a rescatar-me. 

Dins d’una classe, les possibilitats de trobar cap tipus d’armes són pràcticament 

nul·les, però potser tinc sort. Començo a buscar sense un rumb fix, tinc clar què 

vull buscar, però no sé veritablement què puc trobar. Finalment, trobo en un 

dels calaixos de la taula del professor un llibre antic i rosegat. Trec el llibre amb 

compte i el poso sobre la taula. Com és vell em costa diferenciar si té alguna 

cosa escrita a la portada, així que apropo la làmpada de l’escriptori per enfocar 

el llibre. Una R majúscula envaeix la primera pàgina groguenca. 

—Una R, una R... Què nassos voldrà dir aquesta R? Potser... no, no ho 

crec— parlo amb mi mateixa, començo a delirar. Ja no sé ni a qui parlo. M’estic 

tornant boja. 

—Una sola peça és la que fa funcionar tot un engranatge. No creus, 

Diana?— diu de sobte la veu, regalant-me una pista essencial. 

Si tot el que ha passat no tenia sentit, que la veu m’ajudi és més estrany 

encara. Això vol dir que no és gens bo, però estic decidida a trobar aquesta 

peça que uneix tots els enigmes. Em paro a pensar, ja no paro atenció a les 

parets que m’asfixien, ni al poc temps que em resta, l’únic important és sortir 

d’aquí com sigui. Si tot aquest joc inicial té una relació ha d’ésser deguda a 

cadascuna de les respostes que he trobat, algun significat deuen tenir. En 

primer lloc, he trobat la M que estava enmig del mar, aquesta era la primera, tot 

i que una T també és trobava al centre del triangle. A continuació, la segona 
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resposta era Obscuritat, o potser foscor, ja que tampoc ha confirmat cap 

resposta. I, per últim, la tercera, tot i no estar-ne segura, era una R. 

Provo diferents combinacions amb aquestes lletres: TOMR; ROMT; TROM; 

MROT... Però cap d’elles té sentit. Fins que torno a mirar la làmpada, aquest 

pampallugueig que intenta dir-me alguna cosa, fins que hi caic. La llum se’n va i 

torna, la foscor torna quan la llum no hi és. Les lletres no són un enigma, sinó 

que són un missatge, que em conduirà a la obscuritat eterna: la MORT. 

3,2,1... S’apaga el llum. 

 Sara Rodríguez Medina 

2n de Batxillerat B 
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Estiu amorós 

Estiu, creador d’històries inimaginables, 
precursor d’amor i de passió. 

Tu, creador d’aventures admirables, 

còmplice d’un secret i confessió. 

 

Estiu, temps de tendresa, 

el cor em vas esblaimar. 

Jo, una persona incompresa, 

que no sabia estimar. 

 

Estiu, me’l vas presentar. 

El meu cos apagat 

es va complementar  

després d’estar encadenat.  

 

Estiu, gràcies a tu,  

després de tantes durícies, 

en el temps oportú 

he descobert les carícies. 

 

Estiu, gràcies a tu,  

dels seus petons no em vull separar. 

Això serà un amor perpetu 

impossible de comparar. 

 

 

  

Nekane Aparicio Resina 

2n de Batxillerat A 
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Restes 

Quant ordre s’amaga rere la foscor  

si la penombra se sent sola i indefensa? 

Quant caos s’amaga rere la bellesa 

si l’art se sent soldat sense cor? 

 

I què passaria si es parés el món,  

si el món morís, si per fi deixés de viure, 

si per fi morís, si per fi pogués ser lliure. 

En què esdevindrien les sobres d’un segon? 

 

En l’espurna de la revolució, 

en l’estima de pobles d’ulls blancs i negres, 

en la simbiosi d’horitzons morats i ocres 

i en la rebel·lia plena d’emoció. 

 

I en els petons velats per la penombra: 

petons d’amants furtius, il·legals, 

plens de follia, de tendresa, d’instants 

que la ciutat bulliciosa no aprova. 

 

I en la rosa inexperta, vergonyosa, 

enamorada d’alguna papallona 

que la contempla embadalida una estona 

i, abans que la sorprenguin, fuig tremolosa. 

 

I en el moment etern en què un artista 

qualsevol, ple de deliris de bohèmia, 

d’idil·lis, fantasies i alcoholèmia 

corre rere quimeres d’impossible conquista. 

 

Què passaria amb el món si és una bomba 

de rellotgeria, de bohèmia i art 

d’amor, revolució i fraternitat? 

Què passaria si morís... sols una ombra? 

  

Raquel Díaz Sánchez 

2n de Batxillerat A 
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Sofia Lachúgina 

1r d’ESO A 
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Educació infantil: P3 

Els alumnes de P3, aprofitant que han treballat el projecte de les mans, van fer 

una rosa amb l’emprenta de la seva mà. Els hi encanta la pintura! 
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Educació infantil: P4 

Els nens i les nenes de P4 han creat titelles amb els personatges de la llegenda 

de Sant Jordi. El joc i la representació teatral van ser els principals 

protagonistes. Princeses, cavallers, dracs i roses van acompanyar-los en la 

diada. 
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Educació infantil: P5 

Els nens i les nenes de P5 han treballat el poema “El Drac” de l’escriptora Lola 

Casas i l’han il·lustrat. 
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Educació infantil: tallers 

Aprofitant els tallers que realitzen els alumnes d’educació infantil cada 

setmana, van gaudir del de "La llum i la foscor" llegint el conte Sant Jordi a les 

fosques, de l'editorial Barcanova, i després van fer un dibuix dels personatges. 
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Educació infantil i 1r d’ESO 

La lectura, l’escriptura i l’art van ser els protagonistes al llarg dia de Sant Jordi. 
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Cicle inicial: 1r i 2n d’educació 

primària 

Els nens i les nenes de 1r d’educació primària van fer una rosa de terrissa que 

van pintar de color vermell per a regalar a les seves persones estimades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per celebrar la diada de Sant Jordi els alumnes de 2n d’educació primària van 

crear aquesta rosa tan original feta amb càpsules reciclades i paper pinotxo. 
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Cicle inicial: tallers 

Aquest any, per celebrar la diada de Sant Jordi, els nens i les nenes del cicle 

inicial van poder gaudir de la tarda amb dos tallers. Els tallers consistien en fer 

un punt de llibre original i representar situacions de la vida quotidiana de forma 

dramatitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

Cicle inicial i 3r i 4t d’ESO 

Els nens i les nenes de 1r i 2n d’educació primària van poder gaudir de la 

companyia i ajuda dels alumnes de 3r i 4t d’ESO per a la elaboració d’un conte. 

Després, cada nen i nena es va poder endur el conte signat pel seu company. 

Una vegada més va ser tot un èxit! 
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3r d’educació primària i 4t d’ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprofitant que al mes d’abril 

es va fer el Saló del Còmic 

a Barcelona… 

 

…els alumnes de 3r d’educació 

primària van compartir un matí molt 

creatiu amb els alumnes de 4t 

d’ESO creant, per grups, un còmic. 
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4t d’educació primària i 2n d’ESO 

Els nens i les nenes de 4t d’educació primària van fer un taller de manualitat 

creativa fent una rosa amb els nois i les noies de 2n d’ESO. Van ser unes roses 

molt especials. D’aquí a unes pàgines descobriràs per què són tan especials!  
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Cicle mitjà: tarda al poble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de cicle mitjà van començar la tarda amb una agradable passejada 

per la Plaça de la Vila, mirant llibres i roses a les paradetes. 
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Cicle mitjà i cicle superior: lectura 

Després d’una passejada, els alumnes de cicle mitjà es van ajuntar amb els de 

cicle superior per gaudir d’una estona relaxada fent lectura a la Plaça Lluís 

Companys.  
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Cicle superior. 6è d’educació 

primària: venta de roses 

 

  

Com cada any, els alumnes de 6è 

d’educació primària van vendre 

roses per aconseguir diners per la 

seva estada al Campus Cerdanya 

de final d’etapa.   

Gràcies a tots els que vau 

col·laborar i, en especial, a 

l’AMPA per comprar-nos les 

roses. 
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Educació secundària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de 2n d’ESO van portar les manualitats que van compartir amb 4t 

d’educació primària a les residències “El Carme” i “Mediterrània”. 

Un regal per a la gent gran! Gràcies a tots per la vostra iniciativa. 
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Batxillerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabíeu que Barcelona està plena de dracs? Els alumnes de 1r de Batxillerat 

van fer la ruta dels dracs pel Barri Gòtic. 

Voleu saber més sobre aquesta ruta? Cliqueu aquí  

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=es&msa=0&ll=41.39091189051936%2C2.161302359863271&spn=0.051704%2C0.077162&z=14&mid=1W8-ijCHrwer_TLofDFKzmgtA7WE
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AMPA 

 

  
Enguany l’AMPA ha seguit amb 

la seva súper iniciativa de 

l’intercanvi de llibres.  

Els membres de l’AMPA, 

acompanyats del VIRDRAC, 

van passar la tarda de Sant 

Jordi a la paradeta que van 

muntar al pati de l’escola. 

 

Encara no saps de què va? 

Els alumnes que volen porten 

un llibre de casa. El deixen a 

secretaria i els hi canvien per 

un tiquet. Més tard podran 

canviar el tiquet pel llibre que 

més els agradi de la paradeta! 

No és genial? 

 

Animeu-vos per l’any vinent! 

 



~ 80 ~ 
 

 

Fins aquí el petit recull d’històries i 

de vivències del nostre Sant Jordi 

2019.  

Desitgem que us hagi agradat i us 

animem a seguir somiant i creant. 

 

Visca Sant Jordi i visca la lectura! 

 

 

 

 

  

“Per viatjar lluny no hi ha millor 

nau que un llibre”.  

Emily Dickinson 
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