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ANTONI PLADEVALL I ARUMÍ

Aquest curs, qui prologa aquesta nova edició de la Xarxa, dedicada als Jocs Florals
2009, és l’escriptor Antoni Pladevall i Arumí. Una persona amb qui hem tingut la
sort de poder compartir unes estones de tertúlia literària amb els alumnes grans de
l’ Escola, que ens han ajudat a conèixer i estimar més la nostra llengua.
Antoni Pladevall i Arumí va néixer a Taradell (Osona) l’any 1961. És doctor en
filologia clàssica i professor de grec i llatí. La seva gran passió ha estat sempre la
literatura.
Ha escrit poesia, novel•la, assaig i articles periodístics. En les seves obres retrata un
univers proper amb una llengua viva i sonora. Les seves novel•les més importants
són: La lliça bruta, Massey Ferguson 35, Terres de lloguer i La papallona negra,
guanyadora del Premi Carlemany 2008 de novel•la, un dels premis més importants
dels Països Catalans.
Amb La papallona negra, l’escriptor Antoni Pladevall, es consolida entre els grans
de la literatura catalana actual. No és d’estranyar doncs, que aquests dies, sobretot a
través de la premsa comarcal i nacional, puguem llegir reportatges i entrevistes de
qui fa escassos mesos va venir a la nostra Escola.
Enhorabona, Toni! Et volem felicitar per aquest premi tan important i t’agraïm
l’oportunitat que ens has donat de compartir la teva passió per la llengua i la literatura.
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MEMÒRIA DE TRES ESTADES A L’ESCOLA VEDRUNA DE TONA
No puc posar la mà al foc sobre l’any exacte, però era el 1981 o el 1982,
seguríssim, que la bona amiga Mercè Rusiñol, una gran enamorada de la llengua,
em va convidar per primera vegada a venir a l’Escola Vedruna de Tona a parlar de
poesia als alumnes que aleshores cursaven vuitè d’EGB.
Jo era un estudiant universitari de primer o segon curs
de filologia clàssica i escrivia versos molt juvenils i, per
tant, molt imperfectes que ara em faria una bona vergonya
ensenyar. Però ella em va fer confiança i, empassant-me la
vergonya, em vaig atrevir a parlar d’aquest costum solitari
que m’anava arrelant i que, per dir-ho senzillament, consistia a explicar-me les coses que em passaven amb línies
d’extensió breu i fortuna literària desigual. Un any o dos
després vaig tornar-hi i recordo que vaig entornar-me’n
a casa tan o més satisfet que la primera vegada. Entre els
alumnes preadolescents més eixerits, encara veig assegut a
la seva cadira qui havia de convertir-se en l’actual alcalde
de Tona, Josep Salom, cosa que vol dir que a l’escola Vedruna no s’alliçona endebades.
Vint-i-set o vint-i-vuit anys més tard, he tornat a la vostra escola convidat novament per la Mercè amb la intenció de parlar, més que de versos, de la novel•la
Terres de lloguer (2006), cosa que no vol dir que hagi fet necessàriament el salt a la
poesia, sinó que potser la tracto sota una forma diguem-ne narrativa. Això passava
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el febrer passat i vaig tornar a sentir-me molt ben acollit tant pels alumnes com pels
professors, entre els quals vaig poder saludar l’admirat escriptor Joan Roca, que darrerament embruta uns papers molt ben embrutats, i en Josep Rifà, amic i col•lega
de quimeres d’aula compartides al nostre Mont-rodon natal, el veral ensotat del
terme de Taradell que termeneja amb Tona i que continua sent l’escenari real que
inspira la majoria de les històries que vaig escrivint. Aquest dia vaig anar-me’n de
l’Escola Vedruna amb el pensament bonic i alhora inquietant que alguns dels alumnes que m’havien escoltat i preguntat coses eren, potser, fills dels alumnes que vaig
conèixer a la primeria dels anys vuitanta. El temps tampoc no passa endebades.
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Les coses així, garbellat pel record agradable que sempre m’he emportat de les meves
visites a la vostra escola, ja entendreu que
no he pogut refusar la invitació generosa que
m’heu ofert d’encapçalar amb unes paraules
aquest llibret que teniu a les mans amb tots
els textos i dibuixos que han resultat premiats
als Jocs Florals d’enguany. Dues raons no
m’han deixat dir que no. La primera és que,
com veieu, em permet agrair-vos per escrit,
a mestres i a alumnes, la bona acollida que
sempre m’heu dispensat, i la segona és que
aquesta col•laboració em serveix alhora de
tribuna per felicitar a tots els nois i noies que
heu encetat aquest camí meravellós que és
començar-se a explicar la vida amb les paraules més sonores i precises.
Ben segur
que, a la vida, descobrireu molts altres plaers,
però penseu que el plaer de l’escriptura pot
ser-vos, com el de la lectura, senzillament
irrenunciable.
Antoni Pladevall
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PREMIS DE POESIA
NIVELL

TÍTOL					

AUTOR/A

P5A		
P5B		

El dofinet				
El nen					

Erola Autonell
Lídia Povedano

1rEP		
2nEP		
3rEP		
4tEP		
5èEP		
6èEP		
		

La Primavera				
L’experiment				
La nit més brillant			
La flor blanca				
Recull de poemes			
(Desert)		
(Accèssit) L’estrella			

Bruna Pagès
Roger Salom
Mar Duran
Aïda del Rio
Albert Rodas

1rESO		
2nESO		
		
3rESO		
4tESO		
		

Em sents?				
La dolçor del bosc			
(Accèssit) Recull de poemes		
Estimat triangle rectangle		
Lluny					
(Accèssit) Recull de poemes		

Albert Garcia
Narcís Oriol
Clàudia Capdevila
Pol Pla
Montserrat Valero
Duna Carrera

Sara Solé
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FINALISTES POESIA
NIVELL

ALUMNES

P-5		

Carmen Pérez, Xevi Boix, Rodrigo Coronel, Alba Picó i Sara Rubio.

1rEP		
		
2nEP		
3rEP		
		
4tEP		
		
5èEP		
		
6èEP		
		

Mireia Llahí, Laura Creus, Irina Fontarnau, Clàudia Rodríguez i
Roger Vilaró.
Irlanda Casas, Ricard Molist, Júlia Comellas i Martí Ares.
Íngrid Martínez, Neus Armengou, Èric Puigvendrelló, Dídac Tortadès
i Yael Moragas.
Pol Pacheco, Elisabet Ausió, Anna Oliva, Júlia Cussó i Carla
Pratdes aba.
Nerea Fernàndez, Oriol Colomo, Aniol Oriol, Sergi Ricardo i Xavier
Sànchez.
Núria Molist, Ester Cànovas, Maria Solà, Eloi Codina i Clàudia
Codina.

1rESO		
		
2nESO		
3rESO		
4tESO		
		

Rita Molins, Guillem Solà, Pau Chandre, Adriana Capdevila i Ariadna
Podall.
Marina Tubau, Adrià Vilalta, Cristina Suriñach i Anna Cussó.
Alba Roca i Èric Pla.
Gemma Romeu, Bruna Oriol, Judit Molas, Aida Cilleros i Laura
Voltà.
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PREMIS PROSA
NIVELL

TÍTOL						

1rEP		
2nEP		
3rEP		
		
4tEP		
5èEP		
6èEP		
		

Saturn sense anelles				
L’esquimal que no sabia pescar		
El ninot que volia veure mar			
(Accèssit) Berwitched Hotel			
El fantasma que no feia por			
El diari de la Lola				
Una arca de Noè diferent			
(Accèssit) Quin dia!				

1rESO		
		
2nESO		
		
3rESO		
4tESO		
		
		

De doloroses llàgrimes se’n treuen
dolços somriures				
M’he llevat d’hora				
(Accèssit) M’havia entabanat			
(Desert)		
Trencament. Soledat. Fi			
(Accèssit) Carta de dimissió			
(Accèssit) La terra que em va robar el cor

AUTOR/A

Guillem Codina
Arnau Pujol
Alba Carrasco
Oriol Sardà
Josep Sans
Alba Masramon
Clàudia Codina
Biel Sardà
Helena Leal
Marina Tubau
Adrià Vilalta
Anna Vila
Iris Estrada
Montse Valero
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FINALISTES PROSA
NIVELL

ALUMNES

1rEP		
		
2nEP		
		
3rEP		
4tEP		
		
5èEP		
		
6èEP		
		

Marc Font, Jordi Bargalló, Elvira Domingo, Clàudia Torrents i Aida
Tarradellas.
Aina Pladevall, Marta Castejon, Víctor de la Osa, Ariadna Zamora i
Roger Salom.
Eloi Sànchez, Jordi Riera, Marta Arumí i Esteve Ferrer.
Carla Fernàndez, Ferriol Calvet, Sara Oliver, Mariona Caro i Clara 		
Coma-Cros.
Arnau Rodríguez, Oriol Colomo, Raquel Cilleros, Jan Térmens i
Paula Jordà.
Pau Clapés, Irene Bruch, Núria Riera, Cristina Pol, Ferran Vilardell i
Ester Cànovas.

1rESO		
2nESO		
4tESO		

Maria Romeu, Albert Parés, Judit Serra i Natàlia Castejon.
Narcís Oriol i Laia Vilar.
Judit Molas, Raquel Leal, Aleix Capdevila i Gemma Romeu.
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PREMIS DIBUIX I CÒMIC
NIVELL
P3A		
P3B		
P4A		
P4B		
P5A		
P5B		

TÍTOL						
AUTOR/A
El tauró					
Biel Font
El tauró					
Bruna Carrasco
Un dinosaure					
Ethan Moragas
Un dinosaure					
Pol Carrasco
Un volcà					
Biel Costa
Un volcà					
Duna Busquets

1rEP		
		
2nEP		
3rEP		
4tEP		
		
5èEP		
		
6èEP		
		

La gota verda					
(Accèssit) El planeta de colorins		
El pastor					
En Max trapella				
La foca i el pingüí				
(Accèssit) Les sabates màgiques		
En Bob i en Pap al planeta patata		
(Accèssit) En Foc, en Llamp i la Marta
De quantes maneres es poden fer servir
els diners?					

1rESO		
4tESO		
		

(Accèssit) Xocada històrica		
Rita Molins i Maria Romeu
POOF!						
Aleix Capdevila
(Accèssit) Acudit bilingüe			
Ester Pujadas

Jordi Oliva
Mar Casas
Íngrid Baños
Neus Armengou
Josep Sans
Sara Oliver
Aniol Oriol
Martina Pagès
Irene Bruch i
Clàudia Codina
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FINALITES DE DIBUIX I CÒMIC
NIVELL

ALUMNES

P3		
		
P4		
P5		

Abel Casanovas, Chlöe Mora, Arola Pagès, Bruna Soler, Irina
Cuberas i Mar Torrent.
Lucía Domínguez, Maria Verdaguer, Mireia Mauri i Esteve Domingo.
Abel Mir, Èric Martos, Judit Gonell, Roger Tordera i Rut Payà.

1rEP		
2nEP		
		
3rEP		
4tEP		
5èEP		
6èEP		
		

Anna Ruiz, Paula Vilaró, Gerard Mancera i Natàlia Mauri.
Ferran Jiménez, Aina Perarnau, Aleix Cabrera, Paula Vila i Júlia
Cabrera.
Nicolau Vilaró, Maria Pujadas, Adrià Pla, Carla Mas i Jana Ausió.
Clara Boix, Aïda del Rio, Kauotar Maymouni i Anna Oliva.
Ramon Romeu, Paula Jordà, Nerea Fernàndez i Marc Molist.
Maria Solà, Judit Molist, Alba Molist, Marina Carrasco, Susanna 		
Rosselló, Cristina Pol, Eloi Codina i Ferran Duran.

1r ESO		
4t ESO		

Natàlia Castejon
Judit Molas, Anna Vila i Aida Cilleros
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JURAT:
Dolors Ayats,
Mar Carpio,
Marta Fontseca,
Núria Garriga,
Encarna Pagès,
Berta Portet,
Fina Pujol,
Marina Rierola,
Joan Roca,
Mireia Sabaté i
Gil Vilarrasa

JOCS FLORALS 2009

PARES I MARES

NARRACIÓ
PREMI: “Quin dia!” Sergi Giménez
POESIA
PREMI: “Un racó” Núria Arumí
ACCÈSSIT: “Amic, el teu hivern” Anna Torras
MESTRES
NARRACIÓ
PREMI: “Fins que la mort ens separi” Eva Ventura
POESIA (Desert)
PREMIS GENERALS
Educació Primària			

Educació Secundària

Flor Natural: Albert Rodas		
Viola d’or: Roger Salom		
Englantina: Aïda del Rio		

Flor Natural: Albert Garcia
Viola d’or: Pol Pla
Englantina: Montserrat Valero
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Biel Font P3A

Bruna Carrasco P3B
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Ethan Moragas P4A
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Pol Carrasco P4B
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Biel Costa P5A
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Duna Busquets P5B
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El dofinet
sempre té fred
i va abrigadet
amb un jerseiet.
Erola Autonell
P5A

A
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I
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El nen petitet
té mal al ditet.
Lídia Povedano
P5B
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La primavera

La primavera ha arribat
i les flors s’han aixecat
i quan s’han aixecat
una libèl•lula m’ha picat.
Bruna Pagès
(1r EP)
L’experiment
Un científic
que vivia a Vic
va fer un experiment amb
un amic
i el resultat va ser un animal
bonic.
El van portar a un pantà
i molta herba va menjar,
un pi van trobar
i sota el pi, un saltamartí.
Roger Salom
(2n EP)

La nit més brillant
Era una nit tan brillant,
que els estels estaven xerrant,
la gent ho escoltava,
amb orelles d’elefant.
Era una nit tan brillant,
que els àngels anaven volant,
la gent va mirar el cel,
i brillava com un estel.
El cel brillava i era de colors,
la gent se’l mirava amb cara de bufó,
era el cel més brillant del món,
era la nit del pintor.
Mar Duran
(3r EP)
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La flor blanca

Les estacions

Bonica flor blanca
que dorms al teu llit,
a la matinada
et despertes amb mi.

Primavera, flors;
estiu, calor;
tardor, fulles;
hivern, frescor.

A l’estiu amb la calor
celebrem festa major,
fem vacances
i gaudim de debò.

Jo tinc una cosa
que et pot agradar:
un pètal vermell
de la nostra amistat.

Les estacions van jugant
i sempre es van alternant,
l’una rera l’altra
el temps va passant.

A la tardor cauen les fulles
i tot queda ben pelat,
mengem castanyes
i panellets ben torrats.

Bonica flor blanca
Amb elles hi pots jugar,
no et penso oblidar.
també te’n pots queixar,
El cor sempre em batega
però no em negaràs
quan et veig bellugar.
que és divertit veure el seu
pas.
Aïda del Rio
(4t EP)
Primavera, Sant Jordi.
Tot comença a florir,
una espiga d’ordi
i una rosa al meu jardí.

A l’hivern, Nadal.
El fred és valent,
ens fem molts regals
i tothom està content.
Albert Rodas
(5è EP)
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Lluna d’hivern

L’estrella

Lluna d’hivern,
ulls de perla,
boca de mel,
tacte de seda.

Bella estrella
que no pares de brillar,
algun dia t’agafaria
i et tornaria a fer volar.

Tu descanses
penjada al cel,
tu tot ho observes
junt amb els estels.

Bella estrella
que et reflecteixes al mar,
les granotes et veuen
i et volen agafar.

Somies amb l’estany
que reflecteix el teu somriure,
cantes amb afany
les teves ganes de viure.

Bella estrella
que et veig des del balcó,
tu em mires des de l’aire
i així ens mirem tots dos.

Tu, lluna, que sempre hi ets
i mai te’n vas,
vull saber com t’ho fas
per fer-ho brillar tot al teu pas.

Sara Solé
(6è EP)
(Accèssit)

Albert Rodas
(5è EP)
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Em sents?

La dolçor del bosc

He vist una rosa
al bell mig d’un roser.
-Florit neguit!

He somiat en tu,
rosa estimada.
-Formosa flor!

Incauta rosa
desfullada a plaer:
un son etern.

Plena i bonica,
bondadosa cançó.
-Amor preuat!

Et veig somriure,
ets el meu tresor.
-Em pots sentir?

Sensible fulla
deslligada de l’arbre:
amor trencat.

Sobtada fiblada
m’ha arribat al cor.
-Ets tu, sóc jo?

L’aigua regalima
terra remullada.
-Abril plujós!

Solemne brot
tancat de sentiment:
nova esperança.

Il•lusions fresques,
aventures vives.
-Joia d’estimar!

He vist una rosa
al bell mig d’un roser.
-Florit neguit!

Cansada branca
passada pels corrents:
dèbils gemecs.

Jardí primaveral
ple de colors pintats.
-Alegria!

Albert Garcia
(1r ESO)

Narcís Oriol
(2n ESO)
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Recull de poemes

Estimat triangle rectangle...

Avorriment

Pensaments

Passa la pàgina
sense saber què fer,
ronden idees.

Dos ulls que miren,
avorrits i cansats,
per la finestra.

Imaginació

Clàudia Capdevila
(2n ESO )
(Accèssit)

Els fulls que tempten
a escriure realitats
i móns fantàstics
Mar negre
El mar rebutja
onades enfosquides
de mort i por.
Aigües que ja no dansen
enmig del gran silenci.

20

En record de tants Pitàgores
Sotmesos a una tirania quadriculada, cap teorema és acceptat,
un sentiment que amb quatre barres
i tres costats ha sobreviscut anys i
panys.
I jo em dolc en la confusió
d’emprendre un viatge
lluny d’aquest immens, breu i sempre estimat triangle.
Abastant il•lusions llunyanes, el
preu: abandonament d’una història.
Un pròxim record patriòtic vaga
sense rumb per una llunyana memòria.
Empunyaria el semicercle amb
ànsies de llibertat,
però amb sàvia covardia, abandono
tan preuada terra.
Pol Pla
(3r ESO)
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Lluny

1
Abraçant el silenci d’un diumenge a la tarda,
fonent-nos entre el cafè de les cinc fumejant
i un raig taronja il•luminant-nos la cara.
El tren marxant. Nosaltres dins.
Lluny, d’aquell diumenge a la tarda,
quan abraçant el silenci, tot era tan senzill.

2
Ara que som lluny,
tan lluny que no ens veiem,
ens arriba la teva olor de la distància,
sentim el teu somriure camps enllà.
Recordem les teves paraules:
que per lluny que fóssim,
per muntanyes que separessin
el teu nas i el nostre,
tot seria igual.
El tacte de les teves mans,
ara ja llunyanes,
ens acaricien tendrament les galtes.
I quan tornem, llavors sí:
tot serà diferent.
Montserrat Valero
(4t ESO)
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Carta a la nit...

...M’encanta escriure ara.
Paraules que viatgen de la meva ment als meus dits,
sense cap tipus de frontera entre la idea i el fet.
És tard,
plovisqueja al carrer,
i també ho fa una eterna tempesta al meu interior.
Som jo i el silenci,
únics habitants d’aquest oasi que no coneix horitzó.
Figures entrellaçades enmig de la frescor que es respira a l’exterior,
guiades únicament per pensaments passatgers i interminables.
Penso,
i fins a la fi dels dies som jo i el silenci,
aquesta vegada còmplices d’un alfabet propi.
Parlo amb mi mateixa i l’única acció és el naixement de frases
esculpides en parets de vent...
frases que,
trenades,
formen converses amb misteris que apareixen del no-res,
com gotes caient del cel en una nit de tempesta.
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Som tu i jo.
La veu que parla i a la vegada escolta.
La veu que pregunta i a la vegada respon.
La veu que crea la melodia d’una silueta borrosa enmig del diluvi.
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Som, si tu vols,
el que puguem ser,
perquè a vegades els pensaments irracionals ens porten als impulsos,
i a vegades aquests impulsos es poden convertir en màgia.
El temps no té pressa quan és l’hora de gaudir de l’art d’escoltar i ser escoltat,
de dialogar i compartir idees recíprocament...

		

Ara,
el temps no existeix,
i l’únic company és el silenci,
que vola cel enllà buscant la seva pròpia ànima.
M’encanta escriure èbria.
Èbria d’aquesta nit i acabada.
Poemes que sols s’acaben amb petons amb regust de mar....
Duna Carrera
(4t ESO)
(Accèssit)
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Un racó

Frondós,
de roures, pins, alzines…
aromàtic,
de farigola, romaní, espígol…
encisador,
per les boires, postes de sol…
i màgic,
pels seus cingles, coves, baumes…
A la primavera
s’omple de flors i olors,
a l’estiu
de cants i murmuris,
a la tardor
de fulles i colors,
i a l’hivern
de verdor i silencis.
Me’l puc imaginar
quan era un mar,
pels fòssils
que en ell reposen,

o quan era
un refugi de bandolers,
per les llegendes
que així ho relaten.

Ara me’l miro
i veig joves que passegen
deixant al seu pas
confessions i paraules,
i nens inquiets
que corren i s’enfilen
disfrutant d’una llibertat
per a tots molt preada.
Un passat
que l’embolcalla d’encant,
un present
que el fa bategar
i un futur
que espero no malmeti
aquest racó,
per a mi, el millor.
Núria Arumí

24

I
X
X

X

E
PO

S

IA

JOCS FLORALS 2009
Amic, el teu hivern

Amic, pinzellades blanques al cabell,
mirada tranquil•la
vessant de sensibilitat i seny.
Arrugues inquietants,
remarcant un front,
que voldria esquivar el temps.
Paraules dins teu,
t’omplen el pensament,
apropant-te sovint a la solitud
reinventes l’esforç en les il•lusions,
una motivació als matins plens,
d’agenda sense rutina.
Vols gastar-te energia
no perdre l’interès,
de l’ara
del demà
del tot.

Amic meu, el teu hivern
serà tan fràgil i dòcil
com l’evidència de la meva tardor.
Mostrat, el somriure
tendre, natural;
el teu do de generositat
retornant protagonisme
a la senzillesa de
viure i estimar.
Acceptant la vellesa,
amb un pas valent,
encarat a gaudir
cada raig del dia,
com una última carícia,
de la propera nit.
Amic meu,
intentem ser feliços
avui i aquí.
Anna Torras
(Accèssit)
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Saturn sense anelles

L’esquimal que no sabia pescar

Quan els llapis tenien ulls, un planeta
que tenia unes anelles se’n va anar a
fer una volta al Sol. Les anelles anaven tan ràpid que les va perdre. Les
va buscar per tot arreu, però no en va
trobar ni rastre. Ho va buscar per dins
del Forat Negre fins que va trobar la
Terra i li va dir:
-Que has vist les meves anelles?
I la terra va contestar :
-Sí!, les tinc aquí, ara te les dono.
-Gràcies!
I a partir de llavors ja no les va perdre
mai més.

Hi havia una vegada un esquimal que
no sabia pescar i havia de demanar-li
al seu amic que li donés peix perquè si
no, no podia menjar. I un dia va decidir
aprendre a pescar. I el seu amic li va
donar uns quants consells:
- Mira, primer has de fer un forat al
gel -li va dir-, i després tira la canya
amb totes les teves forces. I ara només
cal esperar. I quan notis que la canya
t’empenyi, has de rodar aquest rodet
endavant.
L’esquimal ho va provar:
- M’ha sortit! M’ha sortiiit!
- Molt bé! –li va dir el seu amic.
I així va ser. Ja sabia pescar i ja no li
havia de demanar peix al seu amic.

Guillem Codina
(1r EP)

Arnau Pujol
(2n EP)
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El mico que volia veure mar

Hi havia una vegada un mico que es
deia Jojo. Un dia en Jojo va dir:
-M’agradaria veure mar.
Això li va dir al seu pare, i resulta que
el seu pare li va dir:
-Ets massa petit, per sortir de casa sol.
-Va, pare, deixa’m anar al mar.
-Que nooo, ets massa petit!
L’endemà en Jojo es va preparar un
superpla per anar a visitar el mar. Quan
es va fer de nit en Jojo va assegurar-se
que estigués tot tranquil i que els seus
pares estiguessin adormits.
-Ara és el moment -va dir en Jojo.
Va sortir de casa de puntetes. Quan va
ser a fora, va engegar el lot i va caminar i caminar fins que va arribar al
mar! En Jojo estava bocabadat!
-Per mil plàtans i cocos, és immens!
Es va tirar a l’aigua. Primer es va
empassar una mica d’aigua, però el que
era fantàstic era saltar onades. Quan
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se’n va cansar, va tornar a casa. Caram,
el temps passa volant! Va tornar just
en el moment que sortia el sol. A partir
d’aquest dia en Jojo va ser el primer
mico que havia vist mar. I vet aquí un
plàtan, vet aquí un coco, el conte s’ha
acabat!
Alba Carrasco
(3r EP)
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Bewitched Hotel

Hi havia una vegada un jove que va
anar de vacances, concretament jo. Pel
camí vaig veure un hotel amb piscina
i restaurant que semblava molt acollidor. Però quan vaig ser-hi a prop, una
esgarrifança em va recórrer tot el cos
de dalt a baix. Semblava embruixat.
Vaig trucar i flas! La porta es va obrir
de cop. Vaig passar a dins i es va
tancar de cop! L’hotel era molt fosc i
de porter hi havia un home disfressat
de vampir, o més ben dit, un vampir
de debò! Em vaig acostar a una estàtua
i em va mirar. Vaig caure de cul. Allò
no era un hotel. Vaig anar a la meva
habitació i em vaig adormir.
L’endemà... Què dic?, a les 12 en punt
de la nit, em va despertar un soroll:
“Uuuuhhhh!” Jo, naturalment, em vaig
aixecar i vaig obrir la porta. Vaig sentir
que algú es burlava de mi. Algú em
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va agafar pel pijama i em va estirar. Ja
n’estava tip de tant misteri! Vaig obrir
el llum i per sorpresa meva no hi havia
ningú. Finalment em vaig adormir
esgotat de tantes emocions i l’endemà
em vaig adonar que tot havia estat un
malson... o potser no!
Oriol Sardà
(3r EP)
(Accèssit)
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El fantasma que no feia por

En una casa tenebrosa hi vivia una
família de fantasmes. El més gran, el
pare, es deia Fantu. Era gras i baixet,
amb els ulls rodons com pilotes i
portava una bola de ferro a la cua. La
mare, la Fanti, era alta i prima, amb
els ulls aplanats i una bola de ferro a
la cua. També tenien un fill que es deia
Fantasmico. Era gras i baixet, amb ulls
rodons, tot igual que el seu pare però
no tenia bola de ferro a la cua. El pare
i la mare sempre espantaven persones,
però en Fantasmico no sabia espantar
la gent. Va anar a una casa, va trucar el
timbre i va dir:
-Uuuuuuuuuuh, uuuuuuuuuuh, marxeu
de la casaaaaaa!
Però ningú en va fer cas i en Fantasmico va tornar a casa plorant. Estava molt
decebut, no sabia per què no espantava
la gent. Va anar a veure el savi de la
muntanya:
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-Savi, no espanto la gent. Tu saps per
què?
-Em sembla que és perquè no tens bola
de ferro a la cua.
-Ah, gràcies, però on la puc trobar?
-Jo en tinc una, te la dono.
-Moltes gràcies. Adéu.
I conte contat. En Fantasmico va ser el
rei dels fantasmes.
Josep Sans
(4t EP)
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El diari de la Lola
13 de setembre.

Hola, sóc la Lola, tinc 7 anys i per
l’agost faré els 8. Visc al Vendrell. El
meu pare és comercial i es passa el
dia fora de casa i la mare és secretària
d’una empresa de transports.
El pare, un dia tornant d’escola, em va
dir que potser tindria un germanet més
petit.
Com que em vaig il•lusionar tant, no
vaig poder evitar fer moltes preguntes:
-I com es dirà? Quants anys té? És entremaliat, juganer, simpàtic? Li podré
fer de mainadera?
El pare va dir que no em precipités
tant, que encara s’ho estaven pensant
amb la mare.
Al cap d’una eternitat (per a mi), m’ho
van afirmar: tindria un germanet i el
dia 16 de juny l’aniríem a buscar a
l’aeroport del Prat a Barcelona.
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Quan va ser l’hora, el vam anar a
buscar. Era francès. L’endemà li vaig
demanar a la mare per què el meu
“germà” havia vingut així. Va trigar a
contestar, però finalment em va dir:
-Doncs mira, els seus pares no el
podien cuidar, per això el van deixar
en un internat, i... si no l’haguéssim
adoptat...
-Si no l’haguéssim adoptat, què? Es
quedaria allà per tota la vida? Eh?
-No! Quan hagués sigut gran, l’haurien
dut a un hospital.
Tot i que tenia més dubtes, no vaig preguntar més. Vaig agafar el meu germà i
me’l vaig endur a la meva habitació i li
vaig dir:
-T’agradaria dir-te... Ot? -em va fer un
somriure, segur que Ot li va agradar
molt.
Durant tot aquest temps li he explicat
tots els meus secrets i ell els pocs que
tenia. És el millor germà del món, però
el trobava estrany. Si li deia alguna
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cosa, ell m’entenia però era com si hi
fos i no hi fos alhora. Feia temps que
tenia aquesta sensació, no vaig aguantar més i li vaig explicar a la mare, em
va dir que tenia una malaltia psiqui...
no-sé-què, bé, una malaltia que afecta
al cervell, es diu “Síndrome de Down”.
Al principi em vaig espantar, però com
que ja quasi tinc vuit anys no vaig
preguntar com una nena petita. Jo sé
perfectament que el meu germanet
l’estimaré sempre.
Alba Masramon
(5è EP)
Una arca de Noè diferent
Fa molts anys, quan Déu havia creat el
món, la fent que habitava la terra no la
cuidava i l’embrutava, la maltractava
i la contaminava, però no tots. Noè,
un ancià molt ancià, anava recollint
papers que la gent llençava. Era l’únic

31

que cuidava de la bonica terra.
Un bon dia, Noè va anar al pomer màgic per trobar-se amb Déu i explicar-li
tot el que li passava.
-No pateixis –va respondre-li-. Ho
solucionaré.
-I com ho faràs?
-Tu estigues demà a les 9 del matí embarcat al mar amb una parella de cada
espècie d’animals dins d’una barca, la
resta la faré jo.
Noè, que era un inútil en temes de
fusteria, va construir una barca massa
petita per encabir-hi tots els animals,
però ell no se’n va adonar. Així que
l’endemà es va llevar molt d’hora per
anar a la selva a buscar els animals que
Déu li havia dit.
Primer va anar a buscar les girafes, els
elefants, els hipopòtams, els cocodrils,
els ximpanzés i, amb l’ajuda de Déu
tots els que li faltaven.
Però es va descuidar dels llops, dels
óssos i dels tigres, i per contra va aga-
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far el doble de mosquits i el triple de
formigues.
Acabada la tasca, va tornar cap a casa
per intentar encabir els animals dins la
barca. Va anar posant animal per animal però va tenir diversos problemes:
va haver de fer dos forats al sostre perquè les girafes poguessin treure el cap,
va posar glaçons en un racó perquè els
pingüins no tinguessin calor, va tancar
les formigues en un formiguer perquè
els ossos formiguers no se les mengessin i va plantar un parell d’arbres
perquè els ocells hi poguessin fer el
niu. Quan va haver acabat, però, es va
adonar que els elefants no hi cabien.
Va pensar molta estona i va decidir que
enganxaria una plataforma de fusta al
darrere de la barca, en la qual anirien
els elefants.
Finalment, a les 7 en punt, Noè havia
aconseguit tenir tots els animals dins
la barca. Ara només li faltava portar la
barca fins al riu que desembocava al
mar.
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Però Noè era un inútil i un gamarús: era
impossible que una persona sola arrossegués una barca que devia pesar tones!
Així doncs, va haver de treure els
elefants, els hipopòtams, els rinoceronts
i els lleons per poder arrossegar aquella
barca que semblava un safari.
A les 8.45 ja tenia la barca dins el riu,
i només li faltava posar-hi els animals
que havia tret per poder transportar la
barca.
Al cap de deu minuts, Noè ja havia
embarcat tots els animals menys els
rinoceronts. De sobte, van començar
a caure gotes d’aigua, que es van anar
fent grosses, grosses. Al cap d’uns
quants segons, va començar a fer una
terrible tempesta amb llamps i trons.
Noè va entrar de seguida a la barca i
va llevar amarres. Al cap de 5 minuts,
un calfred li va recórrer l’esquena: els
rinoceronts! Va pensar-hi en el moment
just que l’aigua els arribava pel coll.
Com que no sabien nedar i era impos-
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sible embarcar-los de nou, Noè els va
donar per perduts i es va centrar en la
barca i la resta d’animals.
Passada una estona, un tro sorollós
va fer despertar Noè que s’havia
endormiscat: una de les girafes va
caure morta amb un clar símptoma
d’electrocució. Noè no va tenir temps
de reaccionar quan un llamp va tocar
de ple el cap de la girafa que quedava
viva. Les girafes s’havien mort, una
espècie menys.
Noè s’estava desesperant quan es va
adonar que els glaçons dels pingüins es
començaven a desfer. Va sortir fora la
barca, va omplir una galleda d’aigua i
la va tirar sobre els pingüins. D’aquesta
manera els pingüins no passarien calor.
Quan ja havia repetit l’operació unes
quantes vegades, es va adonar que
els pobres elefants s’estaven ofegant,
perquè amb el seu pes la plataforma
que els aguantava s’havia enfonsat.
Com que, igual que els rinoceronts, els
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elefants no sabien nedar, els va donar
per irrecuperables i va continuar tirant
galledes d’aigua als pingüins. De cop,
però, com que havia tirat molta aigua,
la barca corria perill d’enfonsar-se.
Noè va pensar ràpidament: “Si es
moren tots els animals l’hauré fotut”.
Aleshores va tenir una idea que va
posar en funcionament al cap de pocs
segons: va anar a buscar els hipopòtams i els va tirar al riu (cosa que no
va ser fàcil) perquè, segons havia vist
en un documental, els hipopòtams es
passaven moltes hores a l’aigua i Noè
va deduir que sabien nedar. Però com
que hi havia molta aigua es van morir,
igual que els rinoceronts, les girafes i
els elefants.
Durant aquesta estona, no havia tirat
aigua als pingüins, així que aquests
també es van morir. A poc a poc moltes
espècies es morien: per asfixia, per
calor, per set, per fred, per gana...
De cop, els lleons van començar a tenir
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gana, es van aixecar pausadament i van
córrer cap als cérvols. Un per davant i
un per darrere van acabar amb la vida
d’un cérvol inofensiu.
Noè observava atent aquella baralla
quan un raig d’aigua va ofegar un conill i dos eriçons.
Un forat havia aparegut al terra de la
barca i, a poc a poc, la començava a
enfonsar.
Al cap de dos minuts, la barca, juntament amb tots els animals que quedaven vius, desapareixia mar endins,
i només els ocells se’n salvaven. Un
d’ells, un colom amb una fulla de
l’arbre que li havia fet de niu.
De Noè no se’n va saber mai més res
de res.
Clàudia Codina
(6è EP)
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Quin dia!

-Ehem, hola, el meu nom és Fulano,
Fulano de Tal. Ara tinc dotze anys i
tinc una memòria fenomenal. Per això
me’n recordo d’aquell dia i crec que tot
va anar més o menys així:
Era el 7 de febrer del 1998 (en data
curta 7/2/98). La meva tieta estava
embarassada de la que ara és la meva
cosina, els meus dos tiets bessons
acabaven de fer els 22 i jo tenia 0 anys.
Però després que sonessin dos quarts
de tres de la matinada va passar una
cosa que jo no vaig entendre.
Tot estava tranquil fins que van sonar
dos quarts de nou del matí. Vaig sentir
unes veus que cridaven. Eren el meu
pare i la meva mare que deien: “Ai,
el meu nen!” o “Felicitats, petitó!” o
“Però que gran!”.
Després d’aquell rebombori que va
despertar el barri de dalt a baix, em van
donar una mena de capses de colors
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i, quan les vaig obrir, a dins hi havia
un pilot de coses: roba, joguines i un
cobrellit de molts colors que per sort
encara conservo (em sembla).
Després de vestir-me amb la roba
nova, em van ficar dins el cotxe i a la
carretera.
Al cap d’uns minuts i poc, vàrem
arribar a una casa. A l’entrada hi havia
gent que cridaven i semblaven molt
contents. Vam aparcar el cotxe i vàrem
entrar cap dins.
A tot això, ja era mig matí.
La gent de l’entrada (que eren tots els
meus familiars) es van ficar en una
habitació i en van sortir amb moltes
caixes com les anteriors, i una de molt
gran. Això sí, cridant tot somrient.
Quan van obrir les caixes vaig tornar
a veure més joguines i roba i coses
d’aprenentatge com contes, puzles... I
al final la més gran, que ja havia visualitzat abans. Era un cavallet de fusta
molt bonic que servia per gronxar-
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m’hi. Em va fascinar des del primer
instant!
Ara ja sé què era tot aquell enrenou, i
no m’estranyo de tota aquella alegria.
Ara sé que aquelles caixes eren regals,
i ara sí que sé quan el faig i, per suposat, ara sé el perquè de tot allò. Que
què pot ser, penseu? Doncs el que tant
espera la gent jove i tanta ràbia li fa a
la gent gran precisament perquè és un
any més gran.
És l’aniversari!
Biel Sardà
(6è EP)
(Accèssit)
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De doloroses llàgrimes se’n treuen
dolços somriures.

Era un d’aquells dies grisos, en què no
saps què fer, ni amb què entretenir-te,
ni res. Jo, aleshores, estava avorrida,
més que avorrida, trista: ell ja no hi
era. En dies com aquest, l’entràvem
perquè s’escalfés i perquè jugués una
mica amb mi. Però no. Estava sola a
casa. Sola.
Em vaig estirar al sofà, però no vaig
gosar tancar els ulls per adormir-me.
Em seria impossible. Sense els seus
lladrucs, no podia.
De sobte vaig sentir un nus a
l’estómac, vaig notar un pessigolleig
al pit i al nas... Però, sobretot, el que
més em dominava en aquell instant
eren unes irresistibles ganes de plorar.
Em vaig posar un coixí damunt la cara
maleint aquella sort que m’havia tocat.
Era un d’aquells moments en què volia
anar-me’n lluny, corrents. Anar-me’n
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al no-res, poder cridar sense que ningú
no m’interrompés, sense que em sentís,
sense que intentés consolar-me, sense
aconseguir res.
Vaig treure’m el coixí de sobre, em
vaig encongir notant com la meva cara
s’enrogia i com una llàgrima rodolava
per la meva galta. Plorava. Plorava
sense parar, maleint-me entre sanglots i
demanant-me perdó.
No sé quanta estona va durar. Tampoc
no m’interessa, ja que l’única cosa que
pretenia en aquells moments era que
el temps tornés enrere. I si allò era un
malson, volia despertar.
El temps anava passant. Jo encara sanglotava. També tartamudejava.
Al cap d’una estona, vaig parar de plorar: n’estava cansada.
Van transcórrer molts minuts amb
els meus pensaments ocupant aquell
mar de silenci. Jo només em repetia:
“Borda, borda!” Però res. Així que,
vaig deixar d’insistir i vaig posar-me a
escoltar.
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Escoltava la casa respirar: els seus
cruixits. També vaig escoltar les primeres gotetes de pluja que queien al
sostre.
Vaig parpellejar. Els meus ulls el
veien. Les meves orelles el sentien.
Les meves mans tocaven el seu pelatge. La meva pell sentia la seva escalfor. Els meus braços van donar-li una
última abraçada. A la meva cara s’hi
havia dibuixat un dolç somriure.
Helena Leal
(1r ESO)
M’he llevat d’hora...

M’he llevat d’hora, ràpid i amb una
increïble energia, sense fer cap esforç,
malgrat que al vespre havíem recorregut tots els calls del poble amunt
i avall, com uns animalots. He pogut
observar els primers raigs de llum que
m’oferia el nou dia.
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He esmorzat amb parsimònia, pensant
en blanc, acompanyada pel tic-tac
molest i estrident del rellotge col•locat
a la paret de la cuina. Un cop arribada
a l’habitació, m’he deixat caure al llit
sense fer, com un pes més. Se m’han
tancat els ulls i, de sobte, he sentit un
calfred que m’ha fet aixecar amb la
mateixa força que abans. He pensat en
dutxar-me, amb la galvana ben agafada, però. M’he dignat caminar amb
els peus nus i glaçats fins al bany més
proper a la meva habitació.
En aquell moment m’he adonat que
cada vegada parava més atenció a
insignificants detalls de la casa, detalls sobrers que no havia valorat mai.
Aquella finestra menuda que dóna a la
teulada em mostrava uns quants arbres,
l’única cosa que mostrava la claror del
dia en aquella cambra obscura i freda.
L’aigua sortia congelada i, per molt
que la intentés graduar perquè sortís
tèbia, sortia freda com l’aigua del riu,
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o potser més. Finalment he decidit
rentar-me: he començat remullant-me
els peus i després he deixat que unes
gotes d’aigua declinessin pel meu cos
deixant-les anar sobre el cap, però no
he pogut evitar un crit de desesperació
i patiment. Fora de la dutxa, la tovallola m’ha cobert i m’ha protegit del fred
de la casa. La catifa s’ha anat inundant
a poc a poc, alhora que el meu puny
tancat sostenia la tovallola, les meves
cames corrien ràpidament cap a l’altre
bany de la casa que era un poc més
clar. El mirall m’ha retingut una estona. Observava dins el mirall la meva
nineta que mostrava la forma ovalada
del mirall i, a dintre, una nena insolent
que es creia amb un coneixement molt
gran, però que no calia comparar gaire
per adonar-se que no ho era tant, de
gran. Era una nena que aprenia de les
batzegades, que oblidava amb molta
facilitat, sense preguntar-se el perquè
de tot. Era una nena cansada de ser
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així. Una nena que ja era hora que es
fes un xic més madura. Una nena que
tenia tantes coses a fer cada dia que no
sabia ni per on començar. Només de
pensar-hi perdia la calma.
Les gotes em regalimaven per tota la
cara. He tingut el pensament d’escórrer
els cabells sobre la pica de tal manera
com si fossin un drap de fregar. Ara la
pica també formava part del grup dels
que no eren eixuts.
He tornat a recuperar el cap i m’he
concentrat en la recerca de l’assecador
de cabells. Tornava a sentir el fred.
Curiosament, l’assecador era al bany
obscur.
Marina Tubau
(2n ESO)
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M’havia entabanat

Em vaig adonar que m’havia entabanat
quan el vaig veure allunyar-se amb un
somriure sota el nas. Em vaig quedar
molt sorprès en veure que un gitano de
fira com ell m’hagués pogut ensarronar d’aquella manera. I és que aquella tarda havia anat a la gran fira del
poble, ja que m’encanta l’ambient que
es respira en llocs així. M’ho estava
passant d’allò més bé. Anava carregat
de diners perquè volia fer moltes coses.
Al cap d’unes hores, quan ja estava
avorrit del tot, vaig veure una paradeta d’un gitano que movia tres vasos i
s’havia d’endevinar on era la bola. Era
un home moreno de pell, amb quatre
cabells mal posats i un bigoti que em
recordava en Salvador Dalí. Tenia els
ulls negres i les dents groguenques i
mal cuidades, amb els queixals plens
de càries. Era un home baixet, que no
devia passar dels cent seixanta centí-
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metres, i amb una bona panxa. Semblava simpàtic i agradable. Era molt
alegre i rialler i no s’avergonyia del seu
pèssim aspecte de pidolaire. Jo estava
ben “empanat” mirant-lo i aleshores em
va cridar perquè m’acostés. Mig hipnotitzat, vaig anar-hi. No sabia parlar el
català i li costava el castellà. Semblava
un indi americà. Quan em va tenir a
prop em va dir:
-Tú jugar, tú jugar!
-No, no tengo más dinero –vaig mentir, ja que em quedaven una vintena
d’euros a la butxaca.
-Yo no creer! –va dir intel•ligentment.
Vaig veure que m’havia enxampat de
ple i vaig dissimular fent veure que
no recordava que em quedessin calés.
Després d’aquella pífia, em vaig veure
obligat a jugar. El primers cops, em va
deixar guanyar: vaig aconseguir dos
óssos de peluix que vaig pensar que
serien un bon regal per a la meva xicota, també vaig guanyar una bufanda
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i una bandera del Barça. Però després
l’home es va tornar un expert. Em vaig
quedar ben fumut, perquè aquelles
victòries em van portar a apostar les
meves possessions: el rellotge, el collaret... Quan era l’hora de tancar, pels
volts de les deu de la nit, em trobava en
roba interior. Sort que era a l’estiu, perquè si no m’hagués pelat de fred. Quan
vaig tornar a casa tothom es reia de mi.
I em vaig adonar que m’havia entabanat quan el vaig veure allunyar-se amb
un somriure de murri sota el nas.
Adrià Vilalta
(2n ESO)
(Accèssit)
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Trencament. Soledat. Fi.
Tu, jo.
El fred aire d’estiu m’acariciava els
cabells i ella queia. Queia humida,
lenta, dolça. Et vaig mirar i ella va
tornar a caure. Per què? Per què ploraves? Els ulls negats, la visió borrosa, la
veu trèmula. Un sospir i ella va tornar
a caure, a caure pel meu rostre. Les
teves paraules em fiblaven el cor, els
teus ulls m’ofegaven. Vaig ser massa
egoista? Vas ser massa... tu? Preguntes,
preguntes i cap resposta. Mers pensaments que el vent s’emportava com si
fossin música del cel. En aquell moment eres com l’aire: podia sentir-te,
però no notar-te. No ho podria fer mai
més. El nostre món, els nostres riures,
el nostre amor... tot s’anava fonent,
desapareixent... oblidant. No calien paraules; només mirant-te, el meu present
s’anava desmuntant. Desmuntat a poc
a poc...
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Jo vaig ser feliç. I tu?
El temps passava, passava calmosament... Volia marxar, allunyar-me del
teu costat i pensar que era un malson,
un malson i prou...
Com es podien acabar vuit instants
d’amor? Com es podien embolicar les
roses amb un perfum més dolç que
elles? Preguntes, preguntes i cap resposta. Una carícia, un petó, un somriure... un món. El meu. El teu. El nostre.
Volia agafar-te la mà, sentir-te a prop
i tancar les mortes nines. Respirar la
teva olor i saber que mai em deixaries... mai!
I em vas besar amb els teus últims
mots, i ella va caure, aquesta vegada
amb més força i alhora més dèbil. Un
món oníric? No, un món real, un món
trencat només per ella. La meva vida
s’allunyava sota els pins on tantes vegades ens havien abraçat. S’havia acabat? M’oblidaries? Per què la guspira
dels teus ulls s’apagava a cada pas?
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Per què no et podia deixar marxar?!
Preguntes, preguntes i una resposta.
Un silenci. Un petó. Tota una vida. Els
teus llavis em van dir el que la boca
va saber callar. Els ulls guspirejants, la
tendresa a flor de pell... Per un moment
et vaig sentir meu, vaig reviure tots
els records i el món va callar. Havíem
sigut dos cors enamorats.
Sabia que el meu cor te l’emportaves
encara que n’oblidessis la clau.
Sabia que restaries als meus ulls com
un tresor.
Sabia que durant vuit instants havíem
sigut tu i jo.
Tan sols... tu i jo.
Anna Vila
(4t ESO)
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Carta de dimissió

Escric la present per informar-li de la
meva dimissió. Seré clara i concisa,
porto anys treballant per vostè i no seré
gaire formal, ja sap que no és el meu
estil. No m’agraden les formalitats i
normalment em presento per sorpresa.
No tinc res en contra de les meves
condicions (casa, vehicle i eines suficients), sinó que ja estic farta del tracte
que rebo dels meus clients, per anomenar-los d’alguna manera. Normalment
males cares i sobretot dels seus familiars, que em reben fins i tot plorant, i
cridant que sóc un monstre sense cor,
que sóc injusta... I, cregui’m, si una
cosa sóc, és justa. També pels tòpics
que la gent s’inventa. Llavors, quan
em presento acostumen a dir que si
m’imaginaven més gran, que si no faig
tanta por com solen dir o simplement
es posen a cridar i els haig de perseguir
per tot arreu. De fet, si una cosa no em
sobra, és temps.
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Vaig acceptar el treball perquè em
semblava bonic, ser com un amic que
segueix les persones per tot arreu i
acompanyar-les en el viatge més important que fan... Tot i així, com ja he
remarcat abans, però ho repeteixo perquè de veritat m’amoïna, en comptes
de veure’m com un amic, em rebutgen
la mà amiga que els ofereixo. Fins i
tot els més agosarats m’intenten robar
les eines o el vehicle, un fet que, tot i
que mai ho han aconseguit, arriba un
moment que acaba molestant.
També és un treball dur perquè m’ha
permès veure molt de món i les situacions més horribles i repulsives que
algú es podria imaginar. Cregui’m que
no m’he trobat amb poques, d’aquest
tipus.
Els horaris a més a més d’intempestius,
són abusius. A totes hores, en tot moment, i treballant completament sola...
Si no fos perquè sóc com sóc, li diria
que m’explota, tot i així no li ho diré.
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Li agraeixo que vulgui modernitzar les
eines, i espero que el meu substitut li
ho agraeixi tant com jo. Tot i així, reconec la gent es veu més agraïda amb
la dalla, que és el que se sol esperar.
Així doncs, renuncio a aquest treball,
en què porto ja molts mil•lennis treballant i mai ningú m’ho ha agraït.
Cordials salutacions
Firmat:
La Mort.
Iris Estrada
(4t ESO)
(Accèssit)
La terra que ens va robar el cor

La Marta el mirava amb els ulls negats.
Els ulls d’en Roger, eren un reflex dels
seus. Un reflex de tots els sentiments
d’aquell moment que es barrejaven
amb els crits dels pares que perse-

43

guien els seus fills per por de perdre’ls
entre la multitud de gent, les olors, els
colors, els sorolls… Tot, absolutament
tot es reflectia en aquella mirada tan
sincera.
El sol semblava voler-se amagar darrere el volcà que feia dies que treia fum,
encara que la gent ni s’immutava, però
tot i així l’estrella més gran, continuava
escalfant el terra que trepitjaven tots
aquells peus descalços, i no pas poc!
Calculava que estaven a 40º, a les 8
del vespre. Centenars de nens i nenes
corrien entre les masses de gent jugant
a l’atrapada davant la manca de joguines. Uns altres, estaven darrere els
estants plens de roba de colors i fruites
tropicals. Algunes nenes ajudaven les
seves mares a portar fruita o gerres
plenes d’aigua i, de passada, vigilaven
els seus germans. Tot era preciós, però
semblava increïble que darrere tot això
s’hi amagués tanta crueltat, tanta pobresa, tant patiment, tanta fam, tantes
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diferències amb una mica més amunt
de l’equador del planeta... Però, malgrat tot, la gent vivia feliç amb el poc
que tenia.
En Roger i la Marta es van agafar la
mà, i es van posar a caminar pel passadís que feia la gent autòctona davant
la presència d’estrangers al seu humil
mercat. Es van haver d’enfrontar a
totes les mirades plenes d’incertesa i
por. Però van anar avançant lentament
fins arribar al pont on els havia deixat
la furgoneta aquell mateix matí.
En pujar a la furgoneta, la Marta va
recolzar el cap sobre el vidre, com si
pretengués dormir. Estava molt cansada. Els mosquits, la gana, el caminar
tant, la calor... En Roger, mirava per
la finestra i, de tant en tant, creuava la
seva mirada amb la del conductor que
observava què feien en tot moment.
Probablement, el conductor de la
furgoneta no sospitava res d’ells, però
segurament se sentia estrany en veure
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gent nova.
El paisatge de l’exterior passava per
la finestra com si fos una pel•lícula.
Tot era molt bonic, però de sobte, en
aquella bonica imatge, hi apareixia com
per art de màgia, una ciutat en runes,
una muntanya de deixalles on hi havia
nens jugant o muntanyes de ferralla que
servien de joguina als nens d’allí. En
Roger va estirar cap a ell la finestra i va
permetre el pas d’aire a l’interior de la
furgoneta.
La furgoneta va arribar. La Marta i en
Roger van baixar-ne i li van donar la
propina i el que valia el viatge al conductor que els havia sotmès a la seva
mirada davant els 20 minuts del viatge.
La Khijla va sortir tan bon punt els va
sentir, els va saludar i els va dir que els
havien portat caixes plenes de menjar.
Havien de ser a la capella vint minuts
després. Així que se’n van anar a la
seva cabana, van deixar la motxilla i es
van posar roba més còmoda. Van sortir
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de la cabana dirigint-se a la capella. A
la Marta li havia canviat la cara d’ençà
que s’havia assabentat que, després de
quatre dies, menjarien alguna cosa més
que cacauets. Però la seva cara va tornar a canviar quan va veure la cua de
gent que hi havia, que gairebé donava
la volta al poblat.
-Ho veus, Roger, ahir vam passar
gana, avui tornarem a passar gana i
demà més del mateix. Si no en donen a
tothom... o potser si aconseguís passar
davant d’algú... Sí! Que no en donin a
tothom, si no tornarem a passar gana!
Els ho vaig a dir.
-Marta, com pots arribar a ser tan
egoista?
-A tu potser t’és igual menjar només un
plat de sopa, o un tros de pa, o potser
els ossos del pollastre que s’hagin
menjat els altres, però a mi no!
-Marta, per favor! Quan tornem, tu podràs menjar tot el que vulguis; aquesta
gent menjaran un cop cada setmana o
cada dues de per vida!
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La Marta va callar i va baixar les
celles. Davant l’atenta mirada d’en Roger, es va asseure al terra en veure que
la cua no avançava. Tot el que havia
vist durant aquells dies l’havia consumit per dins, així que estava abatuda
moralment, i físicament, també. No
sabia si podria aguantar el mes i mig
que quedava. Però era la seva aventura, la d’ella i la d’en Roger, i havia
d’aguantar.
A poc a poc, tota la gent que recollia
allò que l’alimentaria durant dues
setmanes, s’anava asseient al terra
formant rotllanes petites. Segurament
alguns no es coneixien de res, però es
posaven a parlar amb els altres com si
els coneguessin de tota la vida.
Tan poques caixes plenes de menjar, i tanta gent esperant poder fer un
mos! El contingut de les caixes anava
baixant. Quan van arribar, tan sols els
van donar un tros de pa, mitja poma
i un bol amb una cullerada de sopa.
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La Marta va maleir-ho tot en aquell
moment. Temia passar gana. De fet, ja
n’havia passat, i per això encara tenia
més por.
Quan en Roger va haver recollit el seu
bol, se’n van anar a seure en una de
les rotllanes, al costat de la Khijla. La
Marta no gosava menjar. Tenia por de
quedar-se sense res, en uns instants.
La gent s’alimentava d’un platet de
sopa, mitja poma i una llesca de pa
a la setmana, vestien un tros de roba
apedaçat per tots costats, i tot i així,
mai perdien l’esperit de festa, les ganes
de ballar, de muntar saraus, de fer riure
a la gent. Com s’envejava el sentiment
aquell! Tothom parlava i cridava. Els
que tenien més menjar, en donaven
als altres... I aquí la Marta va trobar la
peça que li faltava per gaudir del seu
viatge a l’Índia: compartir.
Aquell dia, la Marta no va passar gana.
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Epíleg

La Khijla, els crits dels pares que
perseguien els seus fills per por de
perdre’ls entre la multitud de gent, les
olors, els colors, els sorolls, els mercats,
les muntanyes de runa i les de ferralla,
la fam, la calor, els mosquits… Tot,
absolutament tot, aviat no seria més que
un record. Una aventura molt difícil
d’oblidar. Una de les millors experiències de la seva vida, i una de les pitjors.
En trepitjar aquell avió tan luxós comparat amb tot el que havien viscut, tot
allò quedaria mort i tancat en un record.
Un record d’aquella cultura, aquella
gent que els havia robat el cor: Índia.
Montse Valero
(4t ESO)
(Accèssit)

I
X
X

X

A

P

S
RO

JOCS FLORALS 2009

Quin dia!

- Òndia, el despertador no ha sonat! Ja
faig tard!
Així comença el dia més estressant del
nostre amic. Sense pensar-s’ho, fa un
bot del llit i es dirigeix al lavabo com
un llamp, amb tan mala fortuna que
ensopega amb un petit calefactor que té
a la habitació destrossant-li el dit petit
del peu. Mentre profereix renecs que
he decidit omitir per raons òbvies, es
renta la cara i les dents assegut a la tassa del vàter fent un pipí intentant així
guanyar temps. Ni tan sols es dutxa; el
rellotge corre i la veritat és que ho va
fer ahir al vespre, però el nostre personatge s’adona que ha oblidat un petit
detall, no s’ha afaitat!
-Coll… -exclama entrant en un estat
d’estrès gairebé malaltís.
D’una revolada s’unta la cara d’escuma
i comença a passar-se la maquineta
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d’afaitar a una velocitat quasi supersònica aconseguint així el resultat
evident: múltiples talls. Amb una acció
gairebé heroica, aplica massatge sobre
la seva malmesa pell. Amb una expressió entre de dolor i de resignació,
s’omple la cara de petits bocinets de
paper higiènic amb l’esperança que
aturin les hemorràgies causades pels
talls. A corre-cuita torna a l’habitació,
aquest cop salvant amb un salt maldestre el “coi” de calefactor. Es vesteix
amb el millor vestuari que té a l’armari
i, sense abaixar el ritme, es presenta a
la cuina com una aparició. S’escalfa un
cafè del dia abans al microones i…
-Puaaaj! -faltava el sucre, oi?
Beu un glop d’aigua per veure si així
es treu el gust excessivament amarg
que li a quedat a la boca i enfila escales
avall, ja que, efectivament, l’ascensor
s’ha “esconyat”.
Quan gairebé arriba al portal,
s’entrebanca amb el gos de la veï-
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na i cau de morros just a sobre de la
catifa de l’entrada que alguna ment
il•luminada va comprar amb la paraula
“wellcome” impresa. S’alça ràpidament i sense tan sols girar-se, exclama:
– Ho sento, tinc pressa!
Mentrestant, la senyora indignada
intenta calmar el seu quisso acollonit, o potser avergonyit per portar un
jersei últim model, la veritat no ho
tinc clar. Però continuem seguint el
nostre protagonista pels carrers mentre
intenta aturar un taxi . En el seu intent
d’aconseguir el taxi s’adona que la
gent el mira i somriu per sota el nas.
De sobte es gira i es veu reflectit a
l’aparador: horroritzat, s’adona que encara porta la cara apedaçada de paper
higiènic. Se’ls treu com pot i alhora
busca el mòbil que està sonant amb la
melodia “Macho men” que en Jordi,
la seva parella, ahir li va posar tot fent
conya.
-Digueu! -contesta d’una manera gro-
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llera.
És en Jordi que vol que compri el pa
abans no torni a casa.
-Sí, no pateixis, però ara et deixo que
porto un matí de por, ja t’ho explicaré,
adéu.
Al mateix temps, un taxi s’atura amb la
mala fortuna que un altre senyor també
s’hi acosta amb la intenció de pujar-hi.
Desprès d’una petita discussió decideixen compartir-lo. És millor així, no
hi ha temps per a ximpleries.
El taxista demana als dos viatgers on es
dirigeixen, el senyor li diu que va a la
Plaça Major i el nostre amic exclama:
-Al carrer del Pi número 152, depressa!
Passats cinc minuts que se li fan interminables, tot parlant del temps i de futbol, arriben a la destinació, al carrer del
Pi. El senyor, molt encuriosit, li demana
què se li ha perdut en aquest lloc i ell
li contesta que és per a una entrevista
de treball per fer tasques de publicista.
El senyor riu d’una manera burleta i
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li desitja sort. Amb la mosca darrera
l’orella, baixa del taxi i es dirigeix al
portal mentre s’espolsa la roba i es fa
una repassada en un aparador per comprovar que tot està correcte . Quan és
a punt d’entrar al portal, aixeca el cap
per llegir el rètol de l’empresa, ja que
no sap com es diu perquè l’entrevista
li ha aconseguit en Jordi. I quina és la
seva sorpresa quan descobreix que està
al davant de la seu del partit ultraconservador, per dir-ho d’una manera
suau. El sentit de l’humor del seu company és una mica bèstia, però això no
l’atura, i... “amb un parell” i el cap ben
alt s’adreça al departament de recursos
humans per presentar el currículum i
entrevistar-se amb el responsable. Només arribar al taulell de la secretària,
la cara de la noia canvia i opta per un
posat seriós.
– Què vols? –li demana.
El nostre heroi li diu que ve per la entrevista de feina i li entrega el currícu-
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lum. La noia entrega els papers al seu
superior i el fa passar. Quan tot just ha
travessat la porta, el director de recursos humans s’abaixa les ulleres fins la
punta del nas i l’observa amb sorpresa
mirant de reüll la seva secretària. Ella
arronsa les espatlles i tanca la porta.
Ah!, per cert! Us havia dit que el nostre
amic és de raça negra?
Mentre espera que aquell home de
bigotet ridícul repassi el seu extens i
brillant currículum i es digni dirigirse a ell, seu en una cadira que hi ha
davant de la taula i observa el cap d’un
cérvol dissecat que presideix la paret
del seu davant, segurament aconseguit
en una antiga cacera plena d’homenets
de bigotet ridícul. Passats uns segons
realment incòmodes, el senyor sense ni
tan sols aixecar el cap i d’una manera
força grollera li diu:
- Ho sento, però no és el perfil que
estem buscant, bon dia!
En Naïm, que així es diu el nostre he-
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roi, recull el seu currículum i enfila el
camí de la porta, però quan ja és a punt
de sortir gira el cap per sobre l’espatlla
i aixecant lleugerament la barbeta
replica :
-És perquè no porto bigoti?
Sergi Giménez
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Fins que la mort ens separi
Sabia que havia arribat el moment.
No podia deixar que la situació
s’agreugés ni un centímetre més. Estava molt espantada. El cos li tremolava
sense parar, ni tan sols podia aguantar
bé la cigarreta.
Sabia que havia arribat el moment de
marxar de casa.
La situació era insostenible. Havia
d’aprofitar el parèntesi que déu o qui
sap qui li havia brindat per poder fugir
i no tornar mai més. Només calia
agafar el més necessari, només calia
agafar els diners que, durant anys,
havia anat guardant secretament sota
la calaixera. Tenia por, però la ràbia
encara era més pesada. Després de
l’avortament forçós i no desitjat, volia
morir-se. Volia morir-se.
Sabia que havia arribat el moment
d’abandonar-lo.
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Ja no podia triar. Aquell era el camí,
aquella era la única sortida del cau fosc
i maleït en què s’havia convertit la
seva existència. Ni tan sols li calia fer
les maletes. Perquè no en tenia. No hi
havia cap record que volgués guardar.
No existien els records. Només tenia
ganes d’oblidar el malson que vivia
cada dia, cada hora, cada minut, cada
segon. Asfíxia, era justament l’asfíxia
que l’estava matant. Les radiografies
dels ossos trencats tampoc li farien cap
falta.
Sabia que havia arribat el moment de
fotre el camp.
No podia tolerar més els insults, la
ignorància, el cop de puny, l’estrebada.
Vivia immersa en l’esclavitud més salvatge. Havia oblidat el món exterior,
els objectes, els llocs i les persones.
Començava a dubtar de la seva pròpia
ànima, dels seus sentiments, del seu
propi cos.
Qui era ELLA?

Es preguntava cada dia, cada hora,
cada minut, cada segon.
S’ofegava.
Sabia que havia arribat el moment de
començar de nou en una altra banda.
I en aquell precís instant va arribar
ELL.
Sabia que havia arribat el moment.
Eva Ventura
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