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2010, L’ANY MARAGALL

Fa 150 anys naixia en una família burgesa barcelonina, el
quart fill i primer noi, que el pare tenia destinat a mantenir i continuar el negoci familiar. Però ell no semblava
gaire interessat en el tema de la indústria tèxtil i va voler
tirar per altres camins: va estudiar dret, va escriure un
munt d’articles per a diaris i va ser, sobretot, poeta.
A Joan Maragall li devem la renovació, la modernització de la poesia de la Renaixença. S’havia de fugir de
la retòrica rutinària i enfarfegada i proposar l’expressió
d’experiències personals, idees i sentiments d’una manera més espontània, més viva i menys encotillada.
Joan Maragall és el poeta del Modernisme, de la mateixa
manera que Víctor Català (Caterina Albert) n’és la narradora, Santiago Rusiñol el
dramaturg, i Antoni Gaudí l’arquitecte.
La seva obra poètica abasta temàtiques molt diverses: l’amor, la natura, la seva terra
i la seva ciutat, les llegendes, l’espiritualitat...
Perquè us en pugueu fer una lleugera idea, hem escollit alguns fragments de la seva
obra poètica que us permetran fer un tast variat i apreciar el seu estil.
Maragall és profundament impressionista, respon als estímuls de la natura d’una
forma viva, amb mots lleugers que podem fer nostres amb facilitat. Recordeu aquests
versos de “La Fageda d’en Jordà” (1911)?
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El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi poc a poc;
compta els seus passos en la gran quietud
s’atura, i no sent res, i està perdut.
Li agafa un dolç oblit de tot el món
en el silenci d’aquell lloc pregon.

La temàtica amorosa és molt important en els seus primers llibres. Fuig de
l’idealisme i retrata una realitat viva, una persona. Aquest fragment l’hem extret de
“Les minves de gener” (1895):
No sents una frisança, dona? Digues:
no et sents la primavera a les entranyes?
Llança’t, doncs, al carrer: si t’hi trobessa,
te donaria un bes al mig dels llavis,
al davant de tothom, sense vergonya
de besar i ser besat, que avui n’és dia.
Viu intensament la consciència de la seva terra i la seva cultura i ho sap transmetre
d’una forma tan simple que alguns dels seus poemes més populars han arribat vius
als nostres dies, ja siguin escrits o cantats: “La sardana”, “L’Empordà”, “El Cant de
la Senyera”(1900). D’aquest darrer, comproveu la força dels darrers versos:
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I et durem arreu enlaire,
et durem, i tu ens duràs:
voleiant al grat de l’aire,
el camí assenyalaràs.
Dóna veu al teu cantaire,
llum als ulls i força al braç.

Per als seus poemes èpics aprofita personatges llegendaris com Serrallonga o el
Comte Arnau. Fixeu-vos en els mots de penediment del bandoler a “La fi d’en Serrallonga” (1900):
Però he tingut tant odi al rei d’Espanya
i li he fet la guerra jo tot sol.
Ell la terra ens ha omplert de gent estranya
i manar-nos-ho tot és lo que vol.
Doncs, jo li he dit: “No em plau!”. I, via fora!
he anat pel món com m’ha vingut a plaer,
he fet lo que he volgut, lliure a tota hora,
i no he obeït llei, ni rei, ni res.
I acabarem aquest viatge pel món maragallià amb una referència al “Cant espiritual”
(1911), una mena de darrer llegat poètic on aboca les seves profundes arrels romàntiques i religioses:
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Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença!

Després de comprovar la puresa, la força i la diversitat de la seva poesia, no us estranyarà saber que l’any 1904 fos proclamat “Mestre en Gai Saber”, després d’haver
guanyat els tres premis ordinaris dels Jocs Florals: la Flor Natural (millor poema de
temàtica amorosa), l’Englantina d’Or (de temàtica patriòtica) i la Viola d’Or i Argent
(millor poema religiós).
Com sol passar amb tots els autors “clàssics” i amb les seves obres, lluny de caure en
l’oblit, perviuen en el temps i, en la majoria dels casos, segueixen tenint una vigència permanent admirable. No faríeu vostres, en ple segle XXI, aquests versos de la
seva “Oda a Espanya” (1898)?
Escolta, Espanya, - la veu d’un fill
que et parla en llengua - no castellana;
parlo en la llengua - que m’ha donat
la terra aspra:
en’questa llengua - pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.
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No voldria acabar aquestes quatre ratlles sense fer referència a la relació de Joan
Maragall amb la vila de Tona. L’estiu de 1909 hi va fer estada amb tota la família per
prendre les aigües. En una carta enviada al seu amic Josep Pijoan, descrivia el paisatge que contemplava des del serrat de l’Aguilar:
“Això és gairebé la felicitat. Tanta terra es veu i tanta quietud! Del cim del Tagamanent a les muntanyes de Collsacabra, amb tot el Montseny al mig i la Guilleria al
peu, és un gran escenari on no passen sinó nuvolades silencioses i els jocs de llum; i
a davant el pla tot verd de blats i en les faldes dos poblets lluny, Seva i Taradell, que
sempre hi toca el sol. I tot tan quiet. Quin repòs!”
En definitiva, el fet d’afegir la 32a edició dels Jocs Florals de la nostra escola a la
celebració de l’Any Maragall és un encert, un reconeixement als qui ens han precedit
en la lluita per la conservació i l’enriquiment del nostre patrimoni cultural, una altra
petita aportació en la necessària transmissió a les generacions futures i l’expressió
de la nostra voluntat d’arrelament al país i a la seva història. Que la poesia continuï
essent la “paraula viva” que proposava Joan Maragall!
Joan Roca

Membres del Jurat:
Marta Fontseca, Joan Roca, Pilar Cañada, Gabriel Sagalés, M.Dolors Font, Mireia
Sabaté, Gemma Romeu, Muntsa Valero, Diana Sandoval i Encarna Pagès.
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PREMIS DE POESIA
NIVELL

TÍTOL				

AUTOR/A

P5A		
P5B		

El Cargol				
El vaixell				

Joan Pratdesaba
Maria Verdaguer

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

L’aranya				
El cavallet				
La primavera				
La granja (acc)			
Lluna (acc)				
Lluna bruna				
La lluna, el sol i el cargol (acc)
El meu jardí				
Vent d’estiu				
Esperança (acc)			

Judit Gonell			
Gerard Mancera			
Ferran Jiménez
Víctor de la Osa
Aina Perarnau
Alba Carrasco
Oriol Sardà
Ferriol Calvet			
Maria Valero
Oriol Colomo

1rESO		
2nESO		
		
3rESO		
		
4tESO		
		

Primavera				
Tinc ganes de tu			
Presència Blanca (acc)		
La Flor de la Vida			
Natura (acc)				
Moments				
Incessant placidesa (acc)		

Clàudia Codina			
Mar Coll
Nani Capdevila
Narcís Oriol
Tània Coll
Alba Roca
Helena Canovas
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FINALISTES DE POESIA
NIVELL

ALUMNES

P5		
		

Aroa Martín, Gil Farràs, Lucía Domínguez, Mireia Torres, Carla 		
Cabrera.

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

Lídia Povedano, Bernat Gargallo, Sara Rubio, Nil Badia, Paula 		
Pérez.
Carla Camacho, Joaquin Vila, Aleix Barandarian, Laura Creus, Anna
Ruiz.
Marta Castejon, Clàudia Puigsasllosas, Roger Salom, Pol Serra.
Xènia Vilardell, Mar Duran, Neus Armengou, Enric Esposa.
Marc Salvans, Anna Oliva, Miquel Portet, Mariona Caro, Carla
Fernàndez.
Marc Sànchez, Xavier Sànchez, Arnau Boix, Paula Jordà, Bernat 		
Coca.

1rESO		
2nESO		
3rESO		
4tESO		

Núria Riera, Cristina Pol, Irene Bruch, Ester Canovas, Eloi Codina.
Anna Arumí, Judit Bou, Albert Garcia.
Tània Coll, Guillem Buscà.
Eric Pla, Dànae Arjonilla.
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PREMIS DE PROSA
NIVELL

TÍTOL				

AUTOR/A

1rEP		
2nEP		
3rEP		
		
4tEP		
5èEP		
6èEP		
		
1rESO		
2nESO		
		
3rESO		
		
		
4tESO		

El drac que no treu foc		
La papallona				
La princesa de la neu			
La màquina del temps (acc)		
Una estrella				
El meu millor amic			
La pissarra				

Xevi Boix		
Camila Machado		
Judit Martínez
Gerard Cilleros
Yael Moragas		
Sara Oliver
Eduard Bargalló

Laika, astronauta			
Cròniques de Vila-negra		
Una tarda de diumenge (acc)		
(Desert)
Una flor al desert (acc)		
La història de la meva vida (acc)
La pinzellada d’un somni		

Eloi Codina		
Laura Sans
Albert Parés
Mireia Calvo
Eduard Cases
Mar Recarens
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FINALISTES DE PROSA
NIVELL

ALUMNES

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

Rut Payà, Lídia Povedano, Bruna Vilar, Paula Pérez, Cèlia Jiménez.
Gerard Mancera, Mireia Llehí, Pol Lledó, Clàudia Torrents i Xavier
Gàlvez.
Oriol Prat, Ariadna Zamora, Víctor de la Osa i Laura Ares.
Jordi Riera, Oriol Molist, Ona Montmany, Marta Arumí i Maria 		
Pujadas.
Clara Coma-Cros, Sergi Oliva, Ferriol Calvet, Arnau Bayés, Carla 		
Pratdesaba, Alba Comas i Samar Khacha.
Albert Moya, Alba Masramon, Pep Vinyets, Arnau Rodríguez i
Paula Jordà.

1rESO		
		
2nESO		
3rESO		
4tESO		

Clàudia Codina, Biel Sardà, Lídia Salvans, Irene Bruch i Ester
Cànovas.
Natàlia Castejon, Albert Mombiedro i Nani Capdevila.
(Desert)
Oriol Chandre i Anna Giralt.
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PREMIS DE DIBUIX I CÒMIC
NIVELL

TÍTOL			

AUTOR/A

P3A		
P3B		
P4A		
		
P4B		
P5A		
P5B		
1rEP		
2nEP		
3rEP		
		
4tEP		
		
5èEP		
		
		
6èEP		
		
1rESO		
		
		

El goril•la			
El goril•la			
El lleó				
El lleó (acc)			
El lleó				
Els pirates			
Els pirates			
L’home de les neus		
La cursa de la lluna		
El pollet			
La piscina (acc)		
Perduts al parc d’atraccions
Sense títol (acc)		
El cementiri encantat		
Cap al castell (acc)		
L’incident de la mestra (acc)
Sota mar			
Stock un gran detectiu (acc)
Quina lluna de mel!		
El concurs inesperat (acc)
Un ball especial (acc)		

Martina Giné
Eulàlia Roca
Eloi Casadevall
Judith Martín
Carla Córdoba
Lídia Roigé
Mireia de Arriba
Bernat Gargallo
Roger Vilaró		
Ingrid Baños
Abril Coll
Neus Armengou
Nicolau Vilaró
Anna Oliva i Clara Coma-Cros
Samar Khacha
Aura Casanovas i Júlia Cussó
Martina Pagès
Aniol Oriol
Cristina Pol i Irene Bruch
Maria Solà i Núria Castany
Anna Molist i Núria Riera
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FINALISTES DE DIBUIX I CÒMIC
NIVELL

ALUMNES

P3		
P4		
P5		
		

Ona Vidal, Sofia Carranza, Bruna García, Lídia Pujol.
Berta Font, Ariadna Castañé, Arnau Font, Bruna Soler.
Noa Térmens, Mireia Mauri, Martí Serra, Laia Rovira, Adam Ryan,
Carles Baños.

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

Biel Costa, Miquel Ferrer, Judit Gonell, Alba Picó i Gerard Bayés
Guillem Codina, Biel Burrieza, Laura Creus, Camila Machado i 		
Nacho Díaz.
Paula Vila, Jordi Pagès, Arnau Pujol, Martí Ares.
Ivette Lledó, Yael Moragas, Roger Serrabassa i Miquel Grandío
Josep Sans i Marc Salvans, Sara Oliver i Berta Molins, Genís
Perarnau i Ferriol Calvet.
Ramon Romeu, Anna Lirola, Bernat Coca i Albert Moya, Oriol
Colomo

1r ESO		

Aina Rodríguez i Clàudia Codina.

X

XX

II

JOCS FLORALS 2010

PARES I MARES

PREMIS GENERALS

NARRACIÓ
PREMI: “Simfonia” Mireia Montserrat Freixa
FINALISTES: Judit Sardà, Núria Arumí.

Educació Primària

POESIA
PREMI: “Tres poemes en color” Imma Parés
ACCÈSSIT: “Dona’m” Núria Arumí
FINALISTES: Anna Mª Torras,Teresa Tordera.
MESTRES
NARRACIÓ
PREMI: “Aprendre” Dolors Ayats
FINALISTES: Núria Pedraza, Eva Ventura.
POESIA
PREMI: Desert
ACCÈSSIT: “Paral•leles Blanques” Eva Ventura
FINALISTES: Desert

Flor Natural: Maria Valero
Viola d’or: Alba Carrasco
Englantina: Ferran Jimenez
Educació Secundària
Flor Natural: Narcís Oriol
Viola d’or: Mar Coll
Englantina: Alba Roca
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El gran goril•la Bernat
balla i canta com un gat.
A la selva l’hem trobat
molt ben acompanyat.

Martina Giné P3A
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Eulàlia Roca P3B
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Eloi Casadevall P4A

Judith Martín P4A
(Accèssit)
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Un lleó que tenia molta gana
va tastar un pastís d’avellana,
no en va deixar ni una engruna
i es va posar a ballar tot d’una.

Carla Córdoba P4B
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L’himne pirata
(lletra: Toni Oró – música: Ferran Martínez)
Tremolen els valents, quan la bandera
oneja als quatre vents, solcant el mar.
No hi ha racó de món que no recordi
el nostre pas altiu a foc i sang.

Lídia Roigé P5A

L’infern és ple de brètols, com nosaltres!
Que bramen sense fi, aquesta cançó:
No hi ha destí més bèstia, no hi ha ofici més bo.
Pirates sense treva, pirates el millor!!!
Som pirates, ens agrada el què fem!
Som pirates, i no ens aturarem!
Som pirates, i ho cridarem ben fort.

X
UI

Pirates a sang i foc! Pirates fins a la mort!

B
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Mireia de Arriba P5B
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L’Oriol troba un cargol
que està sota la col
que enfoca el sol.

A
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El vaixell té un cistell.
La roca té una oca.
El pirata té una sabata.
La nina menja una mandarina.
El vaixell té un camell.
Maria Verdaguer
P5B

Joan Pratdesaba
P5A
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L’aranya

La Primavera

L’aranya
puja a la muntanya
i es troba una canya
i cau i es fa una banya
i la banya
es fica a la canya.

La Primavera ja ha arribat,
les flors s’obren d’alegria
i els nens surten al terrat
a escoltar la melodia.

Judit Gonell
(1r EP)

Els ocells han vingut del sud
i en un arbre ha cantat el cucut.
I al final del dia,
tot és mut.
Ferran Jimenez
(3r EP)

El cavallet
El cavallet eixeridet,
no és gens dolentet,
tot el món li diu blanquet
i té un amic que és un porquet.
Gerard Mancera
(2n EP)
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La granja

El gall diu quiquiriquí
de bon matí.
La gallina diu coc, coc,
però pensa que és poc.
Piu, piu diuen els pollets
ben abrigadets.
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El conill no sé què diu,
però no diu ni piu.
Tots aquests animals
no tenen gaires mals.
Victor de la Osa
(3r EP)(Accèssit)

Lluna
Lluna,
com brilles cada nit!
Al voltant tens les estrelles,
elles brillen com llumins,
ben enceses, ben enceses.
Lluna,
tu sempre gires,
Però mai trobes el sol.
Sempre mires les estrelles,
i la terra, a poc a poc.
Aina Perarnau
(3r EP)(Accèssit)
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Lluna Bruna

La lluna, el sol i el cargol

Lluna Bruna, quedat aquí,
que sense tu no puc dormir.
Jo et veig des de la ciutat
i sembla que estigui al teu costat.

A la lluna li diuen Bruna.
Juga amb l’estel
quan s’enlaira en el cel.
Com que se sent sola,
ella també vola.

No te’n vagis, lluna Bruna,
que et veig a dalt del cel
ben acompanyada dels estels
i el teu nom dolç com la mel.
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Si te’n vas et trobaré a faltar,
sense tu no podré jugar.
El núvol et tapa ben encantat
però jo sé que estàs al meu costat.
Alba Carrasco
(4t EP)

19

A l’univers la lluna se sent fosca,
i no se sent ni una mosca.
Li va semblar que algú plorava
i va anar a veure què passava:
era un cargol i el consolava el sol.
- Què et passa bonic cargol?
- li va dir el sol.
- Que m’he perdut per l’univers
I no sé per on tornar.
I així tot es va acabar
Oriol Sardà
(4t EP)(Accèssit)
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El meu jardí

Vent d’estiu

Miro el jardí
i veig que està fet per mi.
Hi ha un Roser
que sembla de paper,
desmais
dominats pel vent,
i un cirerer
a recer de les mirades.
Aquest jardí
Està fet per mi.

Vent, què fas a l’estiu?
Vas pel mar o la muntanya ?
O vas xiulant pels carrers de la ciutat?

Ferriol Calvet
(5è EP)

Potser remous la sorra fina,
o acaricies les herbes verdes? ,
i a vegades, tan sols et passeges lentament.
Sé que hi ets perquè em despentines.
Sento que corres pel balanceig de les fulles,
però no sé com t’ho fas, perquè mai,
faci el que faci,
no et veig.
Maria Valero
(6è EP)
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Esperança

Primavera

L’esperança és un
vent que s’ha d’alimentar
amb records del passat,
que et fan créixer pas a pas.

El prat frondós,
els arbres solitaris,
la flor vermella
vestida d’etiqueta
amb els pètals caiguts.
...
El sol radiant,
el cant del rossinyol,
pardals volant.
...
Paisatge buit,
soledat intrigant,
hores perdudes,
somriures atrapats.
I jo, aquí, esperant.
...
Un ull molt trist,
una llàgrima freda
i un dia blau.

Records d’amor, de tristesa,
de por, i de felicitat.
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No sols records,
també temps presents,
hem de viure el dia a dia,
cuidar aquest vent.
L’esperança no es pot
apagar, ha de ser-hi avui,
i també demà…
Oriol Colomo
(6è EP)(Accèssit)

Clàudia Codina
(1r d’ESO)
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Tinc ganes de tu

Presència blanca

Tinc ganes de caminar,
caminar pels teus pensaments.
Tinc ganes de dibuixar,
dibuixar un món al teu costat.

El meu caminar es desfeia en la neu,
mentre no parava de sentir els crits del gel blanc.
Una solitària veu interna
m’avisava d’una segona presència
damunt la blancor de mitja tarda.
La boirada havia escampat.

Tinc ganes de compartir,
compartir el meu alè amb tu.
Tinc ganes de trobar,
trobar el camí que hem de seguir.
Tinc ganes de parlar-te,
parlar-te a cau d’orella.
Tinc ganes de regalar-te,
regalar-te mil somriures.
Tinc ganes d’enamorar-te,
enamorar-te amb una mirada.
Tinc ganes de despertar-me,
despertar-me al teu costat cada matí.
Tinc ganes de tu.

Mar Coll
(2n ESO)

Ombra misteriosa
sense aspecte mortal,
freda i blanca com la neu,
translúcida com el cristall.
Per la meva galta rosada,
neu gèlida anava lliscant.
Un inesperat bassal de glaç
em va fer caure al seu costat.
Ulls de coure apagat,
llavis inflats d’un dèbil rosat,
manyoc de cabells,
semblava un mort de veritat.
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La seva ànima era fosca,
no notava el seu bategar.
Presència blanca,
absència de sentiments.
Ésser sense vida
que em va ajudar a aixecar.
Ombra misteriosa
sense aspecte mortal,
freda i blanca com la neu,
translúcida com el cristall.
Mentre jo lliscava
pel mirall brillant.
Vaig agrair amb el cap
i fer adéu amb la mà.
Mentre m’allunyava
vaig notar la seva tristesa
i l’alè a la nuca.
Era al meu costat.
Nani Capdevila
(2n ESO)(Accèssit)

La flor de la vida
Suau brisa que cau en el silenci
afusellada per engrunes de gel,
blanqueig dels arbres abans rojos,
barrancs minvant a caramells,
glaç i més glaç
neu i més neu
blanc i més blanc
encomanen sentiments d’hibernació.
Cruixim de les rosades fulles,
mainada alçant la polseguera,
tot avalot,
tot desgavell,
tramuntana esgavellant la fullaraca.
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Bullint el brot de l’esperança,
plena de vida, de sentiment,
una emoció desenfrenada
explotant l’harmonia a colors,
intensos, perlins,
una verda i diminuta llavor
futura flor incandescent.
Narcís Oriol
(3r ESO)
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Natura
Un home admira
la boira matinera,
s’amaga un mar
d’aigües clares i fredes,
profundes i brillants.
El sol s’amaga
darrera les muntanyes,
la tela fosca
entra amb la lluna
i brillen les estrelles

Un corrent d’aigua
baixa per la muntanya
aigua abundant.
Els pensaments
de color negre i gris,
una tempesta,
pensaments de colors.
Ja ve la primavera.
El vent que bufa,
tots els arbres tremolen,
la fulla cau
i jo m’enlluerno els ulls.
Tània Coll
(3r d’ESO)(Accèssit)

24

II

XX

X

A

PO

I
ES

JOCS FLORALS 2010
Moments

25

Incessant placidesa

Tendra carícia al clatell
tic
NEIX, cada ocasió és única
tac
Imatges tendres, intimitat ...
tic
VIU, el camí és constant
tac
Els
dits
passant
pel
meu
cabell
LLUITA, perquè arriscar és ser sincer
tic
tac
SOMNIA, l’irreal és a les teves mans
Els ulls pesant en la foscor
tic
tac
GAUDEIX, l’alegria ha d’estar present
Una petita mirada a l’entorn
tic
ABRAÇA, ningú t’ho impedeix
tac
Ombres que es belluguen lentament
tic
RIU, algú ho espera
tac
Boira, gebre, vent?
tic
Els moments són íntims i propis, però
tac
Un raig de sol visita l’estança
tic
compartir-los suposa una gran virtut.
tac
...
Alba Roca
No, ... Per què?
Helena Cànovas
(4t ESO)
Ha sonat el despertador!
(4t ESO)(Accèssit)
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Tres poemes en color
Procés

Construir a pinzellades un paisatge,
del no res,
ara un blau, ara un carmí
i transformar el llenç blanc en una imatge coneguda .
Bosc

PO
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SI

El sol, enjogassat,
es filtra entre les fulles
i tots els seus verds
es deixen amanyagar.
Els rajos , ara sí, ara no,
dibuixen clarianes
damunt la terra grisosa.

Grisalla
Com darrera un vidre glaçat
s’ ha amagat el paisatge
ara sotmès a una pluja sobtada .
Els grisos, en totes les seves variants,
han transformat el que abans
era un panorama acolorit
en una suau i subtil aiguada.
Imma Parés
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Dóna’m

Dóna’m el llegat
que has anat esculpint
amb rigor i minúcia,
com un artista modelant
la seva gran obra mestra.
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Dóna’m el llegat
que tant t’ha seduït
i captivat
i a mi m’ha fet enamorar
d’aquesta valuosa terra.
Dóna’m el llegat
que m’has fet anhelar
amb un broll constant
de sensacions, vivències
i saviesa.

Dóna’m aquest llegat
sense sostreure’n
ni un sol bocí
i el desencofraré, mostraré
i el tindré sota custòdia.
Dóna’m,
aquest tresor
tan preuat.
Núria Arumí
(Accèssit)
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Paral·leles blanques

Eixordada d’orelles		
encamino la pujada
per entre els matolls blancs
i les branques seques.
Ja sóc al capdamunt
i s’estén al meu davant
un horitzó infinit
xop de boira
i volves gelades.
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No sé si tenir por,
però l’esforç em mana
i munto el meu cavall blau
abans que la raó
em vingui de frenada.
El vent em talla la cara
i no se m’acut res més
que xisclar al buit
alliberant la càrrega.
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Al capdavall
el que desitjava
era sentir el silenci glaçat
i poder admirar
un cop a baix,
la meva llibertat:
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Eva Ventura
(Accèssit)
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El drac que no treu foc

La papallona

Hi havia una vegada un drac que no
treia foc. El drac es deia Joan. Tenia
unes escates molt maques. També tenia
unes ales que volaven molt bé, però
estava molt trist perquè no treia foc.
Un dia va dir: “ Avui trauré molt foc”.
I en va treure tant que semblava que
explotés un volcà i va ensenyar-li als
seus amics i va espantar molt.

Hi havia una vegada una papallona,
era marró i no li agradava. Volia ser de
colors i estava trista, un dia va dir:
- Vull ser de colors com els altres i mai
ho seré.
Tots els animals eren de colors; les
papallones eren de color verd, negre i
lila, les zebres eren blanques i negres.
Però un dia va veure un cavall marró i
li va dir:
- Tu ets marró?
- Sí, i tinc molts amics. Vols ser la
meva amiga?
- Oi tant que sí!
I van ser feliços i van menjar anissos.

Xevi Boix
(1r EP)

Camila Machado
(2n EP)
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La princesa de la neu

Vet aquí que una vegada hi havia un
poble que estava cobert de neu. La
filla del Rei havia perdut el somriure.
El Rei va cridar a mags i metges per
tornar el somriure a la princesa, però
ni els mags ni els metges van poder
tornar-li. Un dia va arribar al poble un
mag que ningú coneixia. Va demanar
tres bombetes, va xuclar tota l’energia i
aleshores va fer marxar els núvols i va
començar a marxar la neu. La princesa,
en el moment que va aparèixer el sol,
va somriure.
Judit Martínez
(3r EP)
La màquina del temps
Ja fa segles i segles un científic volia
descobrir què passaria en el futur. Va
pensar:
- Ja ho tinc! Construiré una màquina
del temps!
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Va començar a agafar eines i peces, més
eines i més peces, fins que la va acabar.
Va pujar a la màquina i va dir:
- Vull que em portis al segle 25.
La màquina va desaparèixer sobtadament. El científic va anar a parar a un
lloc que no coneixia, va baixar de la
màquina i va veure que no hi havia edificis, només hi havia arbres i natura. Allà
va trobar una nau gegant i va veure que
s’hi acostava una noia. El científic li va
preguntar:
- Com és que no hi ha edificis ni res?
La noia va contestar:
- És que les ciutats es van inundar perquè tot el gel de l’Antàrtida es va desfer,
només ha quedat aquest tros de terra per
viure. Som en una illa!
Després el científic va dir a la noia:
- Em puc quedar a viure aquí?
- I tant que sí, em faries companyia!
I des d’aquell dia el científic i la noia van
tenir un futur feliç.
Gerard Cilleros
(3r EP)(Accèssit)
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Una estrella

Hi havia una vegada una petita estrella,
filla de la Lluna. La petita estrella estava cansada de quedar-se quieta al cel,
quan de sobte se li va acudir una idea:
-Li demanaré a la mama a veure si puc
anar amb ella a fer la volta al món.
La Lluna li va dir amb clares paraules:
- No, perquè et cansaràs.
L’ estrelleta li va dir:
- D’acord, però m’agradaria provar-ho.
A la nit següent va sortir l’estrelleta
tota contenta; anava caminant. Quan
van passar cinc hores, la pobra estrella no podia més. La Lluna que ho va
veure va anar a cridar el seu veí Sol.
El senyor Sol va dir:
- Mani, la senyora Lluna, què desitja?
-Porta l’estrelleta a casa sisplau!!
El senyor Sol, encantat de fer aquest
encàrrec, se la va carregar al llom i
xino-xano cap a casa.
Quan el sol va arribar, l’estrella estava
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adormida. La va deixar estirada i tapada amb un llençol i va marxar.
Quan la petita estrella es va despertar,
va pensar que la Lluna tenia tota la raó
i sempre més li faria cas.
Yael Moragas
(4t EP)
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El meu millor amic

Faltaven dos dies per Sant Jordi i jo, un
nen de 10 anys, ros amb els ulls blaus,
pell morena i alt, tenia un gos: en Jack.
Per Sant Jordi, a l’escola, volia presentar un conte del meu gos.
M’agradava la meva vida: tinc molts
amics, trec bones notes, els meus pares
m’estimen molt...
Però l’altre dia a classe:
- Nens ara fareu parelles per escriure el
conte de Sant Jordi – va dir la mestra.
- Tom, vols anar amb mi? – va dir en
Joan.
- Ehem... doncs... – vaig dir jo.
- Tom, vols anar amb mi? – va preguntar en Pau.
- És que potser vaig amb en Joan...
- Però jo sóc el teu millor amic! – va
insistir en Pau.
- El seu millor amic sóc jo! – va cridar
en Joan.
- En aquell moment va arribar l’Èric:
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- Hola Tom, vols anar amb mi?
- És que, Èric, potser vaig amb en Joan
o en Pau...
- Però jo sóc el teu millor amic! – va
dir l’Èric.
- El seu millor amic sóc jo!!! – van
cridar en Joan i en Pau alhora.
- PROU!!!! No aniré amb cap de vosaltres! Aniré sol! – vaig cridar jo.
- Però... qui és el teu millor amic? –
van dir tots 3 a la vegada.
- El meu millor amic és...
- Nens, o us poseu a fer el conte ara
mateix o us castigo sense pati! - ens va
dir la mestra.
Per fi vaig arribar a casa. Ni la mare ni
el pare no hi eren, així que vaig decidir
anar al jardí amb en Jack:
- Saps què, Jack? Avui a l’escola es barallaven per veure qui era el meu millor
amic i saps qui és?
- GUAU, GUAU!!! – va fer en Jack.
- Ets tu!! Tu ets el meu millor amic
Jack!
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Després vaig entrar cap a casa a fer el
conte de Sant Jordi. Aquest any volia
guanyar, fos com fos!
Al cap de 2 dies...
Avui era Sant Jordi, estàvem tota
l’escola allà, al Parc de les Feixetes.
Com cada any van començar a donar
els premis pels de P3.
Per fi ja passaven pels de 5è. Jo estava
molt nerviós.
- I el conte premiat és el d’... en Tom
Casadevall Rodríguez! Amb el títol:
“El meu millor amic”! – va dir el Jurat.
- SÍÍÍÍ!!!!! – vaig dir jo!
Ho havia aconseguit! Després vaig
decidir donar una còpia del conte “El
meu millor amic”, als meus amics:
- Teniu, una còpia del conte!
- Aquí diu qui és el teu millor amic? –
va preguntar l’Èric.
- Sí. – vaig afirmar jo.
Quan vaig arribar a casa li vaig penjar
el conte original de “El meu millor
amic” a la caseta del meu gos:
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- Té, Jack, és per a tu!
- Ho havia aconseguit, havia guanyat el
premi de Sant Jordi!
Sara Oliver
(5è EP)
La pissarra
Hi havia una vegada, una pissarra
verda, grossa, i molt bonica, penjada al
fons de la paret de la classe dels alumnes de tercer de primària.
La pissarra durant els mesos d’escola
se sentia acariciada, rascada, esborrada,
però sobretot molt acompanyada.
Però, és clar, quan arriben els mesos de
l’estiu la pissarra ja no nota el frec-frec
del guix, enyora les guixades enèrgiques de la professora, les pessigolles
tímides dels alumnes, i les carícies que
li fa l’encarregat d’esborrar la pissarra.
Per tant, se sent sola, trista i molt enyorada.
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La pissarra va voler posar remei a la
situació d’enyorança en què es trobava
durant els mesos de vacances dels nens
i va decidir que a l’estiu per no estar
sola, aniria al país dels “ pissarrons “.
Tota decidida, en acabar el escola, es
va despenjar de la paret i va marxar.
Quan va arribar al país dels “ pissarrons”, es va trobar amb moltes amigues i amics que feia molt temps que
no havia vist. Tothom se la mirava,
doncs encara anava plena de guixades
i de polsim del guix. Al principi se
sentia una mica estranya, però a mesura que passaven els dies s’hi trobava
d’allò més bé.
Tan bé s’hi va trobar, que de tornar a
l’escola es va oblidar, i els nous alumnes de tercer, encara la deuen estar
buscant perquè la pissarra està jugant.
I una pissarra nova van haver de comprar.
Eduard Bargalló
(6è EP)
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Laika: Astronauta

Laika, vine, on ets?
Ja està, la pesada de la Martha ja em
torna a cridar, què deu voler ara...
Laika?
Em veig obligada a anar-hi.
Laika, ara me’n vaig a la perruqueria, tornaré d’aquí a una estona,
porta’t bé, eh!
Giro cua i me’n torno a dormir al meu
matalàs. Em costa molt tornar a agafar
el son. Al cap de cinc minuts em torno
a despertar. Tinc gana i, aprofitant que
estic sola, agafaré alguna cosa per
menjar. M’enfilo al marbre de la cuina
(cosa que no puc fer mai) i començo a
obrir calaixos fins que, eureka!, trobo
el que estava buscant: el pastís que avui
li han regalat a la Martha, ja que és el
seu aniversari i fa vint-i-nou anys. Me’l
menjo tranquil•lament i, quan ja estic
ben tipa, ara sí em puc adormir ràpid.
Sento el soroll de la porta que s’obre,
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obro un ull i veig una noia amb els
cabells bastant curts i morena, em poso
a bordar i m’hi acosto amb ganes de
mossegar, però la noia em parla i em
diu:
Laika, que sóc jo, la Martha...
Després l’oloro i ostres, és veritat, és
ella. No la coneixia, abans portava una
cabellera rossa fins a mitja esquena
i ara duu els cabells curts i morens.
Un cop passat l’ensurt, me’n torno a
dormir. A mitja nit sento que la porta
s’obre i aquest cop entra en Mikel, el
meu amo. Quina alegria, feia més de
dos mesos que no el veia! Ell m’agafa
a coll i jo el llepo. Amb aquest sarau,
la Martha es desperta i en Mikel, com
jo, se sorprèn del pentinat d’ella. Després s’abracen i sento com en Mikel li
explica el que ha fet aquests dos mesos
que ha estat fora:
Estem fent un satèl•lit per
enviar a l’òrbita de la Terra, som més
de cent cinquanta experts entre mecà-
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nics, enginyers i lampistes. El nostre
objectiu és que la URSS pugui enviar
un ésser viu a l’espai per comprovar
el temps que hi pot aguantar. Però el
que sobretot volem és avançar-nos als
americans en enviar cossos amb vida a
l’espai.
La Martha s’ha alegrat per la notícia i
se n’ha tornat al llit, cosa que jo he imitat al cap de pocs minuts. Pels sorolls
que he sentit, en Mikel s’ha fet un bon
bany amb la banyera plena i després ha
anat a dormir.
Han passat els dies i no ha passat res
de nou. En Mikel ha tornat marxar i ha
tornat al cap d’un mes per parlar amb
la Martha sobre mi:
Martha, necessitem la Laika per
enviar-la amb el satèl•lit a l’òrbita de la
Terra, seria el primer ésser viu que ho
aconseguiria, ens faríem rics i seríem
famosos. Pel que fa a la seguretat de
la Laika, hi hauria moltes possibilitats
que sobrevisqués.

II

XX

X

PR

A
S
O

JOCS FLORALS 2010

Ja, però i si li passés alguna
cosa a la Laika, què faria jo, amb qui
passaria el dia, ja que tu no hi ets mai?
De bon principi la Martha s’hi ha negat
per sort meva, però quan en Mikel li
ha dit la quantitat de diners que ens donarien, ha començat a canviar d’idea i
ha dit que acceptava, que ja l’avisarien
per començar a preparar la gosseta per
les altes temperatures.
Han passat dos mesos i un dia, quan
jo ja m’ havia oblidat d’aquest tema,
m’han posat dintre una gàbia per a
gossos i hem anat a la central on treballa en Mikel. Allà m’han deixat sortir,
però de seguida m’han agafat, m’han
Posat un vestit molt gros i rar, i m’han
tancat en una habitació on feia molta
calor. Jo m’he posat a dormir fins que
m’han tret. Després m’han passat per
aigua freda perquè em recuperés de la
calor. A continuació m’han deixat un
dia sense menjar ni beure i he passat la
prova amb poques dificultats. També
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m’han ensenyat a menjar els aliments
condensats, ja que a l’espai tot es
menja així. M’he passat tot un mes fent
proves diverses, fins que avui tots els
diaris i revistes parlen de mi i sobre el
viatge que faré. A les tres de la matinada la Martha m’ha agafat, m’ha posat
el vestit especial que jo he anomenat
“el vestit Michelin” ja que em recorda
aquella marca de pneumàtics de cotxe.
M’han portat a una sala on molta gent
m’esperava per fer-me fotos. A continuació ens hem enfilat en un cotxe i ens
ha portat a un descampat molt gran on
hi ha una gran pila de ferralla que els
humans anomenen satèl•lit i allí m’han
enfilat, han tancat totes les portes i jo
m’he quedat sol a dins de l’andròmina.
De cop ha començat a sortir foc per
baix, jo m’he començat a atabalar per
la calor i m’he adormit. Quan m’he
despertat, he vist una bola de color blau
molt gran i una de marró més petita.
M’he disposat a menjar l’aliment con-
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densat. Així he anat passant els dies,
ara menjo, ara dormo i ara miro per
la finestra. El setè dia que estava allà
dalt la màquina ha començat a baixar
metres a una gran velocitat. De cop la
nau s’ha començat a desintegrar i, quan
em semblava que jo també em desfaria,
he caigut al mar i unes mans salvadores m’han tret de l’aigua. M’han enfilat
en una barca i la Martha m’ha abraçat.
Jo he bordat agraint l’abraçada i també
l’he llepat. Quan hem arribat a terra
ferma he vist un munt de gent esperantme per fer-me fotos o perquè els signés
un autògraf (en el meu cas una petjada
aprofitant que la tenia bruta). Entre
la multitud he vist en Mikel. M’hi he
acostat i ell com a bon amo m’ha donat
un os. Després ha vingut un veterinari
a fer-me un revisió, m’han pesat, abans
del vol pesava tretze quilos i ara en
peso set, em noto millor, han comprovat que pogués fer caca correctament i
han apreciat (jo ja me n’havia adonat),
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que el meu color del pèl ara és bastant
més clar. També han comprovat que no
m’havia encongit, ja que seguia fent els
meus vuitanta-nou centímetres.
Ja han passat cinc anys des del vol, i
jo ja tinc més de deu anys. Ara vivim
en una gran mansió a la vora de Moscou on tenim criats i tant menjar com
volem. La Martha té una perruquera
només per a ella, perquè ara sempre vol
anar a l’última moda, i més ara que és
famosa. En Mikel s’ha fet construir un
gimnàs per poder mantenir en forma
els seus cent noranta-dos centímetres i
els seus vuitanta-quatre quilos. També
li agrada molt portar els seus cabells
morens a la moda, la seva moda: ben
curts.
Eloi Codina
(1r ESO)
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Cròniques de Vila-Negra

Aquell estiu vam anar de vacances a
Sardenya, a un hotel de cinc estrelles.
L’últim dia que ens hostatjàvem allà,
va sonar el mòbil del meu pare. El
trucava l’avi per dir-li que casa nostra s’estava cremant. Vam agafar el
primer avió de tornada, però de la casa
només en van quedar cendres. Ens vam
vendre el terreny i l’única casa que
podíem comprar amb els diners que
havíem fet del terreny cremat va ser la
Vila-Negra. Aquella casa estava situada als afores de la ciutat. Era sinistre
tot el que comprenia la casa. Al cementiri hi havia deu làpides, totes amb el
nom i el cognom, l’any i la situació en
què havien mort. N’hi havia una que
havia caigut des de l’últim pis de la
torre sud. M’havia oblidat de dir-vosho, l’antiga família que viva aquí eren
els Black. L’últim de la família, que jo
sàpiga, va anar a judici per atropellar
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una persona. No el van tancar, però sí
que ara està en un manicomi.
Quan vaig entrar a la casa i el meu pare
em va dir tria l’habitació, vaig decidir
agafar l’habitació on havia mort aquell
de la làpida. L’última habitació de la
torre sud. Era acollidora comparada
amb la resta de la casa. Tenia un llit
de matrimoni i un tocador de color
rosa clar. Les parets, això sí, tenien un
paper cursi, de color verd pistatxo amb
floretes roses. Li vaig dir al pare si la
podria pintar de color taronja. Em va
dir que sí. Em vaig dedicar a rentar i
desinfectar-la perquè no fos cas que
ningú tingués cap malaltia. Vaig posar
l’estora, el cobrellit , els llençols, les
cortines, coixins i mantes a la màquina
de rentar. Després em vaig posar a escombrar. Vaig trobar una moneda vella
i me la vaig guardar a la butxaca. Quan
ho vaig haver escombrat tot, vaig treure
tots els mobles a la petita terrassa. Vaig
fregar tot el terra fins que va quedar
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brillant, perquè abans estava enganxós.
Vaig omplir tot el terra de papers de
diari. La mare em va dir que aquella nit
encara la passaríem a casa de l’àvia.
Aquella nit vaig tenir un somni molt
estrany. Sortia una noia vestida de
núvia que es llançava des de la finestra
de la meva habitació, però no es moria.
Es tornava a aixecar amb algun morat,
però no es moria. Vaig creure que era
la de la làpida, però aquella havia mort
caient de la finestra.
L’endemà em vaig proposar pintar
l’habitació. Quan treia el paper vaig
veure un dibuix a la paret. Era un requadre amb dos noms que em sonaven
d’alguna cosa:
SEBASTIÀ BLACK I ISABEL

No entenia el significat. M’ho vaig
copiar en un paper, potser em serviria
d’alguna cosa. Vaig pensar on podia
trobar els noms de la família. Vaig tenir
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una idea: al cementiri. Vaig baixar les
escales d’una revolada i em vaig dirigir
a la porta del darrera per anar direcció
al cementiri de la casa. Vaig veure la
tomba de la suposada Isabel, però del
tal Sebastià Black, no. Vaig pensar que
potser l’havien enterrat al cementiri
comunitari, però no hi vaig trobar res.
Fa quatre dies que vaig trobar els noms
aquells. Avui ha començat el col•legi,
li he dit al Marc a veure si després
de classe passaria per casa meva. Ha
assentit, però m’ha dit si ja havíem
arreglat tota la casa perquè si no, podíem anar a casa seva. Em sembla que
casa nostra li fa por. Quan hem arribat a casa no hi havia ningú: la mare
treballa, el pare també i el meu germà
estudia a la ciutat. Li he explicat tot el
que havia passat al meu somni, l’escrit,
el cementiri i si podia tenir alguna cosa
a veure amb el fet que s’hagués cremat
casa nostra.
Aquell dia en Marc es va quedar a
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dormir a casa, perquè era divendres
i a més no sé per quins setze ous ens
havien fet començar l’escola un divendres. Bé deixem l’escola de banda.
Vam estar meditant tota la nit, a veure
quina explicació podria tenir això. Cap
allà quarts de dotze vam anar-nos-en a
dormir. Però cap allà a les dues, quan
em vaig aixecar per anar al lavabo,
vaig veure el llum de la cuina encès i
algú que traficava per allà. Vaig acostar-me per veure qui hi havia i si era el
pare i em renyava m’excusaria dient
que tenia set. Però no era el pare, ell
porta unes sabatilles de pana de color
vermell i un barnús blanc, però l’ésser
ajupit al costat de l’armari de les olles,
anava amb un gorra negra i un jersei
amb les mànigues llarguíssimes de
color blanc. Vaig espantar-me i vaig
girar-me cap al passadís. Què podia fer
ara i si em sentia o ja m’havia sentit.
Vaig ajupir-me i vaig començar a anar
de quatre grapes cap a la meva habi-
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tació. Quan hi vaig arribar vaig sentir
alleujament. Li vaig explicar a en Marc
i va dir que la brusa que portava era
de manicomi i de cop, se’m va ocórrer
el familiar que vivia aquí que havien
tancat al manicomi, podia ser aquest.
L’endemà jo i en Marc no anàvem sols
enlloc. Vam esmorzar tota la família
junta i amb en Marc. El pare llegia el
diari i a primera plana en un racó hi
sortia la foto d’un home i a sota posava :
“S’ha escapat del manicomi. Vigilin, és
perillós...”.
Em vaig quedar de pasta de moniato.
Vaig assenyalar el diari i li vaig ensenyar a en Marc. Ell va fer un gest amb el
cap, per marxar cap a la meva habitació.
Quan hi vam arribar, en Marc va proposar anar a la biblioteca a buscar als diaris
antics. El nom de l’acusat d’atropellar
una persona i tancat a un manicomi. El
vam trobar, Sebastià Black. Vaig quedar
de pedra. Llavors era ell, i la seva dona
perquè no era de la família l’havien
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enterrat allà? I per què la seva làpida
era l’única diferent i la terra era recentment moguda? Llavors vaig tenir un
pensament i vaig arrencar a córrer fins
a la meva habitació i vaig sortir a la
petita terrassa, vaig trobar una tanca de
sang i una esgarrapada a la barana. En
Marc va mirar-me i va dir-me:
- La va matar - va dir espantat, i llavors
es va obrir la porta de l’habitació...
- Sí , efectivament, la vaig matar, em
feia nosa. No podia quedar cap descendent Black. Per això vaig atropellar
aquell home i abans ja havia matat tot
els altres, per això vaig escriure com
havien mort a les làpides, per veure
quants sistemes diferents havia fet
servir -va dir l’home que jo havia vist
la nit anterior.
- No...doncs tu ets en...Sebastià, el del
manicomi? -vaig dir.
- Sí, i vosaltres heu descobert el meu
secret...i crec que no podreu callar oi?
Vam començar a córrer fins al cemen-
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tiri, i allà vaig entendre el significat del
somni. Ella es volia matar perquè no
volia que ho fes ell però va caure i va
perdre el coneixement llavors ell la va
matar.
A en Marc li va venir una rampa, jo em
vaig asseure al seu costat, i vaig mirar
a terra no volia veure la cara d’aquell
home just abans de morir. Quan em
pensava que ens anava per matar, van
arribar el pare i en Pau, que van estabornir l’assassí amb una pedra. Llavors
van trucar a la policia. Vaig haver-ho
d’explicar tot als meus pares.
Feia tres dies que havien detingut
aquell home quan van venir dos agents
a prendre més declaracions, i a més
ens van portat un paper dient que era
nostre. Ens el vam quedar. Ja a la meva
habitació el vaig obrir... hi havia escrit:
“GERALDINE”
En llegir-ho vaig trucar ràpidament
a en Marc. En Marc també creia que
aquell paper era molt estrany.
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Quan va arribar es va posar pensatiu i
em va dir:
- I si aquest paper tingués a veure amb
en Sebastià i tots els assassinats que va
cometre?
- Potser sí, ara que ho dius.
- Segurament, però no recordo cap
Geraldine a les tombes del cementiri
del jardí.
- Tens raó. Per on podem començar a
buscar?
- Ja ho sé, acompanya’m.
Quina mena de resposta era aquella?
Em va deixar intrigada. Vam anar a la
biblioteca a mirar diaris antics a veure
si hi sortia la definició o alguna cosa
relacionada amb el nom de Geraldine o
amb l’any 1979. Només vam trobar un
titular que ens cridés l’atenció:
“Troben un cos cremat al costat de la
mansió Vila-Negra, el cadàver no ha
estat identificat”
Ens vam sorprendre molt. Vila-Negra
és on ara visc jo, on abans vivia en
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Sebastià Black, quina coincidència o
potser no era tal coincidència, potser
era una altra víctima d’en Sebastià,
aquell cos socarrimat.
El dilluns a l’escola jo i en Marc vam
anar a parlar amb el “profe” de socials,
el més vell de l’escola, tot s’ha de dir,
però també el que més coses sap sobre
el poble. Li vam demanar a veure si en
sabia alguna cosa sobre tràgic accident
del 1979.
- Nois, a veure, aquell accident va
deixar la gent del poble molt afectada,
perquè es creu que la víctima va ser la
Geraldine...
- Què, què , què! La Geraldine?, si us
plau continua...-vaig dir jo.
- Doncs la Geraldine era la propietària
de l’antiga floristeria del poble. En Sebastià, aquell que van detenir, era el seu
fill. El pobre no hi tocava del tot. Ella
el cuidava tota sola, ja que el seu marit
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havia mort feia temps a causa d’una
malaltia. Se l’estimava molt, però en
Sebastià un dia a l’escola, va empentar
un nen i el va fer caure per les escales. Aquell, segons diuen, va ser el
seu primer assassinat -va continuar en
Miquel.
- Doncs, la dona socarrimada era la
Geraldine?
- Sí, Alba, que no escoltes?
- Calla, Marc, no siguis pesat!
- Nois, nois... també corren rumors que
va ser en Sebastià qui va matar-la.
Aquell dilluns jo i en Marc no vam
tornar a parlar d’aquell tema. Dies més
tard vam quedar a casa meva per inspeccionar el cementiri, però no hi vam
trobar res.
- Marc, i si...
- I si què? Deixa’m un moment, que
estic pensant!
- I si en comptes d’enterrar-la al cementiri de Vila-Negra, és al del poble?
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- Clar, clar , clar... era la peça que em
faltava!
Al cap de deu minuts ja ens vèiem
amb la motxilla i una llanterna, perquè
era fosc, al cementiri del poble. I sí
vam trobar l’any 1979 tot quadrava,
però al mausoleu no hi havia cap nom.
Així que hi vam entrar. Estava obert.
A la dreta hi havia un sarcòfag, al
centre un gerro amb flors de plàstic i a
l’esquerra hi havia una cadira de tela
vermella, a sobre de la qual hi havia
una nota. La nota era de feia poc perquè no hi havia tanta pols acumulada
com a la resta de l’edifici. La vaig obrir
i hi posava:
“A hores d’ara ja em deuen haver
detingut, o sigui que deixo el meu petit
gran tresor al primer que llegeixi la
nota.
PD: El tresor es a dins al sarcòfag”
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Vam obrir el sarcòfag amb penes i
treballs i vam trobar-hi un rellotge de
butxaca.

Ahir vam anar a la rellotgeria del poble
per demanar si tenia algun valor. La
sorpresa que ens vam endur quan ens
va dir que aquell rellotge era únic al
món!
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Laura Sans
(2n ESO)
Una tarda de diumenge
Havia sortit de casa; portava hores
tancat, mirant la carpeta de l’escola,
sense fer res de profit. Vaig creuar la
cantonada de casa, no sabia què fer, ni
on anar. Els carrers estaven desèrtics,
solitaris, ningú passejant; molt estrany,
ja que era una tarda de diumenge i el
bon temps convidava a sortir de casa
a prendre l’aire. Vaig passar per da-
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vant de botigues, la majoria buides i
tristes. A la plaça Major, lloc habitual
de reunió de gent gran, observant-te
a cada moviment, només hi havia un
grupet de nens, jugant a futbol en una
cantonada. Vaig seguir caminant fins
a la petita urbanització del poble, on
vivia en Carles, el meu millor amic.
Al jardí de casa seva vaig trobar-hi els
seus pares parlant, que van dir-me, amb
un somriure exageradament forçat, que
el seu fill era a casa dels seus cosins i
no tornaria fins a l’hora de sopar. Vaig
girar cua, tot dient-los adéu.
Ja no recordava que havia d’escriure
una redacció per dilluns al matí a primera hora, i ja eren les sis. Vaig córrer
fins a casa i, un quart d’hora més tard,
ja era davant la porta. Vaig treure les
claus de la butxaca i vaig obrir. No
hi havia ningú a casa, els meus pares havien anat amb els seus amics i
arribarien tard. Vaig pujar les escales
del rebedor, vaig agafar una poma i
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vaig asseure’m davant la pantalla de
l’ordinador per començar a escriure el
text. Però estava completament bloquejat i sense idees, la pantalla continuava
completament en blanc, sense cap
fragment escrit.
Va sonar el telèfon de casa; eren els
pares, dient-me que arribarien més tard
del compte i ordenant-me que havia
de portar un paquet fins a casa l’àvia.
Vaig penjar el telèfon. El paquet era
a la cuina, vaig agafar-lo per sortir de
casa. Casa l’àvia era a cinc minuts, així
que amb poc temps m’hi vaig plantar.
Va obrir-me la porta i em va fer passar
cap al menjador amb amabilitat. Vaig
entregar-li el paquet, però no va fer-ne
gaire cas, i em va convidar a seure.
- Què feu ara a l’escola? – va preguntar-me l’àvia, com de costum-. Com
van les notes?
- Bé, com sempre – vaig dir-li jo.
- Que no hi són els teus pares?
- No, han sortit, tornaran tard.

45

- Vols quedar-te aquí?
- No, gràcies – vaig dir-li mentre
m’aixecava del sofà-. He d’escriure
una redacció per demà.
- Molt bé, així m’agrada – va respondre, mentre m’obria la porta.
Vaig sortir de casa l’àvia per tornar
cap a casa. Uns minuts més tard ja era
davant la porta de fusta. En posar-me
la mà a la butxaca vaig adonar-me que
m’havia quedat al carrer. No portava
les claus i, des de fora, la porta no es
podia obrir. Com que quedaven encara
dues o tres hores perquè arribessin els
pares, vaig decidir tornar cap a casa
l’àvia.
Estava creuant la carretera quan va
passar a gran velocitat un cotxe esportiu de color vermell. Per sort vaig
poder córrer, tot va acabar només en
un ensurt. Vaig poder veure el conductor. Treia el cap per la finestra. Tenia
cara de troglodita, que reflexava una
intel•ligència molt limitada. Com que
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en no poder entrar a casa no tenia altra
feina, vaig decidir anar a la policia
local a avisar que corria un boig pel
poble. Ja aniria a casa l’àvia després.
L’edifici de la policia es trobava just al
costat de l’ajuntament, que quedava un
mica lluny de casa. Vaig anar-hi caminant tranquil•lament, per no cansarme massa, igualment el boig ja havia
passat.
Només entrar a l’edifici vaig veure
un policia, una mica ridícul. Tenia el
rostre pàl•lid, com si estigués malalt.
Tenia un nas molt petit i ulls marrons
immensos. Era molt baixet i el seu cap
tenia forma de bombeta.
- Hola agent, vinc a avisar que hi ha
un curt de...perdó, que hi ha un home
conduint a tota velocitat per aquests
carrers – vaig dir-li.
- Molt bé, noi, premi a l’observador –
va contestar-me ell, de manera arrogant
–. I què?
- No pensa fer-hi res?
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- És que ja ho sabíem, de fet l’ha vist
tothom.
Vaig girar cua sense dir adéu. Vaig anar
a donar un tomb pel poble, segurament
els pares encara no havien tornat. Vaig
creuar el carrer de l’església i vaig
veure un grup força nombrós de persones. Vaig acostar-m’hi i vaig poder
veure l’home del cotxe estirat a terra,
pel que sembla anava borratxo. Vaig
córrer fins a la comissaria per avisar els
policies, que van anar-hi ràpidament i
se’l van endur. Vaig estar un moment
mirant-m’ho, ja no recordava que havia
de fer la redacció, i ja eren dos quarts
de nou!
Albert Parés
(2n ESO)(Accèssit)
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Una flor al desert

Lara:

“ No m’adono que ara els estius els
passo amb una certa tristesa. Em passo
els dies anant a la botiga a treballar
amb la meva mare, no és que ho faci
d’allò més bé, però m’agrada. A la
tarda estic amb les meves amigues, i
anem a voltar pel poble o bé anem a
la piscina. També ens ho passem bé
i riem i tot, però jo me n’adono que
em falta alguna cosa per ser feliç. El
meu cap pensa que és per la mort del
meu pare, ara fa 3 anys. El meu cor en
canvi diu que no, que és un sentiment
el que em manca.
Durant aquestes últimes setmanes ho
he comentat a les meves amigues, i
elles no m’entenen.
Potser té raó el seny i el que em
falta és el sentiment d’un pare que
m’estima. Ara la meva mare té una
parella, però entre el seu xicot i jo no
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existeix cap mena de relació. Només
ens diem hola i adéu, res més. Només
pensar que aquell tros de pa sec ha
conquistat el cor de la meva mare em fa
venir esgarrifances.
Potser té raó el meu cor, i no em falta el
sentiment d’un pare, sinó el sentiment
d’un noi que em faci riure.
Tinc divuit anys i estic enamorada i alhora, afectada per la mort del meu pare.
Estic feta un embolic, i no sé per on tirar. La meva germana Sara, es més gran
que jo. Ella diu que estic enamorada,
- clar com que ella ja té el seu príncep
blau -. I el meu germà Eloi, de catorze
anys diu que estic molt afectada per la
mort del meu pare.
Aquest dissabte he anat a sopar a
Vic amb la meva millor amiga Anna.
També han vingut la Laura, la Dolors,
l’Alba i la Laia. Totes juntes després
d’haver parlat i parlat fins tard, hem
decidit anar a una de les discoteques
de la zona. La Laura m’ha presentat
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molts nois i l’Anna m’ha presentat l’
Enric. Un jove d’uns vint anys, amb els
ulls blaus i la pell bruna i alhora llest.
Està fort perquè portava un samarreta
d’aquelles arrapades al cos i se li notaven tots els abdominals.
Al voltant de les quatre de la matinada
hem sortit a fora perquè l’ambient era
irrespirable. Ell m’ha començat a explicar les seves aficions. Una d’elles és
fer snow i anar amb moto. Ara està fent
el campionat d’Espanya. També cursa
la carrera de mecànica. La veritat quan
hem estat parlant se m’han oblidat tots
els problemes que tenia el cap.

Enric:

“ Som dissabte al matí. I només queden cinc voltes per acabar la carrera.
Vaig segon”. Des de boxes la meva
germana Marta m’ho indica, mentre la
meva mare prepara la benzina per quan
hi entri. Quan per fi he arribat a una
velocitat una mica elevada, he hagut de
frenar molt ràpidament, perquè un nen
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de més o menys cinc anys havia travessat sense mirar. Llavors he accelerat, i
quan he tornat a introduir-me al circuit
ja anava quart.
Sort que a la següent volta el segon i el
tercer han parat a boxes i els he pogut
avançar. I novament anava segon. No
he pogut avançar al primer.
Quan he pujat al pòdium, i m’han donat la copa del segon lloc, li he dedicat
a la meva germana petita de només
onze anys.
Cap al vespre, hem tornat a casa. Hem
sopat un entrepà, i jo m’he posat a
estudiar eletromecànica.
A les onze tocades, m’ha trucat en
Jordi per sortir una mica i deixar els
estudis per diumenge. Hem anat a una
discoteca anomenada “ Festa a Nova
York”. Hem estat parlant pels descosits, i l’he conegut a ella. Es diu Lara i
té divuit anys. Hem estat parlant durant
un hora ben bona. M’ha semblat una
mica tímida , però alhora simpàtica.
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Viu a Vic com jo. M’ha explicat que li
agrada molt jugar a bàsquet i que vol
estudiar ciències. M’ha dit que encara
no ha tingut cap relació seriosa amb
ningú. Després d’haver-nos explicat
part de la nostra història personal, hem
quedat per trobar-nos dissabte que ve.

Nit:
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Avui, dissabte, he quedat amb les
meves amigues. La Laura no ha pogut
venir i m’ha dit que li donés molts
records a en Jordi, l’amic de l’Enric.
Em sembla que tots dos s’agraden,
però potser cap d’ells no ho sap amb
seguretat.
Primer hem anat a sopar tots junts a
la pizzeria, on hi treballa un amic de
l’Enric, en Guillem. M’he assegut al
costat de l’Enric, ja que l’Anna m’ha
insistit. Al cambrer li ha caigut un
got de cervesa i m’ha tacat la brusa.
He anat com una esperitada al lavabo, però no hi ha hagut manera de
treure’m aquella enorme taca. Llavors
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l’Enric ha vingut a buscar-me i m’ha
deixat el seu jersei. Era blau fosc amb
línies negres i grises al voltant. Ha estat
un gest amable.
La nit ha passat fugaçment i quan m’ha
acompanyat a casa li he assegurat que
l’endemà li tornaria el jersei.
Avui al matí, m’he llevat a les 12 de
migdia perquè, ahir entre el sopar i la
discoteca vam anar a dormir molt tard.
A mitja tarda, he anat a tornar-li el
jersei a l’Enric. M’ha ensenyat la seva
habitació, i totes les seves copes de
carreres. Llavors ens hem quedat mirant
una pel•lícula al sofà de casa seva.
M’he adormit i no recordo quan m’he
deixat anar damunt els seus braços.
Uf, m’ha encantat aquell moment quan
m’ha despertat! M’ha dit que si em
volia quedar a sopar allà i jo li he acceptat. Hem demanat menjar xinès. La
química que hi hagut entre nosaltres era
impressionant, ens hem entès molt bé.
Hem sopat tranquil•lament, i després
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hem continuat mirant la pel•lícula fins
que era l’hora d’anar a dormir.
Al matí m’he llevat i he vist que no
hi era, al llit. Llavors he anat cap a la
cuina i he vist que m’estava preparant
l’esmorzar. M’ha fet un suc de taronja
i un entrepà de formatge. M’ha acompanyat a casa meva i hem quedat que
dinaríem junts al bar de la cantonada.
Hem dinat amb la Laura i l’Anna, i tota
l’estona hi havia un silenci pertorbador.
De camí cap a la universitat l’Anna
m’ha preguntat si estàvem sortint o
havia passat alguna cosa, i jo, li he
dit :“No és que estiguem sortint però
aquesta nit...”.
Mireia Calvo
(3r ESO)(Accèssit)
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La història de la meva vida
Sóc un SEAT 600 i durant més de deu
anys he restat quiet i immòbil en un garatge, empolsinant-me lentament. Estic
mig rovellat i he esdevingut una llauna
que ja no es posa en marxa.
El meu primer propietari es diu Martí.
Té uns trenta-vuit anys. És alt i amb
poc cabell. Tenia una botiga de motos
velles a la plaça Major de poble. Sempre havia sentit a dir que el meu amo
em volia arreglar i un bon dia va demanar ajuda a un parent seu, en Joan, un
mecànic molt experimentat que amb el
temps havia guanyat prestigi al barri.
Van passejar-me fins a casa d’en Joan
amb una grua de color llampant i un
cop allí, em van començar a grapejar
per totes bandes: que si per dalt, que
si ara toca per baix...van passar quatre
hores remenant-me i cap dels dos operaris sabia el perquè del meu silenci.
Aquella nit la vaig passar fora de casa.
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Em vaig quedar tot despullat en aquell
garatge desconegut.
Al cap d’un parell de setmanes, en
Martí va aparèixer per sorpresa a casa
d’en Joan. I va conèixer el seu fill,
l’Eduard; un jove de disset anys, espigat i alt per a la seva edat, però amb
gran talent per a la mecànica que ben
aviat acabaria portant el negoci familiar.
De sobte, els budells em van començar
a fer soroll, i vaig notar per tot el cos
una energia indescriptible que em feia
bellugar. Em sentia com nou. Possiblement era perquè m’havien reparat
moltes peces.
Vam sortir a donar un tomb per la vila
per assegurar-nos que tot funcionava
bé. La sensació de llibertat era tan
pertorbadora que em feia sentir insegur.
L’asfalt em feia tremolar, els carrers
encara humits per la boira de l’albada
em xopaven els peus... i de cop i volta,
el motor va deixar de brunzir i ningú va
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aconseguir reanimar-me altre cop.
Ningú s’explicava què em podia passar! En Joan va restar pensatiu fins a
l’hora de dinar i l’Eduard va optar per
tancar-se a la seva cambra a mirar la
televisió. El meu amo, tip i cansat, va
penjar missatges a internet perquè va
decidir que seria millor posar-me a la
venda. A un preu irrisori, vaig pensar.
Sortosament, pocs compradors interessats van respondre l’anunci i vaig
poder sobreviure uns dies més al
garatge d’en Joan. Un dissabte que
l’Eduard ajudava el seu pare amb les
reparacions més urgents, va aproparse i en agenollar-se va percebre una
lluentor en un racó. En prendre-la va
adonar-se que era una peça important
per al funcionament del cotxe; i la va
col•locar sense dir res a ningú.
L’Eduard va convèncer el seu pare
perquè li regalés el cotxe. A canvi li
donaria un cop de mà al taller tots els
dies El jove acceptà el tracte; potser
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perquè sabia que d’aquí ben poc es
trauria el carnet i podria gaudir d’una
relíquia com aquella.

I pel que fa a mi, ara que ja torno a
funcionar, em sento bé, viu i ,sobretot,
protegit.
Eduard Casas
(3r ESO)(Accèssit)
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La pinzellada d’un somni
Fundació d’Art Jove
Boulevard dels somnis, 6
08751 - Landis
Benvolguts amics,
Em dic Ada i tinc 18 anys. Per a mi
significa un gran somni ser admesa per
participar a les jornades d’art que es
realitzen del 20 al 30 de juliol. A les
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bases he llegit que hem d’enviar una
carta prèvia explicant la nostra ideologia, les nostres experiències com a
artistes... Se’m fa molt difícil expressar
amb poques paraules tot el que penso,
per tant, els explicaré una gran experiència que vaig viure, que reflecteix
clarament el meu caràcter i la meva
filosofia de vida. Perquè em puguin entendre millor, he adjuntat fragments del
diari personal que vaig escriure durant
la meva fugida. Cal tenir en compte
que el diari està escrit en moments de
vivència molt intensa i amb les emocions a flor de pell. Volen que expliqui
el meu passat, quina relació he tingut
amb el món de l’art, i per què vull que
m’acceptin a les jornades; diuen que ho
expressi en un mínim de 2 pàgines, ho
intentaré...
Tenia només 15 anys, quan un 10 de
setembre vaig escriure això:
El meu cor crida, però no el vull sentir.
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Les llàgrimes s’apoderen de mi, el cap
no em para de donar voltes. Les hores
passen més lentes que mai, sembla que
les agulles del rellotge retrocedeixin en
el temps. Estic dins un laberint sense
sortida, em busco i no em trobo. Vull
sortir d’aquest món que m’envolta.
Hipocresia, falsedat, autodestrucció.
Vull ser jo mateixa, i cridar al món
que per fi tot ha canviat. Què dius? No
et sento! El meu cor parla, però sóc
incapaç d’entendre’l. Tinc por, por que
em digui la veritat, tot el que jo no vull
sentir. Perquè això és el que fem les
persones, dir sempre el que els altres
volen, i no el que realment pensem.
Mentides i més mentides, hi ha massa
gent i poques persones. És molt fàcil
aparentar, i ser com tothom; però estic
segura que val molt més la pena ser un
mateix. Escapar, fugir, volar... paraules que ronden pel meu cap. Vèncer la
indiferència i crear nous camins, vull
deixar petjada. M’escaparé, marxaré
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de casa. Ho deixaré tot enrere i caminaré, mirant només cap endavant. Vull
pintar la meva vida de tots els colors, i
gaudir de cada un d’ells.
Destí: un lloc on començar de nou,
on conèixer persones de veritat, on
l’autenticitat i la sinceritat estiguin
per sobre de tot. Un lloc on els problemes esdevinguin insignificants, on tot
sigui diferent, on valgui la pena viure
i em pugui sentir orgullosa de ser qui
sóc. Un lloc on hi hagi persones, i la
paraula individualisme no existeixi.
El bitllet més econòmic: Londres, 18€.
Dia i hora de sortida: 30 de Juny, a les
5:00 am.
Està decidit, aquesta nit marxo.
D’aquí a 8 hores estaré volant horitzó
enllà, direcció nord, i d’aquí a 10 h
arribaré i començarà la meva aventura, un món nou.
Vaig aterrar a la gran ciutat, i sentint-
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me com una petita heroïna vaig posarme a caminar sense rumb pels carrers
de Londres; feia fred i s’acostava la
nit. Sorolls, gent, molta gent, botigues,
cotxes, grans edificis... El cor de la
ciutat estava més encès i resplendent
que mai sota el vermell de la posta
de sol. Em sentia insignificant davant
aquella immensitat. Els meus ulls no
eren prou grans per observar tot el que
m’envoltava. Vaig decidir gaudir dels
petits detalls, així que em vaig comprar
una “creppe” i vaig seure davant del
Tàmesi, observant el Big Ben. Notava
com l’aire m’acariciava la cara, un aire
de llibertat. Sentia el món sota els peus,
tots els meus sentits estaven desperts,
sentia olors que mai fins ara havia descobert; l’olor del carrer, el perfum de
cada persona que mirava...; les meves
mans notaven el tacte del vent, de les
petites i fines gotes d’aigua que queien
tímidament sobre el meu rostre. Les
meves orelles sentien cada passa que
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feia, els batecs del meu cor... el cos em
parlava, era foc, aigua, aire.. era vida.
Un profund sentiment de felicitat em
va envair; per primer cop a la vida,
sabia qui era, i cada cop estava més
segura que havia de fer alguna cosa,
que havia de ser algú, tenia un somni
i l’havia d’aconseguir per sobre de
tot. Perquè penso que és precisament
la possibilitat d’arribar a realitzar un
somni el que fa que la vida sigui interessant.
20 de setembre
Les llunes canvien, i el temps passa... i
jo segueixo igual. Idiota! Em vaig encegar per uns ideals molt bonics, però
inexistents. Pensava que em menjaria
el món, que sortiria de casa i trobaria
tot el que desitjava... gent que pensés
igual que jo, pau i amor, que estúpida
que sóc. Aquesta gent no existeix, i si
no, que bé que s’amaguen! On sou? He
buscat fins i tot sota els contenidors...
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Ingènua! Què et pensaves? Que amb
les teves creences tan precioses canviaries el món? Aquest món no es pot
canviar! Ja no queda gent que pensi,
som robots, esclaus de la societat! Estem sotmesos a no pensar, que ens rentin el cervell cada instant que passa.
Però què hem fet? Nosaltres mateixos
hem convertit aquest món en superficialitat. Callats estem més macos,
no? Ens enganyen, no ho veieu? Ens
tracten com escombraries, i nosaltres
contents, pensant-nos que som algú.
No sou ningú, em sentiu?NINGÚ! Ens
creiem ser el centre del món i no som
res! Queda alguna persona? Necessito
saber que hi ha algú més que pensa,
que sent. Porto més d’una setmana
aquí, dormint a la pensió més barata
de la ciutat, i no he trobat el que buscava. Amb una gran desil•lusió, crec
que tornaré a casa. Les nits són fredes,
i em sento sola. M’estic tornant boja.
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Però la bogeria em va durar poc, i
el somni d’un somriure permanent i
inesgotable, d’un somriure que aguanta
i no es rendeix per res, es va fer realitat. El dia següent, que havia de ser
l’últim, la meva pròpia lluna va canviar. Mentre caminava pels barris de la
ciutat, el sol va aconseguir vèncer els
espessos núvols del cel, deixant pas als
seus subtils raigs perquè il•luminessin
les ombres dels carrers (cosa que, com
ja deuen saber, passa poc sovint a Londres). De sobte, vaig notar pessigolles
a la panxa, aquella sensació que ens
provoquen les coses bones quan passen
per davant de les nostres vides. Vaig
veure un noi que marxava corrent,
deixant caure de dins la seva carpeta
una ploma i quatre fulls rebregats. La
veritat, jo mai havia cregut en el destí,
sempre havia dit que tot era un cúmul
de casualitats. Però, aquell dia, eren
massa, les casualitats...
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21 de setembre
Somiava en un altre viatge: amb quatre
camins i cinc destins. Però m’oblidava
que sovint, fugir no és la solució. Creia
que el món que m’envoltava era absurd, i no estava bé amb el món perquè
no estava bé amb mi mateixa. Volent
buscar un somni ideal, vaig fer invisible el somni que m’estava perseguint
incansablement. Havia oblidat seguir
creant, pintant els meus pensaments;
havia arribat un punt en la meva vida
en què ho havia enterrat tot al bagul
dels somnis que no et porten enlloc.
Però era el que necessitava per a ser
feliç, i el destí m’ho ha fet evident
deixant a les meves mans la ploma i la
fulla d’un desconegut. M’he assegut
al portal d’una casa, era obvi el que
havia de fer no? Pintar, escriure, plasmar... crear.
Deixant-me portar pel subconscient,
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vaig pintar la il•lusió i el riure, vaig
pintar temors que s’esvaïen amb els
colors vius, colors que vencien totes
les pors. En cada pinzellada que feia
s’hi reflectia un trosset de la meva
ànima. Una vegada havia sentit que
el present es viu de sobte, accidentalment i permanentment; com una onada
trencant el mar. Jo em sentia com una
onada, estava trencant tots els murs
que m’havien estat empresonant fins
llavors, com un pres que s’evapora
de la seva cel•la. Trencava tot el que
m’havien imposat, endinsant-me en un
món totalment desconegut, el de les
emocions. La màgia recorria les meves
venes, impregnant-me l’ànima d’una
inevitable felicitat. El carrer entonava
una simfonia macabra i suggerent, i jo,
pintava salvatgement; descontrolada i
posseïda per la felicitat.
Potser m’he allargat massa, però
m’agrada molt escriure, i no puc
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evitar deixar-me portar pel romanticisme. Aquell dia, em vaig prometre
que mai deixaria de pintar, perquè la
pintura és vida... Alguns m’han titllat
d’antisocial, d’egoista, de somiadora
o d’inconformista. Però, per què ens
hem de resignar a ser el que volen que
siguem, i no el que nosaltres volem ser
realment?
Una vegada vaig llegir: si és bo viure,
encara és millor somiar, i el millor
de tot, despertar. Jo he viscut, molt
intensament; he somiat, més enllà de
tot el que està prohibit, i ara em toca
despertar. Per aquest motiu vull que
m’acceptin al curs, per poder complir la promesa de que mai deixaré de
pintar, per seguir pintant els colors
d’un somni ple d’autenticitat. No tinc
religió, l’amor és la meva religió, però
hi ha una frase que no para de rondar
pel meu cap: “Quan vols una cosa,
tot l’univers conspira perquè puguis
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realitzar el teu desig” Jo ho dec tot a
l’univers, que em va fer ser autèntica més enllà de tots els murs que no
em permetien obrir els ulls per tal
d’aconseguir un somni: la meva missió
a la Terra.
Desitjo amb totes les meves forces
que el meu somni de ser admesa a les
jornades d’art es faci realitat.
Salutacions,
Ada.
Mar Recarens
(4t ESO)
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Simfonia

Aquell dia tenia assaig a l’orquestra,
com cada dia de la setmana menys
el diumenge, però en recordo especialment aquell assaig perquè va ser especial: la música brollava dels nostres
instruments suau i entendridora, ruda
i vibrant i amb aquella unitat que es
percep quan violins, violoncels, trombons, clarinets, pianos, flautes... tots els
instruments es confonen en un de sol,
tots fan la unitat: l’orquestra.
Toco el clarinet des de fa quatre anys, a
l’Orquestra Richard Wagner d’Oxford.
Vaig venir a aquesta ciutat per acabar
el meu doctorat : “Les Noves Tecnologies en les Tècniques Dactilars”,
encaminat a cercar, mitjançant un
programa informàtic que vaig crear jo,
l’adopció de postures i moviments correctes dels dits amb el clarinet, sempre
amb l’objectiu d’aconseguir el so més
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profund, més perfecte... També va ser a
Oxford on vaig conèixer el meu marit
i me’n vaig enarmorar al primer cluc
d’ull.
En arribar a casa després de l’assaig,
vaig veure el sobre com sobresortia
pel forat de la bústia. El vaig agafar i
ràpidament el vaig obrir per treure’n
el full que ens havia de donar la millor
notícia de la nostra vida: se’ns havia
concedit l’adopció d’una bonica neva
eslovena de 3 anys! Tot i el temps que
feia que hi anàvem al darrere, i quan
per fi ja estàvem esperant aquesta
resolució, no ens podíem creure que
ja la tinguéssim a les mans! PARES! I
seríem els millors pares del món (això
ho pensem tots, oi?). Encara hauria de
passar un any de tràmits i burocràcia,
però l’Starlitzia ja era nostra.
I va arribar el meravellós dia en què
vaig prémer suaument la seva mà entre
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les meves i li vaig dir: “Filla meva,
anem a casa.” Em va mirar els ulls i
des de la seva incomprensió va saber
fer-me un somriure que sense ella saber-ho, per a mi ho valia tot. Compensava amb escreix el patiment sofert en
la nostra lluita per ser pares, la visió de
tots aquells metges dient-nos que mai
podria gestar un fill, l’innegable neguit
dels meus pares pel que per a ells era
un encaparrament nostre, les llargues
entrevistes amb psicòlegs, assistents
socials, buròcrates... Els entrebancs ens
feien caure per aixecar-nos de nou més
amunt i amb més determinació. Benaurada filla nostra que ens va acceptar
per pares sense haver-li donat la vida.
Va ser aleshores, quan vaig saber que
la nostra nena no seria un regal per nosaltres, tot al contrari, en Jaume i jo seríem el seu regal. Em vaig refermar en
la certesa que podríem donar-li a ella
molt més del que ella ens oferia amb el
seu somriure: amor, seguretat, un futur,
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i per damunt de tot, una família.
I els meus pares? Beneïts avis que es
van desfer en llàgrimes amb la primera encaixada tímida de mans. Els
seus dubtes es van esberlar davant la
realitat colpidora i alhora màgica, que
aquella nena petita, esprimatxada, i
d’ulls rodons que tenien davant seu, era
la seva néta. Les tietes, il•lusionades,
s’arreplegaven al seu voltant amb moltes ganes d’abraçar-la, però sense gosar
per la por d’espantar-la. Amb el temps
i confiança ja tindrien molts moments
per a fer-ho.
I vet aquí la meva família, pares, germans, cunyats, una filla, i aviat també
seria tieta! Una altra personeta venia a
la nostra família, i ho sentia tan proper!
Veia la meva germana i no em sortien
les paraules de tantes coses que volia
dir-li, tants sentiments que tenia a dintre i no sabia com expressar-los. Suposo que ja els coneixia, perquè m’havia
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vist tantes vegades amb la meva filla!
Sovint no cal posar paraules a tots
els pensaments per tal que els altres
t’entenguin. Ja tenia el granet a dintre
i segur que ganes no n’hi faltaven de
veure-li la cara, els peus, les mans. I
encara no sabia el trasbals que li duria!

Quan som joves, fugim de la família per després tornar-hi i en diem
adolescència, i de grans patim per
l’adolescència dels nostres fills, pensant si sabran tornar quan arribi el moment. La família: un conjunt de notes
de diferents colors, cada una amb un to
i seguint el seu propi ritme, però totes
sota la batuta del mateix compàs, que
avança de mica en mica fins escriure
una simfonia.
Al cap d’un any de tenir l’Starlitzia
vam tornar a casa, a Barcelona. Gràcies a un intercanvi, vaig entrar a
l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre
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del Liceu, on he pogut desenvolupar la
meva carrera professional durant molts
anys a prop dels meus, i el meu marit
va aconseguir una plaça a la seu de la
seva empresa a Sabadell.
L’artritis ja fa temps que em va fer retirar dels concerts: malaltia professional,
en deien. Els meus dits ja no podien fer
aquells moviments precisos que elaboraven sons suaus i contundents. Però
tant li fa, continuaré escrivint la meva
simfonia amb l’ajut de l’Starlitzia i els
que vindran, i sempre recordaré aquell
assaig i la carta que ho va canviar tot.
Mireia Montserrat Freixa
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Aprendre

Una petita estança, tal vegada el
menjador de l’antiga rectoria, servia
per acollir els nens i nenes de tota la
contrada. Era un diminut paradís cultural per a un immens espai natural. Allà
entre aquelles quatre parets de pedra,
amb un terra de rajoles mal posades i
un sostre de bigues de roure ennegrides, vaig aprendre a llegir, comptar,
jugar i compartir.
Un racó l’omplia l’armari de les casulles. L’anomenàvem així perquè s’hi
guardava tota la roba i estris sagrats
que el capellà utilitzava els diumenges
quan venia a celebrar la missa. A la
dreta una prestatgeria d’ús exclusiu de
la mestra, plena de llibres de tot tipus
i a la paret del fons una pissarra vella
i escantonada, generosa donació d’una
escola que ja l’havia jubilat .
Una de les taules era de dimensions
considerables - en altre temps havia
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presidit el menjador d’una senyora rica
– els corcs se la menjaven poc a poc,
però feia el seu servei, i tot s’ha de dir,
era divertit ficar la punta del llapis en
aquells foradets diminuts i trencar-la,
així et podies aixecar i escalfar-te a
l’estufa mentre utilitzaves el ”puntax”
o aquella maquineta en forma de gat
que t’havien portat els reis. També
hi havia uns quants pupitres de color
verd, que no sé com van arribar allà,
però eren horribles, estrets, clivellats
i amb moviment incorporat, qualitats
poc escaients quan la consigna era fer
bona lletra.
Prop del balcó, una estufa de llenya
caldejava els freds matins d’hivern. De
tant en tant una fumera espessa omplia
la sala, i les llàgrimes et començaven
a regalimar cara avall, fins que amb el
seu recorregut incontrolat arribaven a
les llibretes omplint-les d’un suc negre
i espès. La solució passava per obrir de
bat a bat portes i finestres. Aviat el plor
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es convertia en tremolor i la brutícia
dels fulls en gargots mal escrits per
la impotència de controlar el pols.
Haig de reconèixer, però, que també
tenia coses bones, una senalla plena
de llenya que mai no s’acabava, una
porteta que et permetia torrar el pa a
l’hora d’esbarjo i el millor de tot, un
estenedor al costat per posar a eixugar
la roba dels companys que després
d’hores de trescar per camins nevats,
arribaven xops com ànecs.
Al final d’un passadís estret, hi havia
la comuna. Era d’aquelles que sobresortien de les parets, talment una casa
de nines vista des de fora i un cau de
rates a la realitat. Per als vailets la
seva funció era nul•la, doncs trobaven
més escaients les mates frondoses de
darrera la casa, o aquell roure gegantí,
o aquell freixe. Per a altres necessitats
sempre quedava el femer o la cort dels
animals. A les noies els calia vigilar
més, la moral per damunt de tot.
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Cada dilluns, puntualment arribava la
“senyoreta”. No cal dir que era de ciutat, caminava amb passets curts i elegants, portava una maleta amb la roba i
una espècie de caixeta molt bufona amb
una nansa. Amb el temps vaig descobrir
que era un necesser. Durant la setmana
vivia a casa, tenia una habitació per a
ella sola, i la tractaven com una reina.
Nosaltres l’esperàvem davant la porta
del “cole”, mentre ella deixava els patracols, es posava una bata i es canviava les sabates. Era un moment màgic,
ens agradava saber què havia fet el
diumenge, tafanejar la seva vestimenta,
preguntar pel seu xicot. Per nosaltres
qualsevol cosa era una novetat.
A vegades ens en sortíem prou bé i ens
explicava coses, d’altres ens feia callar
i pujar escales amunt de pressa per
començar la classe.
Portava el cabell tan curt que deixava al
descobert unes orelles minses arrapades
al crani. No es podia dir que fos una
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persona dolça de caràcter, però tenia en
la mirada un indici de tendresa que la
feia especial.
Quan no tenia res a fer, li agradava
seure al pedrís, i amb la mirada perduda qui sap on, li relliscava una llàgrima
cara avall. Potser enyorava la ciutat,
potser aquell silenci l’aclaparava o, qui
sap, potser estava enamorada.
El millor moment del dia era l’hora
d’esbarjo. En un pati sense límits
es podia fer de tot: jugar a la cuit a
l’amagada i que no et trobessin, saltar
a corda en un prat d’herba, fer cabanes, pujar als arbres i també passejar
tranquil•lament explicant patarres.
Els dies curts d’hivern obligaven a
fer classe només al matí, doncs molts
dels alumnes havien fet dues hores de
camí per arribar a l’escola i no es podia
permetre que la fosca de la nit els
engolís a la tornada. Jo tenia el privilegi de viure al costat i els veia marxar
cada dia enfilant la carena saltironant
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de pedra en pedra, fins que els perdia
de vista. He de reconèixer que em feien
una certa enveja.
Les tardes es convertien en un suplici,
tenir la mestra a casa volia dir aprofitar
totes les hores del dia per aprendre. Si
no feia deures m’ensenyava a cosir- ofici que no vaig aprendre mai- o em feia
“dictados”, però aleshores res no tenia
el mateix encant. De tant en tant la
mare em cridava perquè l’ajudés a donar menjar al bestiar i m’alliberava una
estona. Sort que de seguida es feia fosc
i amb la llum de les espelmes la cultura
deixava espai a l’autenticitat d’aquell
petit món tan meu i tan increïblement
auster, però revestit d’una tendresa
sense límits.
...
Aquell silenci era esfereïdor, glaçava el
cor i encongia l’ànima. Un passadís que
no s’acabava mai, amb habitacions a
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banda i banda, totes buides, era el meu
refugi. Nit rera nit, els fantasmes de la
por suraven damunt meu com un núvol
de punxes. Què feia en aquell internat?
Jo no volia saber més que els altres, jo
volia perseguir papallones a l’estiu i
sentir xiular el vent a l’hivern.
El silenci que jo coneixia es podia
escoltar: el batre d’ales dels falciots,
la piuladissa dels pardals, les fulles
mortes entre els meus peus, el lladruc
del gos veí arrambant el ramat, el
ventijol que m’envermellia les galtes,
aquell era el meu silenci. Cap moment
del dia era prou hàbil per trencar-lo,
perquè estava fet de llibertat, de petits
murmuris, de converses simples, de
jocs innocents, de sentiments humils.
Tot allò que estimava dormia sota
aquell cel rogent de cap al tard o de nit
embolcallat de milions d’estels.
On eren els meus amics, aquells que
amb pluja, neu, ventisca o sol, apareixien cada matí amb les mans balbes
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i els ulls encesos? Ells no volien saber
més, o potser és que no podien?.
I el pare? Ell m’havia ensenyat com era
de senzill viure; no em calien uniformes, ni llibres, ni sabates noves. De què
em serviria res si jo no era feliç.
Al cap del temps les parets esquerpes
encara cruixien i espantaven els meus
somnis més profunds, però un bri
d’esperança anava omplint el món dels
enyorats colors de la infantesa. Potser
calia aprendre de tots els silencis!
Dolors Ayats

