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Pàg. 1
Any Rodoreda
Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona l’any 1908 i va morir a Girona el
1983. Aquest any celebrem l’Any Rodoreda en motiu de la celebració del
centenari del seu naixement.
Mercè Rodoreda està considerada una de les escriptores més importants
de la narrativa catalana contemporània i ben segur que la més
internacional.
En la seva obra, que ha estat traduïda a gairebé una trentena d’idiomes,
destaquen la novel·la i el conte, però també hi són presents el
periodisme, la poesia i el teatre, amb petites incursions en la pintura.
Algunes de les seves obres, a part de les més conegudes La plaça del
Diamant i Mirall trencat, són les següents: Aloma, El carrer de les
camèlies, Jardí vora el mar... Vint-i-dos contes, La meva Cristina i altres
contes i Viatges i flors.
Aquests dies, nens i nenes de la nostra escola i d’arreu de Catalunya han
dibuixat i escrit poemes i narracions per als Jocs Florals, inspirats en
diferents moments màgics.
La Mercè Rodoreda en el seu llibre Autoretrat ens parla d’aquests
moments d’inspiració i la seva màgia:
Els carrers han estat sempre per a mi motiu d’inspiració, com algun tros
d’una bona pel·lícula, com un parc en tot l’esclat de la primavera o
gebrat i esquelètic a l’hivern, com la bona música sentida en el moment
precís, com la cara de certes persones absolutament desconegudes amb
què tot d’una et creues, que t’atreuen i que no veuràs mai més. Per això
et deixen una recança difícil d’explicar amb paraules. Una mà, en una
pintura, et pot donar tot un personatge. Una mirada et pot impressionar
més que no pas la bellesa d’uns ulls. Un somriure enigmàtic, que de
vegades pot ser només la contracció d’uns determinats nervis facials, et
roba el cor i necessites fer-lo perdurar. Penses: si pogués descriure
aquesta mica de moviment gairebé imperceptible que canvia tota una
expressió ...
Escriure bé és dir amb la màxima simplicitat les coses essencials...
I quantes coses essencials llegirem en aquesta Xarxa dels Jocs Florals!
I quanta màgia trobarem en aquests dibuixos, poemes i narracions que
han estat dibuixats i escrits amb el cor pels nens i nenes, nois i noies,
pares i mares i mestres de la nostra escola!
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Pàg. 2

PREMIS GENERALS
Educació Primària
Flor Natural: Helena Leal (6è)
Viola d’or: Esteve López (4t)
Englantina: Anna Oliva (3r)
Educació Secundària
Flor Natural: Gemma Romeu (3r)
Viola d’or: Dànae Arjonilla (2n)
Englantina: Carla Castany (1r)

JURAT:
Sandra Petitbò, Fina Pujol, Maria Puiggròs, Joan Roca, Mònica Rovira, Laura
Barceló, Cristina Costa, Marta Fontseca, Maria Viñeta i Mercè Pratsobrerroca.

Pàg. 3
JOCS FLORALS 2008 – POESIA
NIVELL

TÍTOL

AUTOR/A

P5A

Rodolí

Mireia Lahí

P5B

Rodolí

Guillem Codina

1rEP

El viatge del remolí

Aina Perarnau

2nEP

La lluna

Ivette Lledó

3rEP

El meu gat

Anna Oliva

4tEP

El lloro

Esteve López

5èEP

La Vida

Marc Solé Vargas

La felicitat (accèssit)

Irene Bruch

6èEP

Les estacions

Helena Leal

1rESO

Un abans i un després

Carla Castany

2nESO

En la foscor

Dànae Arjonilla

Vida i mort (accèssit)

Èric Pla

3rESO

Mort

Gemma Romeu

4tESO

Sembla lluny

Berta Portet

Pàg. 4
JOCS FLORALS 2008 – NARRACIÓ
NIVELL

TÍTOL

AUTOR/A

1rEP

L’avi i els ànecs

Adrian Veiga

2nEP

Leonardo da Vinci inventa un helicòpter

Nahuel Pérez

3rEP

Me’n vaig al zoo

Josep Sans

4tEP

L’escala

Eduard Bargalló

5èEP

16 anys

Biel Sardà

La nina d’ulls blaus (accèssit)

Ester Cànovas

6èEP

Clauer sense claus

Maria Romeu

1rESO

Una nit entre aigües

Alba Sànchez

2nESO

No tots els contes tenen un final feliç

Mar Recarens

3rESO

Vint-i-vuit petons i un “pau, amic”.

Montse Valero

Estúpida resignació (accèssit)

Anna Vila

Començar un camí nou

Berta Portet

4tESO

Cada nota necessita el seu temps

Carla Ges

Pàg. 5
JOCS FLORALS 2008 – DIBUIX
NIVELL

TÍTOL

AUTOR/A

P3A

La zebra

Mireia Mauri

P3B

La zebra

Lucía Domínguez

P4A

El poltre

Judit Gonell

P4B

El poltre

Alba Picó

P5A

El drac malvat

Paula Vilaró

P5B

El drac malvat

Clàudia Torrents

JOCS FLORALS 2008 – CÒMIC
NIVELL

TÍTOL

AUTOR/A

1rEP

La Mireia ha perdut la flor

Paula Vila

2nEP

El llapis màgic

Neus Armengou

3rEP

L’anell perdut

Clara Coma-Cros

4tEP

Una sabana molt divertida

Aniol Oriol

La Sara a la platja (accèssit)

Nerea Fernández i Paula Jordà

5èEP

El viatge al Japó

Irene Bruch

6èEP

Un mal dia

Maria Romeu

1rESO

Desert

2nESO

Desert

3rESO

Desert

4tESO

Incògnita xerraire

Carla Mas
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FINALISTES POESIA
NIVELL

ALUMNES

P5

Bruna Pagès, Camila Machado, Aida Tarradellas, Carla Camacho i
Clàudia Torrents

1rEP

Ingrid Baños, Marta Castejón, Víctor de la Osa, Ariadna Zamora i Clara
Pujol.

2nEP

Oriol Sardà, Maria Pujadas, Júlia Pratdesaba, Mar Duran i Guillem
Beorlegui.

3rEP

Elisabet Ausió, Ferriol Calvet, Berta Ausió, Alejandro Parodi i Pol
Pacheco.

4tEP

Arnau Rodríguez, Edgar Cuchi, Ramon Romeu, Pol Dalmau i Jan Tér
mens.

5èEP

Adrià Gàlvez, Clàudia Codina, Susanna Rosselló, Judit Morera i Núria
Castany.

6èEP

Adriana Capdevila, Maria Romeu, Laia Angulo, Judit Serra, Natàlia
Castejón.

1rESO

Laia Vilar, Clàudia Capdevila, Guillem Buscà i Alba Sànchez.

2nESO

Oriol Chandre, Víctor Castejón i Mar Recarens.

3rESO

Laura Voltà, Aida Cilleros, Clàudia Cabrera, Raquel Leal, Sergi Vila,
Montserrat Valero, Alba Orra i Bruna Oriol.

4tESO

Clara Cases i Gil Vilarrasa.
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FINALISTES PROSA
NIVELL

ALUMNES

1rEP

Marta Castejón, Aina Perarnau, Carla Mir i Arnau Pujol.

2nEP

Ingrid Martínez, Roger Serrabassa, Jordi Riera, Èric Puigvendrelló i
Neus Armengou.

3rEP

Mariona Cano, Anna Oliva, Arnau Moya, Carla Fernàndez i Sergi Oliva.

4tEP

Esteve López, Aleix Pladevall, Alba Masramon, Oriol Colomo i Marta
López.

5èEP

Marc Solé, Clàudia Codina, Àlex Tabueña i Irene Bruch.

6èEP

Albert Parés, Natàlia Castejón, Núria Esmarats, Pau Chandre i Dani
Tomàs.

1rESO

Guillem Buscà, Albert Rigol, Julio de la Fuente i Marc Bruch.

2nESO

Èric Pla, Pol Pla, Helena Cànovas i Aleix Bou.

3rESO

Judit Molas, Gemma Romeu, Mireia Villafàñez, Maria Font, M. Àngels
Candel, Núria Bascuñana, Elisabet Vallbona, Marina Solà i Raquel Leal.

4tESO

Fredi Prat i Marina Rierola.
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FINALITES DE DIBUIX I CÒMIC
NIVELL

ALUMNES

P3

Ethan Moragas, Jan Vilaró, Arnau Prat, Jana Mas i Pol Carrasco.

P4

Nil Badia, Miquel Ferrer, Sergi Guillén, Bruna Vilar i Bernat Gargallo.

P5

Camila Machado, Aleix Giménez, Laura Creus, Pol Lledó, Biel Burrieza
i Guillem Codina.

1rEP

Pol Serra, Júlia Cabrera, Martí Ares i Aina Pladevall.

2nEP

Carla Mas, Maria Mirambell, Alba Carrasco, Yael Moragas i Maria
Romeu.

3rEP

Sara Oliver, Aida del Río, Maria Pinteño, Clara Boix i Genís Perarnau.

4tEP

Judit Mombiedro, Sergi Ricardo, Marc Sànchez, Iris Carretero, Raquel
Cilleros i Martí Gibaja.

5èEP

Alba Molist, Núria Riera, Clàudia Codina, Maria Ssolà, Judit Molera,
Núria Molist i Ester Cànovas.

6èEP

Arnau Colomo, Anna Arumí, Judit Bou, Laia Angulo, Ester Torres, Carla
López i Adriana Capdevila.
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PARES I MARES
NARRACIÓ
PREMI: (desert)
ACCÈSSIT: (desert)
FINALISTES: ANNA TORRAS

POESIA
PREMI: “Ells” ANNA TORRAS
ACCÈSSIT: “Recull de poemes” IMMA PARÉS
FINALISTES: PERE VILA i TERESA TORDERA

MESTRES
NARRACIÓ
PREMI: “Com l’últim batec” MONTSE VILARÓ

POESIA
PREMI: “Iaia” M. ROSA CUNÍ
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Dibuix P3:
La Zebra
Mireia Mauri
(P3A)

Lucía Domínguez
(P3B)
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Dibuix P4:
Poema del poltre
Aquesta nit l’euga rossa
ha tingut un poltre blanc.
Mentre l’euga el ben llepava
ja ha provat de renillar.
La seva mare l’ajuda
a aixecar-se i caminar,
li dóna cops a les anques
i li frega el llom i el cap.
Quan vol mirar d’apartar-se
s’entrebanca amb els genolls,
però l’euga els hi separa
i ara ja camina sol.
NÚRIA ALBÓ

Judit Gonell
(P4A)

Alba Picó
(P4B)
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Dibuix P5:
El Drac Malvat
Ales de ratapinyada,
urpes de fera mortal,
cua de punxa esmolada...
sempre treus foc pels queixals!
Voles tocant les teulades
t’omples la boca amb ramats,
i els rius amb tres capbussades,
ja els tens tots enverinats!
Per conquistar les princeses,
fas de galant agressiu:
pretens deixar-les corpreses
bo i matant tot el que és viu!
RICARD BONMATÍ

Paula Vilaró
(P5A)

Clàudia Torrents
(P5B)
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El lleó és de color de pinyó i de cigró.

Mireia Lahí
(P5A)

Guillem Codina
(P5B)

Els contes
Els contes són molt llargs i curts
i la gent si són molt llargs
la gent el cansen molt.

Pàg. 14
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El viatge del remolí

La lluna

Hi havia una vegada un nen que es va trobar un remolí
que es deia Martí
i li va dir:
Per què no toques el violí
com cada matí?
Perquè me’n vaig al molí
que està sota un pi.

La lluneta bufoneta
és una rodoneta.
És tan mandroseta
com una osseta.
La lluna ben rodona
s’ha amagat a la tombona.
La lluneta ben guapeta
és molt eixerideta.

Aina Perarnau 1r EP

El meu gat
Tinc un gat espavilat
li dic que salti i ho fa,
si no té la recompensa
M’esgarrapa i em deixa estar.
Hi ha molts gats que em visiten
i jo els hi poso menjar,
però quan no els hi dono
no paren de miolar.
Anna Oliva 3r EP
Englantina

Ivette Lledó 2n EP
El lloro
Sóc un lloro xerrameca
no faig por
però sí faig gresca.
Sóc pelut
i tinc un bec
sóc tossut
i gairebé cec.
Estic en una gàbia
i tinc plomes de colors
cuidat per una àvia
i envoltat de lluentors.
Esteve López 4t EP
Viola d’or.
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La Vida
Per la infància hi passa tothom,
t’ho passes molt bé o potser no tant.
A l’adolescència tothom és rebel,
i ells ja no creuen en el Pare Noël.
Quan un és adult treballa i és lliure,
i prepara el futur intentant viure.
A la vellesa tot són arrugues i mal de cap,
però també saviesa i felicitat.
Marc Solé Vargas 5è EP
La Felicitat
Avui he parlat amb ell…
m’ha explicat que m’estimava,
m’he posat vermella i he somrigut.
Jo no m’atrevia a dir-li que també l’estimava.
Però…
Volia començar un camí nou amb ell.
Dos cors junts, units.
Tu el príncep i jo la princesa.
No em preguntis perquè, perquè no ho sé.
Només sé que t’estimo!
Em vaig enamorar de tu només amb la mirada.
Allà era el lloc on va començar al meva felicitat,
El meu amor,
aquesta és la meva història preferida.
El destí està a les teves mans, i també a les meves.
Ets la llum que m’il.lumines cada nit.
No em veig sense tu!
El meu conte de fades és la nostra història!
Irene Bruch 5è EP (accèssit)
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JOCS FLORALS 2008
Les Estacions
Aneu-se’n, fulles, aneu-se’n;
Que ja és hora de marxar :
El senyor hivern ja arriba,
I m’he de despullar.
No tingueu por, fulletes meves,
Serà només com un dormir.
Cada dia estareu més seques
Fins que em tornareu a sortir.
Ha arribat la primavera:
He sentit ocells cantar,
Estiro els braços com una olivera,
Perquè m’acabo de llevar.
Veieu, fulletes meves, que no havíeu de patir?
Noteu la primavera, que ja ronda per aquí?
Escolteu el vent xiuxiuejar,
A través dels arbres, el seu airejar.
Tinc moles nens, sota la meva copa,
Lluint els seus banyadors de tela xopa.
Doncs el juny acaba d’arribar,
I les seves vacances, acabem de començar.
Van passant els mesos, i fa xafogor,
Sort que em reguen, i puc suportar aquesta calor.
Però els dies passen, i el temps també,
M’entristeixo:
No veig nens al carrer.
Com és, que les meves fulles,
Es van enfosquin ?
És la tardor, que a poc a poc,
Va venint ?
Aneu-se’n, fulles, aneu-se’n ;
Que ja és hora de marxar:
El senyor hivern ja arriba,
I m’he de despullar.
HELENA LEAL 6è EP
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Un abans i un després
Ahir, uns llums que volaven:
eren les cuques de llum.
Avui, un fum grisenc
no em deixa reconèixer
aquella simpàtica claror
que, sense adonar-me’n,
m’alegrava els capvespres.
Què ha passat?
Qui és el culpable?
Miro la meva llar
i trobo les respostes.
M’estiro els cabells i penso:
“La natura està protestant”

En la foscor
Ja arriba, no el sents?
És un tren que no va enlloc,
sense rumb, tot dret a l’horitzó,
un tren perdut en la fosca.
Ja arriba, no el sents?
És un tren sense vagons,
sense por dels crits i plors,
esperant que arribi llum.
DÀNAE ARJONILLA (2n d’ESO)

CARLA CASTANY (1r d’ESO)

Vida i mort
Caminant pel bosc dels Ullastres,
Em paro,
bec aigua
i m’estiro.
La vista m’enfoca dos arbres:
un faig i un pi.
El faig és jovial, alegre i ple de vida,
verdós, esvelt, exuberant i bonic,
ferm, segur, valent i graciós.
El pi, que fa any arrela al seu costat,
és vell, arcit, caigut i cremat,
aspre, mig mort, llastimós i corcat,
pansit, podrit, acabat i escarransit.
Una mallerenga reposa sobre el pi,
Mou les ales,
s’espolsa
i posa el cap sota l’ala.
Està dormint.
ÈRIC PLA (2n d’ESO) –accèssit-

Mort
Els teus ulls de vidre
em miren, però no em veuen.
Les teves mans inertes no em diuen adéu.
El teu somrís es desfà en un món llunyà.
I quan es mor la llum et perds en l’oblit.
El teu cor no palpita dins la teva ànima
i la teva llum se’n va com una espelma que s’apaga.
Les llàgrimes es gelen abans de caure
en un món on eres feliç.
GEMMA ROMEU (3r d’ESO)

Pàg. 18
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Sembla lluny
Somriures nous,
mirades desconegudes,
mots que parlen sense por,
sol que toca en un bell pati.
Començar en un lloc diferent.

“Ells”
Moviment ràpid,
mirada infinita,
agilitat superba,
a cops irritables,
ells! Adolescents.

BERTA PORTET (4t d’ESO)

Tendresa en la intimitat,
acaparadors de somnis, de fites...
Espontàniament privilegiats,
reis de l’estratègia,
són! Adolescents.
Imants de la tecnologia,
organitzadors arravatadors,
agitadors del xivarri,
estàndards en l’amistat,
ells! Adolescents.
Al·lucinats per les sorpreses,
compromesos en bones causes,
enemics de les barreres,
lliurats a fons en l’amor,
estimats! Adolescents.
Atrapats dins les seves paraules,
són!

Abstractes
Divertits
Orgullosos
Lliures
Espavilats
Sorollosos
Cabuts
Emprenedors
Nobles
Tanmateix del tot
Sorprenents
Estimats
ANNA TORRAS (mare)
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Sense títol
Floreix la prunera, com cada any.
Fan poncelles els rosers, com cada any.
Com cada any, fa flors l’albercoquer.
Tot es renova, les olors, les formes i els colors
i jo, com cada any,
ploro la teva absència.
Eterns
Pots no ser-hi, però jo et sento a prop.
Tu no hi ets, però guardo gelosament les teves coses.
Recordo els moments viscuts amb tota mena de detalls
i cada gest, cada abraçada,
conformen per sempre més
el teu bagatge indestructible.
Confluència
Tenir un moment on tot conflueix,
en què no necessites altra cosa que el que tens
i percebre’n la plenitud,
conscient de la seva fragilitat.
IMMA PARÉS (mare) –accèssitIaia
T’estimem,
i per això estem tots al teu costat i somrient.
T’estimem
perquè ens mantens units en els moments difícils i complicats.
T’estimem
perquè lluites per l’avui i pel demà.
T’estimem
perquè estimes els qui ja no hi són i estimes els qui som aquí.
T’estimem
per la teva força de voluntat i les teves ganes de tirar endavant.
T’estimem
perquè ets la nostra iaia que avui compleix cent anys.
Ets la nostra flor.
T’estimem.
M. ROSA CUNÍ (mestra)

Pàg. 20
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L’avi i els ànecs

Hi havia una vegada un avi que era baixet i els cabells eren negres. I l’avi se’n va anar
al llac i es va trobar una iaia i van donar pa als ànecs. I un dia amb la iaia es van casar i
van fer una festa a casa seva i després van tenir fills. I l’avi va anar a caçar ocells i a
pescar peixos. I la iaia va anar a comprar una barra de pa i aigua i aquest conte acaba
aquí.
Adrián Veiga 1r EP
En Leonardo Da Vinci s’inventa un helicòpter
Hi havia un noi que es deia Leonardo da Vinci i si el miraves era molt guapo. Un dia, en
un laboratori, en Leonardo va voler inventar un helicòpter i va pensar en tot el que li
faltava. Però en Leonardo va trobar a faltar alguna cosa, una peça de ferro!. Llavors se’n
va anar al supermercat i va comprar la peça de ferro. Ara ja podia fer la màquina perquè
hi va posar la peça de ferro. Però l’helicòpter es va trencar, perquè la peça era molt forta
i pesava cent deu quilos. En Leonardo estava molt trist i se’n va anar al laboratori i es va
adormir. Li va caure una dent i el “Ratoncito Pérez” li va fer l’helicòpter!
Nahuel Pérez 2n EP

M’en vaig al zoo
Hi havia una vegada una nena que volia anar al zoo i els seus pares no la deixaven anar
perquè deien que era perillós. Un dia va decidir anar al zoo tota sola, va agafar l’autobús
i de seguida va arribar. Primer va anar a veure els cocodrils, després les serps, els micos,
les iguanes, les girafes, els elefants, les zebres, els nyus, els hipopòtams, els suricates,les
gaseles, els lloros, les cotorres, els lleons, els tigres, els dofins,....Va arribar a un animal
que li agradava molt, el jaguar i se’l volia emportar a casa, però no el podia treure del
zoo perquè la renyarien i a més a més la seva mare no volia bèsties a casa. Estava trista i
un cuidador la va veure i li va dir:
-

Què et passa nena?
Doncs, que m’agrada molt el jaguar i me’l vull endur a casa.
Val, te’l regalo.

La nena li va comprar una cadena i un collar i el va portar cap a casa. El van posar en
una caseta que va comprar la mare i li donaven menjar i beure cada dia. Se’l van quedar
per sempre i van viure feliços.
Josep Sans 3r EP
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L’escala

Sóc una escala llarga, quan pugues et canses molt, sóc elegant, de marbre blanc i tinc
categoria.
Últimament m’han descuidat, ara estic bruta, polsosa i faig pudor.
Els gats i gossos disfruten pujant i baixant per sobre meu. I jo no disfruto tan!
M’ agradaria tornar a ser com abans!!!
Com ho he de fer??. Ojalà em lloguessin!
Doncs així potser em netejaran. I em cuidaran. I jo tornaré a ser neta i elegant com
abans!
Tindre nens , amics que per ells seré important i útil. Però..... si els llogaters són bruts i
mal educats, ben segur que tornaré a ser bruta, pudenta i plena de papers.
Aaaaaaahhhhh!!! No sé que em passarà, quin estrès, el temps ja ho dirà........
Eduard Bargalló 4t EP
16 Anys
Demà faig 16 anys però…
Jo, no sóc com els altres, ells porten rastes, samarretes amb calaveres, pantalons al cul, bambes
que els van grans i cordons descordats etc…
Però, jo sóc un noi que porta la ratlla ben feta, camisa de quadres,
pantalons a la cintura, amb cinturó recollit (que els altres el porten penjant); les meves bambes
no són així sinó negres sempre lluents i ben cordades.
Aixó és el què passa, sóc massa nen i no noi de 15 quasi 16 anys. Ja ho he provat tot, mirar de
comprar-me tot això però no trobo res. Ah me’n descuidava! Els altres treuen més fum de tabac
que una fàbrica tèrmica.
En canvi jo ni en vull sentir a parlar. He probat de fumar però m’he desmaiat a l’intent.
Avui he provat de ser com un dels altres; m’he vestit com els altres, m’he ficat calçotets
vermells amb una calavera, a sobre uns pantalons amples estripats que queien fins al cul.
He buscat una samarreta que em vaig comprar, negre amb una calavera escardada blanca, també
un cinturó amb punxes que em penja. El jersei
té una caputxa negre com el carbó, les sabates amples, vermelles, brutes i descordades, ara
només em queda sortir. Quan he sigut a fora m’he adonat que em fallava una cosa que no tenia
dels altres, el pentinat. No sé què fer, no sé com se’l fan, un moment; em sembla que em van dir
amb gomina, què és això? Ah ja me’n recordo és una cosa llefiscosa que es fica per deixar els
cabells tiesos o com tu vols.
Només he d’anar a la botiga del davant i punt i final. Ja la tinc, m’he la fico i , ja està, sóc un noi
normal i corrent com tothom, no un nen mimat.
Em dirigeixo a l’escola a peu però me’n recordo , si som dissabte no hi ha escola. Tot això per
res; bé, dilluns haurè de fer el mateix però no amb 15 anys sinó amb 16.
Biel Sardà 5è EP
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La nina dels ulls blaus
La Irina era una nena riallera. Era molt petita, tenia 5 anys.
El dia 5 de maig va fer 6 anys. Aquell va ser el millor dia de la seva vida,
al menys fins ara. Era el seu aniversari, però feia dies que estava al llit, i
no ho va poder celebrar. Van anar-hi els seus familiars, però només li deixaven el regali li
deien felicitats en veu baixa, però no ho podia sentir perquè estava dormint.
La majoria de familiars li deixaven el regal sobre la taula de la seva habitació menys els seus
pares que li van deixar sobre la tauleta de nit,
així quan es despertés tindria una sorpresa.
La seva germana, que es deia Jana i tenia deu anys també li va voler fer un regal. Va pensar
en que podria regalar-li, i es va recordar que de petita, va veure una nina que li va fer brillar
els ulls però ara no sabia pas on l’havia vist, i potser ara aquella botiga ja no existeix. Era
molt tímida i va decidir no dir-li a ningú. Aquest seria el seu secret. Però es clar, no li havia
dit a ningú per tant no sabia on l’havia vist.
A la Jana li agradava molt escriure, i els seus secrets no se’ls quedava per ella sola,
normalment els escrivia al seu diari.
El diari el va trobar de seguida. Era al seu armari.
Però el problema que tenia ara era la clau. Va mirar per tota la casa, però no la va trobar. Va
provar d’obrir el diari sense la clau, i no ho va aconseguir, però quan el sacsejava li va sortir
una pàgina.
Tot i que feia una mica de mala lletra perquè només tenia sis anys, de seguida va trobar la
pàgina que deia el nom de la botiga.
Com que era molt responsable, també tenia apuntada l’adreça de la botiga
i el seu nom: DIPRI. Va anar de seguida a l’adreça que tenia escrita , i de seguida va trobar
aquella botiga.
-“Que fácil!”Va pensar…
-“Bé, de fet només fa quatre anys”La nina la va trobar allà, al fons de l’aparador. La noia, va explicar al botiguer que l’havia
dut allà, però una mica preocupada. El vellet li va preguntar perquè la veia preocupada, i li va
dir que tenia pocs diners, i que aquella nina semblava molt cara.
El botiguer, molt amable li va dir que li regalaria, però la Jana va pensar que ella també li
havia de regalar una cosa, al vell. Al final van fer un pacte, la nena es quedaria amb la nina, i
li escriuria una història al botiguer. Un cop va ser a casa, la Jana li va donar la nina a la seva
german, tot i que abans, es va voler fixar en què tenia aquella nina que de petita li havia fet
brillar els ulls.
De seguida ho va saber. I és que aquella nina tenia els mateixos ulls que la seva germana,
blaus i petis. Per això la Jana li va dir a la Irina, que aquella nina, era la nina dels ulls blaus.
Ester Cànovas

5è EP (accèssit)
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Clauer sense claus
Un dia de tempesta, vaig sortir de casa per anar a buscar a la Júlia, quan de sobte un
pensament em va fer aturar; M’havia deixat les claus a casa.
I ara què? Com tornaria a entrar a casa meva? “No ho podria fer” vaig pensar.
Vaig retrocedir fins a casa meva i vaig començar a tocar el timbre com boja.
Després vaig anar a provar sort a casa els meus tiets per veure si tenien una còpia de les
claus, però no va ser així.
En saber què m’havia passat, la meva àvia va acudir a ajudar-me. Jo, pensant-me que
m’havia portat una còpia de les meves estimades claus, vaig començar a cridar d’alegria.
-Reina meva, que ja has trobat les claus? – em va dir, mirant-me amb
cara d’extranyada.
-Però, que no me’n has portat una còpia?
-No…No…
Aquella alegria que anteriorment m’havia envaït, es va esfumar completament. Ara si que no
hi havia manera possible de tornar a casa, ja que la meva mare m’havia dit que aquesta nit la
passaria a Argentona fent companyia a l’oncle Joel que ara vivia sol, a sis hores de viatge, i,
tenint
en compte l’hora que era arribaria cap allà a la una de la matinada.
L’àvia em va dir si volia passar la nit amb ella, però li vaig dir que no perquè ja tenia prou
feina vigilant les meves cosines bessones. Més tard,
la meva tieta també m’ho va proposar, però ella m’hauria de deixar sola pràcticament tota la
nit perquè treballava de les onze del vespre fins a les set de la matinada, i per tant no ho vaig
aceptar. L’única opció que em quedava era passar al nit a casa de la Júlia.
A la poca estona de caminar, vaig notar que una cosa em vibrava contínuament a la butxaca.
Era el mòbil. “Estic salvada!” vaig pensar:
-Digui?
-Hola floreta meva, va tot bé – aquella veu…era la de la mare.
-Mare…
-Què vols?
-M’he… M’he descuidat les claus de casa i ara no hi puc entrar – li
vaig contestar.
-Oh Déu meu senyor! I ara què faràs, eh?
-Havia pensat d’anar a casa la Júlia per passar-hi la nit. Què et
sembla?
-Doncs una bestiesa, sincerament - cada vegada que la mare deia
alguna cosa apujava el to de veu-. No pots anar molestant a la gent
així com així- Va fer una pausa per agafar aire, i tot seguit va dir-.
Ara per ara, el que has de fer es demanar al teu cosí que et deixi passar la nit a casa
seva, entesos?
-No hi penso anar!
I vaig penjar.
No em podia creure que per primera vegada a la vida, havia contestat tant malament a la
meva mare. L’únic que podia fer era trucar al meu cosí per a demanar-li, tot i que no em feia
gaire gràcia. Tot seguit, vaig començar a marcar els números del seu telèfon mòbil.
-Si? - va dir una veu d’home, que pel que semblava, no estava de
gaire bon humor - Qui és?
-Nil ? – vaig preguntar – Sóc la Diana, la teva cosina.
-Ah molt bé… Què vols tu ara?
-Et volia demanar si podia passar la nit a casa teva perquè m’he
descuidat les claus i…

Pàg. 24
JOCS FLORALS 2008
-Mira que n’arribes a ser de despistada – va dir en to burleta -.Però
en fi … I no tens a ningú més que et deixí passar la nit a casa seu?
No ho sé, potser la meva mare?
-Ella ja té prou feina, només li faltaria això.
-Doncs quedem que vindràs a les onze, d’acord?
-D’acord fins ara. Adèu.
En fi. L’única cosa que em faltava era anar a casa la Júlia i demanar-li perdó per haver-li
fallat.
De camí cap a casa seva, em vaig entrebancar i vaig caure a terra, i resulta que em vais pelar
el genoll. Quan vaig mirar amb què m’havia entrebancat, em vaig adonar que era un clauer
amb forma de pilota. De cop, un sentiment de tristesa desmesurat em va envair. Em sentia
culpable per haver-me deixat les claus de casa, i per això mateix, vaig començar a plorar.
Quan anava per assentar-me en un banc, vaig poder veure com una silueta no gaire més
grossa que jo se’m acostava.
-Diana? Sóc jo, la Julia – va dir, quan va ser prou a prop per
comprovar que era la seva amiga-. Què et passa? Per què plores?
-Es que... Es que he perdut les claus de casa. I prou trista que estic,
que, per acabar-ho de rematar, he de passar la nit a casa d’en Nil.
-Va, tranqui.litzat – va dir amb veu dolça -.Si vols t’acompanyo a
casa del teu cosí
-Gràcies…Mira, et dono aquest clauer que m’he trobat pel carrer.
-No. Serà millor que te’l quedis tu, perquè hi hauràs de ficar les teves claus.
Quan faltaven només cinc minuts per les onze, va tornar a vibrar el móbil.
Era la mare.
-Hola mare…
-Hola filla – em va semblar que, de moment no estava enfadada -.
Què faràs al…
-Mare sisplau perdonem! No ho he fet amb mala intenció…
-Ja ho sé tòtila; sé que no m’ho faràs mai més, oi?
-Oi.
-Doncs què faràs?
-Ja he trucat a en Nil i li he demanat si hi podia passar la nit. M’ha
dit que si.
-Llavors serà millor que no t’encantis. Adéu guapa!
-Adéu, Adéu.
En arribar a casa del meu cosí, la Júlia va marxar i jo vaig tocar el timbre.
Al cap de cinc minuts, ningú m’havia obert la porta.
-Si és una broma no fa gens de gràcia - vaig dir – Obre la porta Nil!
-Em penso que a tu les bromes no et fan gràcia – Va dir ell tot obrint
la
porta-. Passa.
Quan vaig ser a dins la casa, em van venir ganes de sortir-ne corrents; estava tot desordenat,
ple de pols i fet mal bé. Hi havia menjar tirat per terra i pots de yogurt i llaunes de cola per a
tot arreu. Les escombraries estaven acumulades en un racó, plenes de mosques. Feia una
ferun que podria matar elefants. Em vaig girar cap a ell i li vaig dir:
-Però què és això?
-Una casa?
-Però és que tu no hi toques o què et passa? – vaig cridar – Quant de temps fa que està
així aquesta casa, o més ben dit aquesta “cort de
porcs”?
-Noia ho sento molt però això costa molt de netajar i jo tot sol no
puc…
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-És que jo aquí no hi puc dormir amb tota aquesta porqueria per aquí
tirada – La veritat es que, jo ja ho entenia que portar una casa tan
gran ell tot sol li costés molt, però semblava que no li fes gota
d’importància-. Farem una cosa; ens passarem la nit fregant fins que
les parets brillin i els vidres enlluernin, d’acord?
-Ok –va dir tot picant l’ullet – Hi ha dues escombres, draps de la pols
i una baieta al traster. Les vaig a buscar.
Aquella nit ens la vam passar netejant la casa, rentant plats, traient la pols i les escombraries,
etc.
De bon matí, vaig notar com la suau llum del sol em tocava la cara de ple.
Vaig poder veure el rostre del meu cosí assentat al sofà jugant a la nintendo DS. De cop, el
soroll familiar d’un motor es va aturar en sec davant de la casa; era el cotxe de la mare. Així
que ho vaig saber em vaig aixecar del llit amb un salt i vaig córrer escales avall fins arribar a
la porta de la casa.
-Mare, mare! Li vaig dir, tot tirant-me-li a sobre – t’he trobat tant a
faltar
-Jo també floreta meva, jo també. Hola Nil, com estàs?
-Molt bé, gràcies per demanar-m’ho.
-De res home. Què senyoreta, tornem cap a casa?
-Si sisplau. Adéu Nil!
-Adéu, adéu!
Després d’aquells dos terribles dies, mai més em vaig tornar a deixar les claus, ni a casa ni
enlloc. Ah, i si us passa a vosaltres, vigileu en triar el lloc on aneu a dormir.
Maria Romeu 6è EP
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Una nit entre aigües
Eren les tres de la matinada quan en Jordi es va despertar perquè tenia un mal pressentiment.
Va restar uns segons assegut al llit i després va anar a la cuina a beure un glop d’aigua. Res
no semblava fora del normal, fins que per la finestra va veure una barca. Sí, una barca. Va
encendre els llums de la cuina i del menjador. Efectivament: el poble estava inundat. Va
engegar el televisor: un home de pell morena anunciava que tot el país estava fins al
capdamunt d’aigua degut a les pluges torrencials que havien caigut durant la nit. En Jordi
estava espantat, com és normal, però els seus veïns i veïnes estaven fent petar la xerrada a
les tres de la matinada! La Josefa, tan xafardera com sempre, explicava a les altres dones que
el seu marit, l’home del temps, ja havia anunciat que passaria això. Increïble, però cert:
estaven parlant en una llanxa. Semblava que en endavant aquells vehicles serien les seves
cases...
En Jordi no va poder dormir en tota la nit. Pensava en com s’ho faria ara el poble per tirar
endavant. Calculava quant de temps podia durar una vila inundada. No va trobar cap
resposta.
Es va llevar el sol tan puntual com sempre, a les sis del matí. En Jordi, també molt puntual,
es va llevar d’un salt i es va vestir gairebé en un tancar i obrir d’ulls. Va beure un cafè sol u
va tornar a mirar per la finestra. Tot seguia igual. Va decidir no anar a treballar, ja que no
disposava de barca. Va cridar tots els veïns per fer una reunió i aclarir el que estava passant.
En Joan, que era molt participatiu en aquesta mena de reunions, de seguida va proposar de
fer una manifestació perquè l’altra gent fes alguna cosa. En Josep es va aixecar de cop i va
anar a la cuina.
-Jordi, on és l’aigua freda? –va demanar.
-A la nevera. Si vols glaçons, n’hi ha al congelador.
En Josep va anar a la cuina i va obrir el frigorífic. Va treure’n una gerra d’aigua gelada,
semblava que no caldrien glaçons. Va entrar de nou a la sala d’estar. De cop, va relliscar i va
tirar l’aigua glaçada damunt d’en Jordi.
-Oh! –va cridar en Jordi al llit-. Un malson... uf, quin fred!
L’home es va despertar i va anar a la sala d’estar. Hi havia un gran bassal a terra. De seguida
li va venir una imatge al cap i, instintivament, va mirar per la finestra. Res. El poble seguia
com sempre, sec. Llavors en Jordi va respirar a fons i es va alegrar de no haver de comprar
una barca.
ALBA SÀNCHEZ (1r d’ESO)
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No tots els contes tenen un final feliç
Els seus ulls blaus brillaven en la intensa foscor de la nit i una llàgrima es reflectia en el seu
bell rostre. La lluna era plena i brillant, i el cel estava ple d’estrelles. Mentre, ella esperava.
Portava més d’una hora esperant-lo, però ell no arribava. No estava segura de res, no sabia
què sentia, només plorava.
Vivia en un món de color rosa, on ella era la princesa que esperava el seu príncep blau,
sempre esperant l’amor, el príncep perfecte. Però tot era massa rosa, i a la mínima que
passava alguna cosa, el seu petit mon es destruïa, i es tornava negre, aleshores era quan
plorava... i el seu bonic somriure es convertia en una llàgrima.
“Diuen que les princeses no tenen equilibri, fins i tot poden morir de tristesa”
Es va cansar d’esperar, així que es va aixecar i se’n va anar. Mentre la lluna l’observava, ella
caminava sense destí. La nit era dolça, i acompanyava el so dels seus passos. Volia riure, i
no podia. Volia sortir del seu món negre, deixar de ser la princesa desitjada per tants
prínceps i anar-se’n. Volia volar, tenir ales i ser lliure, no dependre de ningú i no sentir-se
obligada a res. Volia ser feliç...
Finalment va tornar a casa seva. Estava sola, els seus pares havien sortit aquella nit. Es va
posar el pijama i se’n va anar al llit a dormir. De sobte va sonar el timbre, aquell so agut la
va despertar. Desconcertada, es va aixecar del llit i va obrir la porta. Era ell, que amb una
rosa a la ma li demanava perdó. En veure’l, la seva cara va empal·lidir i la seva ment es va
quedar en blanc. Després d’uns segons de silenci absolut, la seva boca va deixar anar un
dissimulat somriure seguit d’un simple t’estimo. Es van abraçar amb força fins que ell va
entrar. Es van asseure al sofà i van estar hores i hores parlant, era com si el temps s’hagués
aturat, només importaven ell i ella. Sols dins del seu conte perfecte.
I els dies passaven, i només existia ell dins el seu món de color rosa. Cada moment amb ell
era perfecte, creia que per fi havia trobat el seu príncep blau. Al seu costat res no tenia
importància i tots els problemes s’esvaïen. Era dolç, sensible, romàntic, alegre, carinyós...
Era impossible explicar amb paraules el que ella sentia. Però cap història és perfecta, i ella
ho sabia. Volia pensar que mai s’acabaria, que no passaria res, que podria viure tota la vida
dins aquest bonic conte. Però no li servia de res enganyar-se a ella mateixa. Tots els contes
tenen un final.
I els dies passaven, i cada cop el seu amor era més intens. Passaven tot el temps que podien
junts, no es cansaven mai de mirar-se, de fer-se petons...
Un dia, estaven estirats al bosc, mirant el cel, quan de sobte ell li va dir que l’estimava i es
va llençar sobre seu, fent-li dolços petons, i delicades carícies, però la mirada del noi no era
la de sempre; era trista, i ella se’n va adonar.
Estaven junts, fonent-se en una càlida abraçada quan de sobte ell es va aixecar i se’n va anar
amb un dissimulat somriure de felicitat, però amb una llàgrima regalimant per la seva galta,
mentre deia:
- No m’esperis...
Ella es va quedar perplexa, no entenia res. Era massa feliç per pensar que no el veuria mai
més, i va esperar-lo, pensant que tornaria, però estava equivocada. Després de cinc minuts
eterns, va decidir anar a buscar-lo. Ella cridava, desesperada, feia ja més d’un quart d’hora
que no apareixia. Cansada d’esperar, va agafar la jaqueta i va marxar. Es va estar tota la nit
sense dormir, esperant un missatge o una trucada... però el mòbil no sonava.
L’endemà va decidir trucar-lo. Va agafar l’agenda i va marcar el seu número, esperant sentir
la seva veu però va sentir una veu robòtica que deia:
- El número marcat no existeix.
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Pensant que s’havia equivocat, ho va provar potser deu cops, però sempre igual. No sabia
què pensar.
Després de mitja hora marcant el mateix numero, va decidir anar a casa seva a buscar-lo. Va
córrer per tot el poble fins arribar en aquella casa. Confosa, va trucar al timbre, però no va
obtenir cap resposta. Hi va tornar milers de cops, però res. Finalment, mentre mirava la casa
va veure un cartell que posava: “Casa en venda, si hi estan interessats truquin al...” però era
un cartell de cartró, escrit amb retolador i els números s’havien corregut amb la pluja del
matí.
No entenia res, no sabia què pensar ni què fer. Els dies van anar passant, ara el seu món
s’havia enfonsat i creia que no en sortiria mai més. L’havia buscat per tot arreu, i no el
trobava enlloc. Però si ell l’estimava, per què l’havia deixat? Per què havia marxat? El seu
cor estava inundat de llàgrimes, i ni un sol somriure aconseguia dibuixar-se a la seva cara.
No tenia ganes de res, al cap dels dies, ni tan sols li quedaven ànims per plorar. De què
servia viure, si ell no hi era? Quin sentit tenia la seva vida sense el seu príncep blau? Una
princesa sense príncep no és res, el seu cor estava marcit com els pètals d’una rosa.
Finalment, després de tants dies grisos, un dia va sortir de casa per anar a la platja. Va
estirar-se a la sorra i amb la mirada perduda en l’horitzó, seguint el moviment hipnòtic de les
onades del mar va començar a recordar. A recordar tots aquells moments al seu costat, cada
carícia, cada petó, cada abraçada, totes les mirades, tots els “t’estimo”... recordava a la
perfecció el seu rostre, la seva veu, els seus ulls blaus, les seves mans fredes... era com si el
veiés, com si el tingués allà davant. Però no, el seu príncep blau no hi era. El blau intens del
mar es reflectia en el seu melancòlic rostre, i ella s’hi va endinsar per no sortir-ne mai més,
recordant el seu príncep perfecte, mentre es preguntava per què aquell bonic conte no havia
pogut tenir un final feliç.
MAR RECARENS (2n d’ESO)
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Vint-i-vuit petons i un: Pau amic!
Dinars familiars? No, si us plau.
No m'agraden aquests dinars. Tothom t'abraça, et fa petons i et diu que has crescut molt. I tu et
limites a contestar amb un somriure forçat i ple d'odi cap aquell qui t'ha obligat a llevar-te d'hora
per arreglar-te. És, és, com dir-ho?.... indignant?! Sí! No ho hagués definit millor!
Doncs de fet, tot comença un parell o tres de dies abans, quan arribes cansat i et diuen:
ȟ
Saps què? Dissabte anem a dinar a casa la tieta Angeleta!- i a més ho diuen amb cara de
felicitat.
ȟ
Ah sí?- dius-. I què? Vull dir, per què?
ȟ
Doncs perquè és un dinar familiar. T'estranya?
ȟ
No, perfecte!- i engegues un somriure d'orella a orella.
Perfecte? Això és perquè contestes sense pensar. Sí, i tant, seguríssim! Perquè si t'ho penses dos
segons- encara no- més, contestaries de tal forma, que llavors el pitjor no seria el dinar, ni els
petons, ni els si que has crescut!, ni els somriures forçats... No! El pitjor de tot seria el comentari
acompanyat d'un càstig que aniria a continuació.
Així doncs, t'oblides que a futbol t'has torçat el turmell i te'n vas a l'habitació, llences la maleta
amb ràbia a un racó i t'estires al llit i penses: per què a mi?
Però això no s'acaba aquí, sinó que en alguns dinars familiars cal assistiri ben arreglat i
empolainat. Sí, sí! Com si es tractés d'una cerimònia important. Així doncs, en aquests casos,
primer cal suportar una tarda de botiga en botiga per trobar alguna cosa que segons la mare arregli
i és evident que si la roba arregla, a tu no t'agrada.
Arriba el cap de setmana.
El dissabte et lleves d'hora. És clar, hi ha futbol i us heu de trobar a les vuit al carrer del Pou, total,
per després perdre i passar-vos tot l'entrenament del dimarts donant voltes (corrent, lògicament) al
camp. Però bé, aquest és un tema a part. És a dir, que penses que l'endemà et podràs llevar a l'hora
que vulguis (sempre i quan no hi hagi un dinar familiar), però hi ha un dinar amb tota la família.
Quina gràcia oi? Sí, molta! Te'n vas a dormir d'hora furiós, un cop més.
El diumenge (tal i com està previst) serà el pitjor dia de la setmana. Et lleves a les vuit (com a molt
a dos quarts de nou), perquè t'has de dutxar, de pentinar, de vestir, d'esmorzar i heu d'agafar el
cotxe per tal d'estar a les dotze a casa la tieta. Un cop hi has arribat, la taula llarguíssima (la de
fusta macissa que deu costar un ull de la cara, i que només es fa servir per aquests tipus de dinars)
està parada, tot ben bonic. Que patètic!
Així que respires i penses que només has d'aguantar un dinar, que normalment s'allarga fins a les
nou del vespre... I no hi pots fer res.
I llavors és quan va arribant tothom (excepte els avis que estan de viatge). Primer la tieta Antònia i
el tiet Pasqual (dos petons), després un cosí per aquí, un altre per allà, una tieta més enllà, el tiet
aquell que ja ni coneixies, aquells cosins que se'n van anar a fer obres benèfiques... En fi, una
família al complet. Trenta persones! Déu n'hi do! Ara fem càlculs trenta persones per dos petons
cadascuna (restant els dos del cosí que només et diu: Pau amic!) dóna... vint-i-vuit petons? Déu
meu! És horrible!
Seus a la taula, al costat de la teva cosina de tres anys. Es passa el dinar amb el dit al nas i dient:
Mama, no en vull més!. Però al cap i a la fi, és l'única persona normal que hi ha asseguda en
aquella taula.
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Després ja s'entren en temes d'adults, que si el fill, de l'amic, del parent, del veí, de la tieta, del cosí
del carnisser, s'ha comprat la casa on vivia el germà, de l'amic, del parent, del veí... És igual. Aquí
ja no hi pintes res, i te'n vas a seure al sofà. Allà hi ha un món totalment diferent, no sabria dir si
millor o pitjor. La cosina bleda parlant pel mòbil, el cosí que només repeteix: Pau amic!... I la
mocosa de tres anys que espera que algú li faci cas (i que sempre funciona) plorant una mica... Un
altre cop... PATÈTIC!! I qui es recorda del cosí de quinze anys que només espera les nou del
vespre per poder marxar a casa (tot i que sap que en realitat, serà a les onze)?
Avorriment, avorriment, avorriment, avorriment...
I quan per fi arriben les nou i tu dius:
ȟ
No heu dit que fins les nou, i que a les nou marxàvem...?-t'adones que tothom et mira-. No si
no ho dic perquè m'avorreixi, és que encara he de fer deures i...-mentides i més mentides, per
dissimular.
ȟ
És que veuràs, la tieta Angeleta ens ha convidat a fer una mica de sobrataula.
ȟ
A d'acord!
Com que d'acord? Però què dius?! Sobretaula... ja, és clar! De les dues a les onze?
Va home! Indignant!
Fa hores que t'aguantes la picor que et fa el maleït jersei de llana que t'han fet posar per arreglar, i
no pots més. I quan arribes aquí, la gent va amb xandall. Però demanes permís per escapolir-te a
algun lloc (al cotxe) i poder escoltar música i et quedes adormit (o a vegades ho fas veure per no
haver d'entrar en aquella cort de porcs plena de gent cridant, tovallons per terra, ampolles de vi
tombades per la taula i mil i un tipus de persones). Allà a tres quarts de dues et desperten i et
diuen:
ȟ
Va que el dinar ja s'ha acabat, marxem!
De fet, dinar, gaire dinar... no! Però bé. Una vegada més a comportar-te i a fer cas.
El pròxim cop no penses tornar. No, no i no! Però pringaràs igual que ho fas sempre.
Així doncs, t'esperen vint-i-vuit petons més i un: Pau amic!
Montserrat Valero 3r d’ESO
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Estúpida resignació
Sempre he pensat que Espanya és un lloc de sol, on de precipitacions poques s’en veuen i on quan
arriba la primavera, arriba la primavera, no l’hivern. Sí, sí, moltes idees clares que després no
serveixen per res més que per dir: Doncs mira, una vegada més l’he tornat a fallar.
Estem de Setmana Santa, bé, de fet ja s’acaba, però encara queden un parell de dies, així que no
hi ha ganes de recordar l’escola... ni tampoc els deures que dormen tranquils al segon calaix de
l’escriptori. I com no podia ser de cap altra manera, quan per aquelles coses de la vida es dóna la
més inesperada coincidència que tan tu com els teus pares teniu festa, la primera cosa que els hi
ve al cap és: “Família, demà anirem a fer una excurció amb els tiets, què us sembla?” Que què em
sembla? Encara ara, després de quinze anys de dura convivència entre uns i altres, no sé perquè
ens demanen la nostra opinió, si al cap i a la fi sempre acabem fent el que ells volen! Doncs ja em
teniu a les set de la matinada d’un dissabte (dia en què la gent normalment sol estar dormint),
amb una torrada a la boca i un got de llet al costat mateix, on si no arribo a vigilar li fico el colze
a dins. Per favor, vaia ganes de tocar els nassos a la gent! Necessitava despertar-me i adonar-me
que allò era una mala passada del subconscient esgotat de no poder descansar ni els escassos dies
de festa que tenim a l’any, però no, pel que sembla estava ben desperta i amb uns ulls de son que
parpellejaven a pas lent. De sobte una llumeta es va il·luminar. La tieta trucava del càmping dient
que estava plovent a bots i barrals i que no baixéssim pas, que semblava que no volia parar. Per
una vegada a la vida vaig estar contenta que el temps fes el que volgués en estacions que no li
pertocaven, però de seguida vaig entendre allò de: Qui riu primer, plora darrer. Una hora després
la tieta tornava a trucar donant la bona nova que havia parat de ploure i que feia un sol esplèndit.
D’això se’n diu tocar el que no sona. D’Nash, Rihanna, Mika... sort en tenia d’aquests grups que
entretenien la meva ment adormida pels paisatges de l’Empordà. Molt bonics, per cert. Vam
arribar als aiguamolls cap a mig matí i com no podia ser de cap altra manera, ja ens teniu a tota la
família passejant pel parc i carregant els trastos del meu pare: binocles, càmera, trespeus,
objectius... si semblàvem gitanos! I per acabar-ho d’adobar, a cada mirador ens hi estàvem un
mínim d’un quart d’hora, o sigui que jo ja podia anar escoltant cançonetes, perquè en tenia per
una bona estona! El passeig no era pas avurrit, a més es veien moltes aus, però el que els grans no
enten és que els adolescents tenim altra feina que està mirant ocells a dues hores lluny de casa. A
quarts de dues per fi havíem arribat a la platja, però no sé perquè tenia l’impressió que aquelles
quatre gotes que anaven caient d’aquell cel blau, es convertirien en una cosa més que un simple
gotejar. I dit i fet, en qüestió de cinc minuts ens queia un xàfec d’aquells que fan història, sobre
nostre. Ens vam resguardar a la primera glorieta que vam trobar, jo pensant-me que almenys
podria estar tranquila mentre l’aigua anés caient, però no. A la que va afluixar una mica, els pares
van decidir de tornar al cotxe o abans no passés tota la tempesta ens hi floriríem a allà. No podia
tenir ni un moment de descans? Ara, abans no vam arribar al cotxe, el temporal va tornar a
carregar motors i com és d’esperar, vaig acabar molla com un ànec! Però espera, després al
restaurant encara em van haver de preguntar què em passava. Que no s’anadonaven? Em lleven
a les tantes de la matinada per anar a passejar amb la “família”; em fan carregar els trastos del
pare, que no pesen ni res; quedo xopa com si m’hagués tirat de cap a la piscina; aquí no tenen res
que m’agradi per menjar i a sobre em pregunten què em passa? Això és massa!
Semblava que les coses no podien anar pitjor, però com de costum m’equivocava. La brillant idea
d’anar a comprar peix a Roses m’acabava de descol·locar. No feia ni dues hores que la pluja ens
havia fet una mala passada i el cel encara estava gris. Que encara no havien escarmentat? Quina
colla... volien anar a Roses, doncs anem a Roses! Com si no tinguéssim res més a fer, com si
tornar a casa i estirar-nos al sofà a veure una pel·lícula mentre a fora cau l’aigua, fos tan greu.
El port, el soroll de l’aigua, le seqüència dels minuts al meu rellotge... Ja hi tornava. Aigua al

Pàg. 32
JOCS FLORALS 2008
poder! Ja sé que estem en sequera greu i que ja hi comencen a haver restriccions, però ha estat
plovent de manera intermitent tot el dia! No pot caure de cop i ens deixem de tonteries?
Quan els pares van marxar a compar el marisc, jo els esperava en un cotxe net i sec. Quasi bé una
hora després, el cotxe estava brut i moll. En comptes de gastar-se els diners amb tan de peix que
es comprin una gavardina! Vam arribar a les deu del vespre a casa. I com no podia ser de cap altra
manera, abans no ho vaig haver endreçat tot, ja es va fer tard, així que me’n vaig anar a dormir.
Almenys dins de la meva habitació no hi plovia i no dic a dins de casa perquè jo ja no sé què pot
passar a dins d’aquesta casa...
Però bé, avui no hi vull pensar més en aquesta sortida “familiar”. D’aquí a un moment em vindran
a buscar per anar a sopar amb la penya i no vull estar amargada pensant en... PERFECTE... i ara
neva...
És que no pot fer un temps una mica normal?
Anna Vila 3r d’ESO (accèssit)

Començar un camí nou
10/04/2000
Avui sóc jo que et miro diferent que fins ara, et miro com tu em miraves ahir, abans que
m’expliquessis tot allò.
Sempre estem compartint moments i no vull que per res del món això canviï, per un petit
sentiment o instant que t’hagi fet reflexionar.
Avui, demà i més enllà estaré aquí sense ganes de perdre’t, sense ganes d’oblidar els moments
que hem passat. No deixaré que m’oblidis i que marxis del meu costat.
Des de la guarderia que ens coneixem i mai ens havíem fet tant com fins ara, potser les amistats
canvien, però els records no s’obliden.
Ahir va ser un dia molt especial, em vaig adonar que tot el que es vol es pot aconseguir, sense por.
Segurament ara deus pensar en dir-me que allò d’ahir era un disbarat i deixar tot això en el passat,
però a mi m’agradaria dir-te que et vull tenir aquí per sempre, al meu costat. Pots tenir tot el que
es desitja només en un obrir i tancar d’ulls.
Vull saber que quan et truqui tu em contestaràs. Vull saber que m’abraçaràs fort en els bons
moment i per suposat que en els dolents també. Vull saber que ens agafarem de la mà i
caminarem. Vull saber que m’explicaràs els teus errors i tu sabràs tots els meus. Vull saber com
parlar amb tu, de tu. Vull saber que sempre et tindré al meu costat. Tu vols el mateix?
Tu ets diferent, tu ets especial!
Vull començar un camí nou!
S de sex.
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13/04/2000
I perquè jo vaig explicar-t’ho?
M’agradaria dir-te que sí, però avui és un dia diferent i no t’ho puc dir. Se’m fa difícil pensar que
per fi podria tenir el que des de fa temps estic somiant. No ho assumeixo, prefereixo continuar-ho
tenint com a somni.
Desitjava abraçar-te cada moment que et veia, besar-te i no deixar-te mai, però hi ha massa coses
en contra. Crec que és una relació difícil de portar i no em puc fer càrrec de saber-la conduir pels
camins adequats.
Pensa en el què pensarien ells i elles, els teus pares i els meus. Has d’entendre que això no pot
fer-se realitat. És una relació impossible.
No et desmenteixo res del que tu em dius, perquè jo, això, també ho buscava, però ara, ara... no
puc. Tot se’m fa massa gran.
Et repetiré que no desitjo que et separis de mi.
Vull que sàpigues que em pots trucar quan desitgis, l’agafaré. Vull que sàpigues que em podràs
abraçar en tot moment. Vull que sàpigues que t’agafaré la mà quan camini al teu costat. Vull que
sàpigues que sabràs tots els meus errors, amb la condició que jo sàpiga els teus. Vull que sàpigues
com parlar amb mi, de mi, però jo vull saber com parlar amb tu, de tu. Vull que sàpigues que
sempre estaré amb tu.
Però no tot pot ser perfecte. Hi veig un problema en tot això. Sabràs recordar-te de l’amistat que
duiem abans que comencés tot? Vull continuar tot el que teníem fins ara, sense perdre’n res. Ho
aconseguirem?
Des que vaig rebre la teva carta, els meus sentiments han canviat, m’he adonat que en aquest món
no es pot ser especial, s’ha de ser igual que els altres, sense diferències...
Serem tu i jo fins sempre, però amb amistat.
No ens perdem, sisplau.
F de fiesta.
P.D: Som dimarts tretze.
14/04/2000
No ho entenc. Si fa tant de temps que ho esperaves per què em dius que no?
Ja sé que ens serà difícil, que ningú ens mirarà amb normalitat i ens costarà molt tirar endavant
amb la família i els amics en contra, però què tenen a veure ells amb les teves decisions? Que
potser seran ells els que estaran amb mi cada tarda després de l’insti; que potser seran ells que
m’agafaran de la mà quan anem pel carrer; que potser m’hauran de fer petons? Oi que no?, doncs
per què sempre poses els pares a tot arreu? No t’han de prohibir res. Tu ets la que camines en el
teu camí i ets tu qui esculls si agafar un trencant i canviar pel camí ple de sotracs i corbes o
continuar pel camí recte i asfaltat.
Quina gràcia té somiar i desitjar si quan pot deixar de ser un somni no el deixem? Adona’t que
això que em dius és un disbarat, que no té cap ni peus, només tens por. Mira els teus somnis.
Quantes nits has somiat en estar al meu costat? No creus que són suficients perquè tingui un lloc
a la realitat, o el que sembla pròpiament dit realitat, encara que el lloc sigui petit, un lloc dins
nostre? Dóna una oportunitat a la nostra felicitat.
Et prometo que res del què hem aconseguit fins ara canviarà, però es pot fer un pas més. Deixa de
somiar i mira on trepitges, m’estàs xafant.
Aquí estic jo, esperant que em vinguis a buscar.
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Sempre t’he explicat que res em sortia com jo volia, però ara tinc l’esperança que per un cop a la
meva vida això surti bé, tot i que sense la teva ajuda no aconseguiré res.
Sempre m’has dit que mai havies aconseguit allò que et falta per ser feliç, buscaves i buscaves,
però res t’ha omplert com per arribar a la felicitat en un petit instant, ara tens el moment perfecte
per intentar-ho un altre cop.
Em tens aquí, jo t’ajudaré.
No em facis un favor a mi, fes-te’l tu. No m’agradaria obligar-t’hi.
Creus que ens mereixem tenir el que sempre hem desitjat?
Fes realitat els somnis quan només em mires. Venç la por, trepitja-la, apallissa-la, veuràs que així
et sentiràs molt millor!
Has de tirar endavant sense que et persegueixi la por, amb ella no tindràs forces per triar els
camins difícils, que en algun moment poden ser els millors.
T’estimo!
(Tinc tanta força que sóc capaç de dir-t’ho)
S de sex.
PD: Contesto ràpidament, perquè no puc viure més amb aquest desig.
18/04/2000
Sé que estaves desitjant aquesta resposta, però ja saps que hi estic donant moltes voltes. Em fa
vergonya mirar-te a la cara, no puc venir-te a buscar per anar a l’insti i com pots veure, sembla
que t’eviti, però és que se’m fa tot molt difícil, encara que continuï desitjant-te.
No deixo de pensar-hi en tot el dia, ni a les nits, m’encantaria tenir-te i abraçar-te, però encara tinc
alguna cosa que em diu que no pot funcionar, encara que ho desitgem amb molta força.
És una cosa nova per mi, per això també tinc ganes de coneixeu-ho. Saps que m’agraden les noves
experiències i ara entenc perquè em vaig atrevir a explicar-t’ho.
M’apassionava pensar que aconseguiria, descobriria alguna cosa nova que no m’havia pensat
temps enrere.
Ja ha passat una setmana i desprès de llegir-me molts cops la teva última carta, fins i tot un cop
començada aquesta carta, i d’escriure els meus somnis em veig que tinc més seguretat amb mi
em sento amb forces com per començar el que volia deixar enrera.
Les teves paraules, el teu desig de tenir-me, les teves mirades i la teva ambició em donen ànims
per ara dir-te que jo també et vull tenir per mi. Podem tenir la força que es necessita per tirar una
relació endavant. Pot funcionar.
Veig el món ple de colors, veig somriures a tots els llavis, veig llàgrimes de felicitat, veig el cel
clar, veig les coses clares i m’ajuden a perdre la por, que tu m’has fet adonar que tenia, de
començar novetats.
M’estimes,
i jo t’estimo!
F de fiesta.
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19/04/2000
Ara m’acaba de sortir un somriure a la cara,
tinc el sentiments a flor de pell.
Només et puc dir que sóc feliç, el meu instant de felicitat m’ha arribat. Espero que a tu també.
Tinc moltes ganes de veure’t, de parlat amb tu, d’acariciar-te, de veure que tot un nou camí acaba
de començar al teu costat.
No deixo de pensar en les coses que tinc ganes de fer amb tu, moltes més de les que hem viscut
mentre caminàvem sense estar en el nostre camp d’herba fresca. Què desitges fer? Em moro de
ganes d’abraçar-te, no puc deixar a dins les ganes de mirar el teu preciós somriure només veure’t
als meus ulls, passejar pel costat del llac del parc i veure’ns nedant sense por d’afogar-nos, el que
desitjo més és dormir al teu costat, tota la nit abraçades sense amagar-nos res a nosaltres ni a
ningú.
Tot just ara s’acaba de posar aquella cançó que t’agrada tant, que moltes vegades hem cantat
juntes davant d’ells, cridant amb ganes de que tothom ens sentís, ens miràvem i jo desitjava el
moment ideal que la cançó explica per passar-lo el teu costat, dir-te que jo et vigilaria per no
deixar que els fantasmes s’acostessin. La torno escoltar i tinc enveja de la lluna, vull fer-te un
petó.
“Pel balcó t'esguarda la lluna i sé que et fa un petó,
res no té importància
fins demà a trenc d'alba
quan de sobte t'acaroni la claror.”

Per mi ha començat el nostre camí nou!
No vull perdre’t mai.
S de sex.
•••
30/04/2000
Estem juntes!
Tenia moltes ganes d’acariciar el cos nu d’una dona.

petons.
F de fiesta.
Berta Portet i Vidal
(4t ESO)
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Cada nota necessita el seu temps
Aquella nota va trencar el silenci. Va arribar a les seves orelles com si un tren estigués a punt
d’arribar a l’estació en una hora punta. El vent li feia volar els cabells. Tot estava en harmonia. Tot
estava a punt perquè arribés el gran moment. L’instant en què trobaria el crescendo en el seu cor i en
la seva ment. Primer, en la llunyania sentí el dolç xiuxiueig de les rodes de tren. Les notes glaçades
seguien un ritme sincopat, incapaç de trobar el seu espai i el seu temps. Tot semblava desgavellat,
ara ja no n’estava segura. Li semblava que abans de posar les mans sobre el piano i començar tenia
la partitura ben clara, però ara tot era confús. Com més s’acostava, més notava com se li ofegava
aquella angoixa al cor. Havia pres la decisió de marxar, per sempre, lluny de tot i de tothom. Ja no
estava segura de seguir endavant amb la seva vida rutinària. Aquell somni que havia anhelat des de
petita era com si s‘esfumés per les escletxes de la seva habitació. Els dimecres eren els seus dies més
desitjats de la setmana quan podia anar a classe de piano i fondre’s dins les tecles com un sol ésser
que es desviu per interpretar un dels nocturns de Chopin. Tota ella s’anava tornant petita. Aleshores
va veure un home curiós. Devia tenir uns cinquanta anys. Anava vestit amb un barret de copa negre,
un llaç vermell al coll, una camisa blanca, un vestit de color negre, unes sabates marró fosc de pell
i una curiosa capa fosca que li tapava part del rostre i que el feia molt misteriós. Quan es va adonar
que l’observava li va clavar una mirada tan penetrant que va arribar a sentir-se mig despullada. Els
seus ulls es van omplir de llàgrimes. Ella no tenia previst aquell contratemps. Era potser que la seva
partitura estava modificada? Aquest ritme frenètic no l’havia escrit com a possible figura. S’havia
perdut. Ja no tenia clar allò a què s’atenia al principi. Aquella ràbia insostenible cap a tot i a cap a
res.
<<Laura no et deixis la bossa abans d’anar a classe.>> Aquella tarda la mare estava tan pesada
com de costum, però la Laura ja no estava per advertències. Feia dies que una idea li rondava en
ment. <<< Els dits no van sols>> Li havia dit el seu professor el dia abans. << La música no
s’entén ni es construeix amb dos dies, has de tenir paciència Laura i sobretot molta constància si no
vols que tot l’esforç que hi has dedicat, ara, no serveixi per res.>> Paciència... però algú li podia
explicar a la Laura què era la paciència? Feia ja massa temps que esperava el moment per poder
retirar la paciència i actuar amb fermesa. << Surt i que et toqui una mica l’aire dona! T’has passat
tot el matí llegint un llibre i amb aquest mp.... bé és igual jo ja t’ho he dit.>>Li havia dit la mare,
sempre tan oportuna! La veritat és que havia passat tot el matí fullejant un llibre, que ni tan sols
l’interessava, i escoltant música. Ho feia simplement per mantenir el cap ocupat. Perquè sinó la
paciència se li acabava i llavors ni ella mateixa era capaç de controlar la seva vida.
Unes passes pesants i ressonants s’acostaren cap a ella. De cua d’ull va entreveure que l’home de
caire misteriós se li atansava. Podia sentir els batecs del seu cor dintre la gola. Es va asseure al seu
costat amb un aire sublim. De sobte, la seva presència ja no li denotava la sensació de por, ni de
nerviosisme. Tot era tranquil, plàcid. Semblava com si el vent s’hagués endut les seves
preocupacions més immediates. Tot el seu passat havia desaparegut i només existia el present. Un
present que semblava una fuga.
- No tinguis mai pressa. Cada nota necessita el seu temps.
Semblava com si cada una de les paraules que havia pronunciat aquell ésser estiguessin subjectes a
l’aire, esperant ser preses per una mà capaç de comprendre’n el seu valor. Però les mans de la Laura
eren aspres i humides.
- Mai no deixis de buscar-te a tu mateixa. Doncs, no trobaràs respostes. Allò que has estat
cercant tota la teva vida, no t’ho donarà ningú. Les teves respostes no estan dins la clau de
sol. Ni tampoc les trobaràs a base de practicar escales. No t’amaguis dintre allò que saps que
et protegirà. T’has d’enfrontar amb tu mateixa.
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<< Ho deixo. No vull que pensis que és per tu que ho faig, simplement em sembla que ha arribat
l’hora de canviar.>> Quantes vegades s’havia repetit la Laura aquesta frase per si mateixa? I ara,
que per fi s’havia atrevit a dir-la li feia mal. Li semblava una traïció.<< Però, Laura... ja t’ho has
pensat bé?>><< Si no hi hagués pensat dia rere dia ni t’ho hagués mencionat.>> No entenia res.
Es desconeixia. Les paraules que sortien de la seva boca semblaven manipulades, punxes d’un roser
florit al mig de la primavera.
- No deixis que la boira aconsegueixi enfosquir-te el camí. Fes que surti el sol.
Caminava pel mig del parc, arrossegant els peus perquè no tenia esma ni per aixecar-los. Semblava
com si allò que acabava de fer l’hagués destrossada per sempre. En un instant un somriure d’orella
a orella es va palplantar davant seu. No feia més de metre trenta ,però semblava que s’havia de
menjar el món. On havia anat a parar aquella innocència? Era potser que l’havia abandonada el
dia que va sobreposar la lògica per damunt dels somnis? << Recordo, que quan era petita i em van
regalar el piano els meus ulls espurnejaven, les meves paraules regalaven felicitat mentre que els
meus braços abraçaven gratitud.>> Ja no es va poder contenir les llàgrimes. << Però què he
fet?>> Es preguntava. << Tot el que volia era poder viure tota la vida enganxada a tecles blanques
i negres i ara ja no em queda res. Res de res.>>
El xiuxiueig d’aquelles rodes ja no era dolç sinó que s’havia convertit en amarg. Es va aixecar del
banc. Tot i que portava sabates podia notar com el terra era fred com el glaç. El tren cada vegada era
més pròxim i ella estava entre acabar el moviment amb una cadència o esperar que el director amb
un gest suau donés l’entrada a un nou començament.
Qui sap si la Laura no va ser capaç d’afrontar aquella pressió o va deixar que de nou les Quatre
estacions de Vivaldi li acariciessin el rostre.
Carla Ges i Clot 4t ESO
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Com l’últim batec
El seu cos s’havia arrossegat d’un cantó a l’altre com una ànima en pena buscant el seu lloc al
paradís.
Havia viscut a cops de tristesa i maldava per dibuixar els minuts com un rosari.
Calia trobar les paraules precises per menjar els somnis amb cullera. Sabia que eren massa
poderoses per llançar-les bramant.
Amb delicadesa infinita les va anar escollint d’entre el planter del seu vocabulari i les va anar
teixint amb fil de solitud, a poc a poc, posant tota la intensitat en cada puntada.
Malgrat tot, sabia que cap paraula podia definir allò que ella sentia. Que cap mot expressava el
dolor de la seva vida arnada que trucava a la porta de la seva gola en forma de crit.
De cop, pacientment, havia embolicat el seu cor amb un brodat.
Buscà l’aire. Buscà la sal.
S’empassà el mar d’una glopada.
Els records la foradaven com un trau.
La vida s’entossudia a cridar-la a cops de puny, com una queixa. I ella passava de puntetes,
com una brisa.
En un altre temps, havia estat feliç.
Havia gaudit, algun instant, de les tardes dolces convertides en un manyoc de seda i enyorava
la placidesa del no-passa-res.
Ja només en quedava un alè de memòria, algun estrip.
Caminà.
Posà un peu darrere l’altre i apropà aquell cos cansat on el pogués llepar l’aigua.
Les ones brodaven l’aigua i el cel tenia un blau melanconiós de solitud.
De sobte, aturà el temps. Agafà els minuts i en va fer una guirnalda.
Tot s’esdevenia en un mirall.
Arquejava els pensaments amb un moviment ràpid de pinzell i s’obria en un somriure ple de
intensitat.
Per fi les paraules saltaven, com un gronxador damunt d’un prat d’herba. No hi havia res a dir.
Tot era tot. Tot era res. Tot estava bé. Tot finia i tot començava.
Per fi s’obria un descans per aquella ànima cansada.
Per fi podria deixar de navegar pel mar de les angoixes i es bressolaria com una góndola a
pleret del seu destí.
El mar tenia un gris de porcellana. El fred era llis. El cel era pla. L’aigua era un plor.
La seva pell es vestia de calfred i emmudia sense fer cap remor.
El seu cos deixava un perfum de silenci i de quietud.
Montse Vilaró (mestra)
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