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Si l’hàbit d’escriure és un crim, em declaro culpable

Ara fa uns tres o quatre anys, vaig iniciar-me al món de l’escriptura, no com un
passatemps, sinó com una afició. M’agradava inventar-me històries, crear personatges, fer volar la imaginació... En certa manera, escriure m’allunyava del món real i
em transportava a un món on només hi regnava la creativitat.
Si ara miro enrere, crec que el fet de posar-me davant l’ordinador i escriure durant
una estona m’ha ajudat a veure les coses des d’una altra perspectiva. De mica en
mica, vaig anar-me adonant que si escrivia, encara que només fossin unes línies,
podia arribar a desconnectar de tots els maldecaps i de les preocupacions i, a més,
em servia per enriquir el meu vocabulari.
A mesura que passava el temps, vaig voler aprofitar els meus escrits per enviar-los
a concursos literaris. Recordo que em feia il•lusió preparar tota la parafernàlia:
els sobres, les còpies, les dades personals, etc. Vaig guanyar el meu primer premi
de narrativa als catorze anys. Arran d’aquest premi, em vaig anar animant, tot i la
meva timidesa per sortir en públic, a presentar-me a més convocatòries literàries.
Ara mateix, puc dir satisfeta que porto alguns premis guanyats. Majoritàriament escric narrativa; contes curts o narracions breus, però també he escrit poesia, i alguna
novel•la.
Tal com deia Oscar Wilde, només existeixen dues regles per escriure: tenir alguna
cosa per dir i dir-la. Crec que no cal ser un gran escriptor per escriure una bona
novel•la; només cal tenir els ingredients adequats i una mica de sort. A més, és bo
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tenir present que un llibre no existiria sense el lector. Un llibre obert és un cervell
que parla; tancat és un amic que espera; oblidat és una ànima que vola, i destruït és
un cor que plora.
No canviaria per res la meva afició per l’escriptura. Crec que la lectura és la
clau perquè els altres escoltin els sentiments més profunds de l’autor fins al punt
d’abduir-los al món indiscutiblement laberíntic de les idees, les emocions, les històries... les mil i una aventures que queden per explicar.
No és fàcil trobar la inspiració. La inspiració és un moment lluminós que apareix
per sorpresa. Amb ella tot cobra sentit, però té un problema: és capritxosa i se’n va
tan ràpida com ha vingut. No sempre es troben les paraules adequades per dir alguna cosa. Potser trobaràs grans paraules plenes de significat per dir tan sols una frase
ben senzilla. Però, ben al contrari, és possible que amb poques paraules puguis dir
un missatge més bonic que els propis mots. I és que les paraules tenen un gran do,
o potser és una rara virtut: la d’expressar coses des del cor.
És per això que a mi m’agrada utilitzar les paraules per deixar escrites les meves
emocions. Així que, si l’hàbit d’escriure és un crim, em declaro culpable.
Gemma Romeu i Puntí
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Un ratolí i un gat. Una noia i un noi es volien casar però els seus pares no
volien que es casin però els hi diuen que no però un dia van dir que sí.
Winona Vilaró P5A

La petxina és molt fina.
Ariadna Candelas P5B
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Acròstic

La lluna

Mireu cap a l’esquerra
I cap a la dreta.
Rumieu fins al cel.
Es el dia més maco.
I quan desperteu,
A dalt del cel anireu.

La lluna brilla sense parar
i el sol és molt brillant,
les estrelles com cuques de llum
que baixen al mar.
Jan Vilaró (1r EP) (Accèssit)

Mireia Mauri (1r EP)
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L’aranya Tània
El meu gat
El meu gat s’ha amagat
i jo no l’he trobat.
Li he ensenyat un gelat
i ha tornat.
I s’ha menjat el gelat,
i s’ha tornat a amagar,
i no l’he tornat a trobar.
Alba Picó (2n EP)

A l’Aranya Tània,
li encanta anar a la muntanya.
Tot i ser un animal petitó,
fa molta por.
Si en dubteu, pregunteu-li a la Maria,
perquè si la veu
no dorm ni de nit ni de dia.
Jana Riera (3r EP)(Accèssit)
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El romaní

La flor de romaní
que llueix al jardí,
amb la bona olor que fa,
dient que vol jugar!

Sant Jordi

Al matí, el romaní
toca el violí
amb el seu ajudant,
el sol brillant

Jordi somia que és petit
somia, somia un roser florit,
el que vulgui el teu esperit.
Jordi, que ets petit!

A la negra nit
va corrents cap el llit,
i encara que no es mogui
sembla que voli!

Somia que és molt gran
que seria important,
amb una espasa al pit
Somia, Jordi, que ets petit!

Clàudia Torrents (3r EP)
(Accèssit)

Somia que es troba a les estrelles
i que puja el cel amb elles,
estrelles brillant i belles.
Sant Jordi cavalca amb elles.
Laura Creus (3r EP)
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Els ocells

La cigonya, aquest matí,
sembla que tingui vergonya
perquè ha vist un mussol
amb dos ulls com dos sols.
I la bonica cigonya
que tenia tanta vergonya
ha preguntat al mussol:
- Què fas aquí tot sol?
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I el mussol, que estava sol,
li ha dit a la cigonya:
- Estic mirant un pardal
que vola i vola molt alt.
Paula Vila (4t EP)

L’empanada
L’empanada està aplanada
i embolicada
d’un color maragda
que m’agrada.
A dintre té aliments
i poden ser ben corrents.
Si no són corrents
potser sortiràs corrents!
I si són picants
estaràs tot el dia esternudant.
Laura Ares (4t EP)(Accèssit)
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El mar

El mar és el meu amic,
et gronxa amb les seves ones
i per un instant ets petit.
El mar és blau,
un blau molt marí
que, quan ve l’hivern,
ja li pots dir: “Adéu blau,
fins l’estiu”.
Quan s’enfada
és perillós,
llença ones molt grosses,
però quan vol
és fidel
i dolç com la mel.

A l’estiu t’hi banyes,
t’esquitxes i ell no fa res.
GUIX, BADABUM!. GUIX BADABUM!.
Fan les seves ones.
Algun cop se t’emporta
però després demana perdó,
i tu li fas un invisible petó.
El meu amic.
Alba Carrasco (5è EP)
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Sentiments

POR
M’encongeixo tota jo
se’m fa un nus a la gola
em retiro sense saber què dir
ni res voler sentir.
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ALEGRIA
El meu cos és una rialla
de punta a punta de la cara
i pel carrer cantar i gaudir
res m’ho pot impedir.
TRISTESA
Res no em ve de gust,
tinc ganes de plorar.
No em vinguis a buscar,
millor dóna’m la mà.
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OPTIMISME
Tot m’està bé,
veig l’ampolla mig plena
i el racó més fosc
sempre veig lluminós.

Carla Pratdesaba (6è EP)
Per la finestra
Per la finestra entra un llum
que m’ajuda a veure tot el que passa:
nens jugant a la plaça,
parelles a cada racó,
àvies fent petar la xerrada
i ocells que volen pel cel.
A la nit la remor canvia,
ja no hi ha tant d’enrenou:
només barques xocant amb l’aigua,
fanals pampalluguejant
i les botigues que tanquen.
Júlia Cussó (6è EP)(Accèssit)
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Il•lusió
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La terra tremola

Estic contenta,
Vides perdudes,
t’observo, i uns altres ulls
records escampats.
veig a la teva cara:
Gent sense casa,
t’has il•lusionat.
carrers inundats.
Ets feliç,
sé que a dins teu
Il•lusions trencades.
alguna cosa ha canviat,
Cases ensorrades.
potser algun sentiment adormit
Famílies trencades.
s’ha despertat.
Pors, tristesa, pànic.
Pau i tranquil•litat
és el que respiro.
Marta López (1r ESO)
Poema 1
Un nou aire
(Accèssit)
ens ha envoltat.
He somiat que estaves al meu costat,
Tan sols demano que
però t’he perdut,
algun dia
ara ja només ets un record del passat.
ho puguis explicar.
He perdut el teu somriure tan llarg
que m’omplia d’esperança.
Judit Vila (1r ESO)
Ara ja és un record trencat
del passat.
Míriam Giménez (2n ESO)
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Un dia

Verdor innata

El plor de la pluja
cau sobre el rostre
de la bella noia.

Brot, un ull de vida alliberat.
Sense fronteres afermades
a la bruta, immensa, remota terra.

Un gran sentiment
acaricia tímid
els nostres moments.

Records eterns intentant ser esborrats,
anhelant emprendre una nova vida
amb voluntat d’ésser recordada.

Un sol radiant
il•lumina el rostre
de la noia humil.

Narcís Oriol (4t ESO)(Accèssit)

Un somni pacient
recorda insistent
els nostres sentiments.
Núria Esmarats (3r ESO)
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Si vols, pots!
Somia que tens un somni,
el somni de no despertar.
Somia que somies,
que res d’això acabarà.
Imagina que la imaginació
t’imagina en l’eternitat.
Imagina imaginar
l’altra cara de la realitat.
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Valora tot l’amor,
valuós triomfant.
Veritable valor,
el que viu estimant.

Pensa que del pensament
sorgiran les respostes.
Pensador de la veritat,
pensaments que obren portes.

Origina la originalitat,
reinventant l’existència.
Un nou origen,
original experiència.

Oblida’t de l’oblit,
recorda bells moments.
Enyora aquell neguit
que et provocava tants turments.

Limita els límits
que limiten la llibertat.
Allibera opressions,
desemmascara la crueltat

Tria, elegeix, escull
mil camins, tot difús.
Equivocar-te o encertar,
tot esdevé confús.

Sigues el verb ser,
estigues sent i estant.
Configura’t poc a poc
en el que el destí et va marcant.

Somia que despertes
un gran son reconfortant.
Somia que la vida
és tant sols un instant.
Sara Martín (4t ESO)
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Les estrelles

Hi havia una vegada una nit fosca
sense estrelles. Feia dies que no sortien
les estrelles. Les estrelles no sortien
perquè un noi dolent les va agafar, les
estrelles. Però un dia la lluna va dir:
- On són les estrelles?
- Un noi dolent les va agafar, les estrelles, quan ho vaig veure, a mi em va
lligar i no hi vaig poder anar.
- Hi anirem ara mateix, va som-hi!
Som-hi!
I les van treure de la gàbia, i aquella
nit van sortir les estrelles.
Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest
conte ja s’ha fos.
Jana Mas (1r EP)
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El nen que va desaparèixer mentre
jugava
Hi havia una vegada un nen que es deia
Arnau que un bon dia jugant i jugant...
XIP! l’ordinador se’l va cruspir i va
desaparèixer. Quan era l’hora de dinar
el nen no hi era, i la seva mare el cridava:
- Arnau! Arnau! Hi ha el teu plat preferit.
Però l’Arnau estava envoltat de monstres i plantes mai vistes, i va veure una
llum i la va seguir i passats dos segons... ja estava dinant.
Guillem Vila (2n EP)
La classe màgica
Hi havia una vegada una classe de
tercer B que podia fer màgia de tots
colors. La senyoreta tenia una gorra
màgica que podia convertir objectes
en qualsevol cosa i també tenia les
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botes que les feia servir per volar. Tots
els nens es podien estirar i estirar sense
parar.
Aquella classe tenia un somni que era
anar a la Lluna. Però els pares no ho
podien saber perquè es pensaven que
era perillós. Així que una nit els nens
van sortir cap a l’escola, van construir
un coet i se’n van anar cap a la Lluna.
Quan van arribar van veure que no
tenien combustible per tornar i allà a la
lluna no podien fer servir els seus poders. Estaven tots preocupats, però de
cop un nen va tenir una idea, com que
tots els nens som elàstics si ens agafem
de les mans tots junts amb la senyoreta
que pot volar, arribarem a la terra.
Així ho van fer, van arribar a la terra i
cadascun va anar a casa seva sense que
ningú se n’adonés.
		
Oriol Puig (3r EP)
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El kiwi i la mandarina

Hi havia una vegada un kiwi que era
amic d’una mandarina i el Kiwi li va
dir:
- Per què sóc de color verd i raspós, i tu
ets suau i de color taronja?
- Perquè tu vens de molt lluny, de
l’altra punta del món i em van fer així
de guapo. I tu, mandarina?
- Jo sóc de la família de la taronja i
vinc del sud de Catalunya
El Kiwi va dir-li a la mandarina:
- Vols que anem a fer una macedònia i
li donem una mica de color?
- Sí- va dir la mandarina.
I van marxar tots dos molt contents.
El kiwi i la mandarina es van fer molt
amics i sempre van junts a totes les
macedònies.
Josep Güell (3r EP)(Accèssit)
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El fòssil d’or

Una vegada, un japonès anomenat
Hong Yong, buscava un fòssil perquè
volia ser famós. Anava a totes les
runes i s’hi quedava excavant dies i
dies, des de les set del matí fins a les
deu de la nit. En Hong Yong era pèlroig, força alt i portava sempre uns
vestits estrafolaris de molts colors. Ell
no es rendia mai i tenia un posat molt
alegre. L’acompanyaven quinze ajudants , però tot i això, era molt cansada
aquesta feina. Un dia, els ajudants van
anar a veure en Hong Yong i li van
dir que volien deixar aquest treball
perquè no trobaven res de bo, però ell
va insistir que es quedessin, i al final
es van quedar. Van trobar unes runes,
van començar a excavar i van trobar
un fòssil d’or. A la tele van donar la
notícia: “Hong Yong y sus ayudantes
encuentran un fósil de oro”.
I aquest conte és el que expliquen els
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pares japonesos als seus fills, perquè
no es rendeixin mai.
Roger Salom (4t EP)

L’òliba del desert
Hi havia una vegada una òliba que va
fer ous i dins d’aquests ous va néixer
una òliba molt maca . La seva mare li
va dir: “Petitona, tu de gran et convertiràs en reina”. Varen passar els dies i
la petita òliba es va fer gran. Fins que
un dia els egipcis van coronar-la reina
d’Egipte. Un cop coronada, passats 24
dies, la seva mare es va morir i ella es
va quedar molt trista i se sentia sola.
Fins que un dia es va trobar els seus
germans i va ser feliç.
Adrià Veiga (4t EP)(Accèssit)
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El follet de la sorra

Era un dissabte d’estiu. Jo, en Quico,
un nen de 10 anys, era a la platja jugant
amb la sorra. M’agradava molt jugarhi, feia moltes coses: castells, monuments i fins i tot animals.
Aquell dia vaig fer un follet. Portava
un barret, unes sabates amb les puntes
cargolades i tenia una boca somrient.
Després vaig estirar-me a la tovallola
a mirar el follet, però al cap de cinc
minuts ja dormia.
Em vaig despertar al cap de mitja hora
perquè algú em tocava la cama, era el
meu follet! Estava molt sorprès i li
vaig preguntar:
- Qui ets?
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- Sí, es clar!
- Jo sóc un follet que volta per totes les
platges del món, però vaig néixer molt
lluny d’aquí. Cada vegada que una
persona fa un follet de sorra, el follet
es torna de veritat perquè jo m’hi fico a
dins, però al final desaparec perquè la
gent em desfà.
- Però jo no havia vist mai un follet de
sorra que parlés – vaig dir jo.
- Això és perquè hi ha molt poca gent
que fa follets de sorra.
Vam jugar tot el dia fins que es va
fer fosc. Aleshores ens vam asseure a
mirar el mar. El follet estava trist i jo li
vaig preguntar:

El follet va dir:

- Què et passa, follet?
- Enyoro casa meva i hi vull tornar,
però no puc.

- Sóc el follet de la sorra. Vols que
t’expliqui la meva història?

Jo tenia una idea: construir un vaixell
de sorra perquè el follet tornés a casa.
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Volia adormir-me però estava nerviós i
no tenia son. Al final em vaig adormir.
Quan em vaig despertar el follet ja era
al mar dins del vaixell. El vaig saludar
amb la mà i ell va cridar:
- Adéu, Quico!
Neus Armengol (5è EP)
Una puput a la finestra, una bona
amiga
Era un migdia d’hivern. Molt fred,
i amb núvols grisos amenaçant. Jo
estava tancada a casa, amb tres mantes
per sobre, i un jersei de llana. Em vaig
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quedar mirant per la finestra, hi havia
alguna cosa al cel, taronja, llampant i
que volava. Vaig quedar-me una bona
estona mirant-ho.
De cop, va aterrar a la finestra. Era un
ocell, per especificar-ho, era una puput,
un ocell poc freqüent perquè quan
veuen algú se’n van volant, però aquest
no, estava ferit i el vaig anar a curar.
Tenia l’ala trencada. El vaig posar dins
d’una caixa. Com que el meu pare era
veterinari, vaig anar a la botiga i el
vaig posar en una camilla i, corrents
vaig cridar al pare.
Com que estava fent visita al gos de la
veïna, jo que n’havia après una mica
vaig començar a mirar què li passava i
a part de tenir l’ala trencada li vaig fer
radiografies. Tenia l’ala i la pota trencades per dos llocs. Quan el pare va
acabar, va venir a corre-cuita, mai havia vingut tant escopetejat com aquell
dia. Ell se’l va mirar de dalt a baix i li
va posar una bena a la pota i a l’ala.
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Jo me’l vaig endur a casa amb una gàbia, és clar. Teníem un gos, en Tuci.
Quan em va veure entrar amb l’ocell no
li va fer gaire gràcia i a la puput menys;
es va enfilar d’una revolada a la gàbia.
El vaig posar en un lloc còmode perquè
hi estigués bé i en un lloc alt perquè en
Tuci no se’l cruspís.
El dilluns vaig anar a l’escola i li vaig
explicar tot a la Marta, en Bob i la
Cecília, els meus millors amics van dir
que no s’ho podien creure.
En Tomàs, el nen més llest de la classe, va dir que era impossible, que tot
allò m’ho havia inventat per quedar bé
davant de la classe. Jo, més ràpida que
el llamp li vaig dir que això només ho
havia dit als amics i a la mestra.
Després de català tocava el racó de
parlar, la profe com m’agrada dir-li,
em va dir que em tocava a mi. Jo els
vaig explicar la història entre la puput
i jo. Tots, però tots, quan vaig acabar
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van aplaudir, i jo vaig somriure. Quan
vaig arribar a casa a les cinc vaig donar
de menjar a la puput. També al Tuci, i
jo vaig berenar. Quan vaig acabar de
fer els deures, vaig jugar. Al cap d’uns
quants mesos la puput estava curada.
Jo estava contenta, estava curada però
per altra banda estava trista perquè
marxaria. Jo vaig marxar directa a la
finestra, vaig obrir la gàbia i la puput
va marxar. Van passar dies, fins que va
tornar a fer el mateix que aquell dia,
la puput va tornar. Jo vaig mirar per
la finestra una cosa taronja fluorescent, llampant i preciosa. Era un altre
cop la puput, es va quedar fins que la
tempesta va acabar. Ara sabia que cada
cop que fes aquesta tempesta o temps
“dolent” la puput vindria i es quedaria
a casa fins que la tempesta o el temps
“dolent” passés.
Yael Moragas (5è EP)(Accèssit)
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Tot buscant feina…

No fa pas gaires anys un gran manipulador del ferro, que es deia Manel, va
veure que el seu ofici anava a menys
i no es guanyaria la vida. Va pensar
que faria alguna altra cosa, tot i que
amb la seva edat no podia fer grans
feines, però era manetes i se li donava
especialment bé el dibuixar. Va decidir
que mentre buscava feina, tot recorrent la ciutat, la dibuixaria com ell se
la imaginava i així ho va fer. Dia rere
dia, anava dibuixant un tros de la seva
ciutat.
Els dies passaven i en Manel no trobava feina. Un dia que es va despertar
tard, en obrir la finestra, com que feia
vent els fulls van volar i van anar a
parar a mans del veí. Aquest va quedar
sorprès i li va proposar d’ensenyar els
meravellosos plànols a l’Ajuntament.
En Manel al principi no ho veia mas-
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sa clar, però va acabar pensant que no
hi tenia res a perdre. L’endemà, amb
els plànols sota el braç enfilaven cap
a l’Ajuntament. Estaven nerviosos,
però l’arquitecte de l’Ajuntament els
va atendre i va quedar impressionat
del model de ciutat que plantejava.
Després de cinc minuts de reunió, van
sortir molt contents. Li van oferir una
feina a en Manel, no s’ho podia creure!
No es pot perdre mai l’esperança.
Ferriol Calvet (6è EP)
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El gran robatori

Fosc, petit, mitja dotzena de barrots,
tot gris... On em trobava? Cinc minuts més tard, quan ja m’havia passat
l’ensurt, em vaig adonar que era a la
presó. Com podia ser? Estava tot planejat, no hi havia possibilitat d’error.
No podia ser possible.
Vaig demanar una explicació, un diari
on descobrir què havia passat. Ara ja
ho sé.
Tot va començar el dissabte quatre de
febrer. Jo i els meus companys vàrem
començar a planejar el que seria un
dels majors robatoris fins al moment.
Tot havia d’estar ben controlat. Al cap
de poc més d’un mes, el dijous cinc de
març, era el gran dia. Ningú va perdre
la concentració pels nervis, ja érem
autèntics professionals. Cap al tard, a
les vuit del vespre vam entrar al casino
de Barcelona. Tot i que no era l’hora
punta, gran part de les màquines i de
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les taules de joc estaven ja plenes. Vam
entrar en Toni i jo tranquil•lament,
sense nervis i això sí, amb un dissimulat auricular que ens connectava
amb en Marc, que era una mica com el
nostre informàtic. En Toni va començar
a cridar dient que el que li havia passat
era un ”robo”, que la màquina l’havia
enganyat. Era el seu paper. Jo aprofitant
el descuit, vaig aproximar-me a la porta
que donava a la caixa forta. En Marc
em va dir la clau secreta per entrar
al passadís i a dins de la caixa forta.
A més, va tallar la visió de les altres
càmeres de seguretat. Vaig entrar amb
gran velocitat esquivant tots els obstacles, fins aconseguir entrar a la caixa
forta. Un cop plens els dos maletins de
diners, vaig tapar-me la cara. En aquell
moment, ja tothom sabia que estava
passant alguna cosa greu. Ja només
em quedava sortir-ne viu. A en Toni
li tocava tornar a actuar. Va demanar
què passava i li van explicar el que ja
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sabia. Va fer veure que volia ser un
heroi anant cap a dintre el passadís que
dóna on hi ha la caixa forta. Com ja
esperàvem, tothom el va seguir, així
que vaig aprofitar per sortir per darrere. Ja era a fora, la cara destapada i
amb tota la tranquil•litat del món. A en
Toni el van deixar anar, i li van prohibir l’entrada al recinte pels problemes
causats. Quan van tornar als seus llocs
van veure que ja ens havíem escapat.
No ens van poder trobar.
I doncs, per què estic aquí? Es veu
que no se sap encara qui ha fet aquest
robatori. Però jo no estic aquí dins per
això, sinó pel meu primer robatori en
una petita joieria on la càmera de seguretat, va captar un tros de la meva cara,
a partir del qual, juntament amb la dependenta, van elaborar un retrat robot
meu. Es veu doncs, que l’endemà una
persona d’Aragó va reconèixer la cara
del retrat. Em sembla que havia viscut
a Catalunya. És ben evident que no per

30

res del que va passar a la nit, però em
van venir a buscar a casa, no sé d’on
han tret l’adreça, i m’he trobat aquí.
Avui al cap de cinc o sis mesos a la
presó, com que en aquella joieria gairebé no hi vaig robar res, i a més la gent
desconeix l’altre gran robatori, ja torno
a ser lliure, respirant aire pur i reunit un
altre cop amb els meus dos companys,
per repartir-nos els guanys i per decidir què fem conjuntament.
Albert Rodas (1r ESO)
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Aquell dia de febrer

Març. Pluja sonora sobre terra mullat.
Fulles que regalimen aigua. A l’horitzó,
un sol tímid esperant la seva entrada
al cel ocupat per foscos núvols. Mirades tristes a través del vidre entelat.
Records perduts en la memòria. Llàgrimes fredes que humitegen el rostre.
Ella asseguda sobre el sofà entapissat
de color crema, amb els braços creuats
sobre el pit i els peus sota d’un coixí
decorat amb primaverals brodats. Ella,
metre setanta, quaranta anys, cabell
fosc i ulls foscos. Prima de disgustos.
Somriure bonic que fa temps que no es
deixa veure. Ella, millor amiga de la
soledat. Ella, amb la pell fosca acompanyada sempre de llàgrimes gelades.
Ella, aquell caràcter rebel i aventurer
perdut. La intel•ligència i l’autonomia
que tant li havien servit per tirar endavant en un passat no massa llunyà, ara
havien quedat reduïdes a no res, a coses
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insignificants. En realitat, pensava
ella, tot havia quedat reduït a coses
insignificants després d’aquell dia. Els
diners i les joies havien perdut valor,
les fotos familiars s’havien tornat
odiosos retorns al passat, les joguines
havien esdevingut eines massa útils
per fer plorar, la casa ara era la viva
representació de la solitud, fins i tot les
llàgrimes eren tristes dosis de nostàlgia. Aquell dia. Ella intentava oblidarlo, però els records, traïdors i tossuts,
li metrallaven el cap, els pensaments i
la ment que intentava deixar en blanc,
però que sempre era negra, fosca, tenebrosa. Res tenia sentit. Aquell dia, tot
era culpa d’aquell dia. Aquell dia, tant
de bo no hagués existit. Aquell dia que
va començar tan bé, fresc com qualsevol dia de febrer, alegre.
Febrer... ja feia un mes que havia
passat tot, i ella encara no s’havia recuperat. Encara no havia fer res de
profit amb la seva trista vida,
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ni ho havia intentat.
Recordava aquell diaperfectament.
Tots els detalls, les converses, les
mirades, tot formava part de la seva
memòria.
Era un 10 de febrer. Ella es va llevar
d’hora com acostumava a fer, i de
sobte la va assaltar una veu infantil
cridant-li a l’esquena. “Mama, mama,
avui, és avui!”. Descol•locada. “El què,
fill?”, va preguntar-li, i la resposta va
ser automàtica, com si el nen estigués
a punt: “L’excursió al llac. Tu, el papa
i jo”. La seva ment va reaccionar ràpid.
Com un processador, va repassar tota
la informació rebuda en les últimes
setmanes i hi va caure. L’excursió.
Ell sempre havia insistit en fer-la, i
s’havia emocionat quan els seus pares
hi havien posat data fixa.
Una hora després, els tres estaven
enfilats al cotxe, un vell Renault de
color verd militar. El nen anava assegut
al darrere, els ulls brillants d’emoció.
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Amb la innocència pròpia d’un nen
de set anys, emocionat com qui es
troba amb una caixa de bombons a
la porta de casa. Cabell clar, amb
tirabuixons rebels que li ocupaven el
front. Ella anava de copilot, alegre, ja
que l’alegria és una cosa que es transmet fàcilment, com la grip. Vestia uns
texans rectes, una samarreta blanca de
cotó i una camisa prima, que s’havia
comprat feia poc. Al seient del costat,
conduint, ell. Ell, una persona especial.
Dos anys més gran que la seva dona.
Cabells clars i arrissats, que havien
passat genèticament al seu fill. Ulls
foscos i grans. Alt i corpulent, passava
del metre noranta però es movia amb
gràcia, era una persona àgil, potser
perquè havia jugat a bàsquet durant
tota la seva infància. Li agradava ser
feliç. Quan reia, cosa que feia sovint,
li apareixien unes arrugues dolces al
voltant dels ulls color castanya. Si ella
se n’havia enamorat, però, no havia
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sigut només pel seu somriure. Tenia
un caràcter alegre, extravertit. Els
problemes no li ocupaven ni dos dits
de la ment, els expulsava mentre es
deia a si mateix: “Ja hi pensaré en un
altre moment, ara tinc coses a fer”.
I aquestes coses eren, per exemple,
mantenir llargues i agradables converses amb la seva dona, o jugar amb el
seu fill que, seguint els seus passos,
també jugava a bàsquet. O anar a veure
la seva mare, que vivia en una preciosa casa al camp tota sola, al costat
d’un petit embassament, freqüentat
per turistes amb càmeres i barrets de
palla, a causa dels meravellosos paisatges que s’estenien pels voltants. O
anar a fer un relaxat partit de bàsquet
amb els seus amics. O simplement
estirar-se al sofà llegint alguna cosa.
La carretera s’estenia cap a l’horitzó,
i s’albiraven suaus corbes i desnivells.
A l’interior de l’automòbil el clima era
càlid i afectuós. Cotxes de diferents
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colors i mides avançaven el lent Renault verd militar, que havia viscut anys
millors. Cotxes conduïts per persones
diverses, d’edats diverses, de caràcters
diversos. Una dona de mitja edat que
portava ulleres antigues i tenia el rostre cansat. Una parella jove que cantava una cançó, que portaven ulleres de
sol. Un grup de jovenets que discutien
i duien les finestres obertes, a través de
les quals s’escapaven les notes d’una
cançó, com ocells engabiats fugint cap
al més enllà, cel amunt, passat enrere, futur a tocar. Tres senyors d’edat
més avançada vestits amb camisa,
que no conversaven. Els ocells ballaven veloços al cel, atrapant-se uns als
altres. La carena d’una serralada no
gaire alta s’alçava imponent a la dreta.
A l’altra banda, pobles petits de teulades vermelles. Els carrers, no gaire
transitats, estaven ocupats per petits
negocis amb els aparadors ordenats
i els vidres nets. La carretera, el cel,
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els ocells, la serralada, els pobles,
res. Res indicava el que estava a punt
de passar. El que convertiria aquell
dia que es prometia meravellós en el
més terrible dels seus quaranta anys.

El vell cotxe avançava lent, passant
pel costat d’un bosc poc frondós. A
partir d’aquest moment, els detalls
es tornaven més borrosos. A dins del
cotxe, una conversa sobre un amic del
fill que jugava a futbol. A fora, un estol
d’ocells travessant el cel. Somriures i
rialles alegres. La silueta d’un camió
llunyà. Somriures i rialles alegres. La
silueta d’un camió que s’apropava.
Somriures i rialles alegres. La silueta d’un camió al costat del Renault.
Somriures i rialles alegres. La silueta
d’un camió i el contacte d’aquest amb
el Renault. Un crit. Un altre. Plors. Un
altre crit. Més crits. La silueta d’un
camió al marge de la carretera esclafant el Renault de color verd militar.
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Silenci a dins del Renault, respiracions dificultoses. Una sirena. Negre,
tot negre... Dolor. Negre. Dolor.
Amb dificultats, ella va aconseguir
obrir els ulls. Sostre blanc, parets
blanques, mobles blancs. Llit blanc, de
llençols blancs i coixí blanc. Negre...
La seva primera impressió va ser que
estava somiant. Que tot allò no era
real. Va trigar molta estona a esbrinar
que es trobava a l’hospital. Que havia
tingut un accident. El camió. Records
inconnexos. De sobte però, una incorporació ràpida i brusca va sobresaltar
la jove infermera de guàrdia. Amb poca
experiència però eficient, la infermera
va tranquil•litzar la pacient, que es va
tornar a estirar. Va fer una ràpida repassada a l’informe que reposava sobre la
taula blanca. “Un accident amb cotxe,
diversos hematomes poc greus, la tíbia
trencada...” es va saltar els mals i els
ossos trencats. Encara que fos infermera, sempre li resultava desagradable
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llegir aquests trossos. “Amb dos acompanyants. Un mort a l’instant. L’altre
en estat de coma molt greu. Hemorràgia interna...” La noia va sospirar i va
mirar la dona que estava estirada al llit
amb una mirada de compassió. Seria
difícil comunicar-li la mort del seu
acompanyant i... la més que probable
mort de l’altre acompanyant.
Abril. El sol radiant escalfava amb
força. El cel serè, desproveït de núvols,
li causava enveja. Ella també volia ser
així, lliure, sense pensaments, sense res
que li cobrís la ment. Va sospirar i seguidament es va enfadar amb ella mateixa. S’havia proposat no resignar-se
més, ni buscar el perquè de les coses.
Simplement acceptar-les i acceptarne les conseqüències. Però no era tan
simple acceptar que el destí tingués
previst que un conductor mig endormiscat xoqués contra el seu estimat
Renault, matant dos éssers tan estimats
per ella. Ja feia dos mesos des d’aquell
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dia de febrer i encara no havia fet res.
Els seus ulls no havien guanyat brillantor, els seus llavis no havien guanyat
somriures i els seus pensaments no
havien perdut nitidesa. Va plegar el
llibre que estava llegint. La història de
dos amants que es retroben després de
molts anys. Ell, divorciat, i ella, soltera. Casualitats de la vida. Acaben junts,
adoptant un nen i vivint en un preciós
àtic amb vistes al mar. Quina ràbia, un
final feliç. Ella no entenia per què les
novel•les sempre havien d’acabar bé.
A la vida real no passava, la vida era
injusta. Potser si que passava, però ella
era una desgraciada, que s’havia portat
malament en voler gaudir de la vida
sense preocupacions i a qui ara s’havia
de castigar. Prou! S’havia proposar no
resignar-se ni rebuscar en el passat i
ho havia d’aconseguir. Si no, quedaria
enfonsada per sempre i no seria capaç
de tirar endavant i gaudir de la vida
que encara li quedava.
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Maig. El poc jardí de darrera de la casa
estava totalment ocupat per flors de
diferents colors. Vermells intensos, liles pastel, blaus suaus i verds pàl•lids.
I ella allà asseguda, tombada al sol,
llegint una novel•la. Aquest cop, però,
una novel•la policíaca. L’inspector
havia dit als seus aprenents que les
pistes estaven al seu abast, però que
calia posar-hi esforç i dedicació per
trobar-les, igual que la felicitat. Bonica
comparació. Una papallona trapella va
passar per davant dels seus ulls foscos.
Va intentar tocar-la , acariciar-la amb
la mà, però la papallona, desconfiada, va fugir, se li va escapar. Com la
felicitat. Bonica comparació. Es va
aixecar i va decidir que aniria a fer una
passejada. Es va canviar els pantalons
de xandall per uns texans foscos. A
sobre es va posar una samarreta clara
i un jersei primet. Als peus, va optar
per unes botes planes de mig turmell.
Se’n va anar al mirall i es va fer una
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ratlla primeta acompanyada d’una suau
passada de rímel. Uns tocs de color a
les galtes, unes arracades discretes i
el rellotge blanc, i va estar a punt per
marxar. Quan va tancar la porta de la
casa, es va encaminar a l’enllà, procurant pensar en coses boniques i alegres.
L’endemà, més feliç i relaxada, es va
llevar i va prendre una decisió. Una
decisió important. Després de pensar-hi
molt, va decidir que aniria a passar una
temporada a casa dels seus pares, amb
qui fins al moment només havia mantingut breus converses telefòniques. La
veritat, no s’havia mostrat gaire sociable amb ningú, però això ha canviat, es
va dir. Sobreposar-se. Bonica paraula.
Creia que seria la millor opció, fugint
dels records. La casa petita i acollidora
dels seus pares, els àpats bondadosos,
la seva habitació, el petit jardí, tot. Tot
li era familiar. La seva mare activa i el
seu pare que es passava el dia llegint el
diari. Va despenjar el telèfon i va mar-

I JOCS FLORALS 2011
I
I

XX

X

PR

A
S
O

car el conegut número. Va esperar poca
estona. A l’altra banda la veu alegre de
la seva mare feliç. Poc després, havent
confirmat la seva estada, va penjar el
telèfon.
Potser allà seria feliç, més del que
havia sigut fins aleshores. Potser tot
aniria bé i tornaria a ser ella mateixa.
Potser, com a les novel•les que tant
odiava, coneixeria algú especial que
li faria tornar a viure la vida. Potser
no, potser faria nosa a la vida ja muntada dels seus pares. Potser hauria de
marxar en sentir-se desplaçada. Potser,
lluny de casa seva, només l’assaltarien
records tristos sobre un passat que valia més no recordar. Oblidar. Oblidar...
Potser seria una bona opció. Potser...
Potser, paraula dels indecisos. Potser,
tantes vegades present a la nostra vida.
Potser...
Clàudia Codina (2n ESO)
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Missió especial

Eren les tres de la matinad, feia dos
dies que no dormia i corria com un
desesperat entre els troncs alts i amples de la selva amazònica. Fugia d’un
dels narcotraficants més importants de
la zona. Em van agafar per fer-me un
parell de “preguntes”, però va acabar
esdevenint una tortura en tota regla.
Ara que jo, l’agent 001 del servei
d’intel•ligència italiana, havia aconseguit escapar-me dels homes del Sr.
López. No havia estat fàcil, però ho
havia aconseguit. I ara, corrent sense parar per trobar Caracas, la ciutat
on podria agafar un avió cap a casa.
Estava esgotat, així que vaig parar a reposar energies, vaig beure
una mica d’aigua que havia agafat
d’una bassa propera. Em vaig asseure i em vaig relaxar, tot pensant en la meva xicota, la Carla.
Estava a punt d’adormir-me, cosa que
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no s’ha de fer mai en aquestes situacions, quan un soroll semblant al brunzit d’una mosca em va tornar al món.
Era una serp, petitona, però que amb
una simple mossegada m’hagués matat.
Me la vaig quedar mirant fixament,
fins que ella es va decidir a atacar-me,
moment en que jo vaig desenfundar un
ganivet que havia trobat per allà tirat,
suposo que pertanyia a un aventurer
que havia mort devorat per una serp o
per algun dels altres molt animals perillosos de la selva. El cap de la serp va
sortir volant un parell de metres, i quan
va tocar a terra, jo em vaig aixecar i
vaig marxar corrent.
Van passar unes hores sense més complicacions, fins que al migdia em va
semblar veure uns llums. Una ciutat,
Caracas. Sense acabar-m’ho de creure
m’hi vaig acostar més, i sí, en efecte, era Caracas, la ciutat on uns dies
abans havia arribat per temes de feina.
Sense badar, me’n vaig anar cap a
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l’hotel. Un cop a l’habitació em vaig
dutxar, em vaig posar roba neta i còmoda, i vaig preparar la maleta per tornar.
Abans de marxar, però vaig anar a
dinar, ja que estava afamat després de
dos dies sense menjar. Un cop tip, vaig
agafar les maletes, vaig baixar a recepció i vaig pagar. Després, vaig cridar
un taxi i em vaig dirigir a l’aeroport.
Un cop a l’aeroport vaig comprar un
bitllet de classe business que es dirigia
a Madrid i sortia al cap d’una hora.
I ara, aquí em teniu, altre cop a Europa
després d’un viatge llarguíssim, d’unes
14 hores que he suportat molt bé, dormint.
Arribo a terra i truco a la Carla des
d’una cabina de l’aeroport. Es fa pregar, però al final agafa al telèfon:
- Sí?
- Hola Carla, he tornat!
- Però, on ets? Què feies?
- D’aquí a tres hores passa’m a recollir
al Prat.
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- D’acord, allà t’esperaré.
Pujo al primer pont aeri que surt, i em
torno a trobar assegut a la butaca d’un
avió. Aquest cop, però, el viatge és
curtet, i amb unes dues hores aterro al
Prat.
Són les dues del migdia i baixo a la
pista número tres de l’aeroport. Noto
l’aire característic del Mediterrani, encara que molt difuminat per la combustió del avions. El cel està gris, i encara
que som a principis de juliol, plou.
Així que m’afanyo a entrar a l’edifici
de la terminal 2. Espero 10 minuts fins
que apareix la meva maleta, i 5 minuts
després veig a la Carla entrant. Se
m’acosta i ens abracem. Jo amb el meu
metre noranta, ella amb el seu metre
seixanta-cinc. Jo amb els meus cabells
curts i morenos, ella amb la seva llarga
cabellera rossa.
Ens dirigim cap al cotxe i ella està
a punt de plorar, però fa el cor fort i
resisteix. Obro la del copilot, i la Carla
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al lloc de conductora.
De camí cap a casa no parlem, esperem
que l’altre enceti una conversa, així
que fins arribar a Castelldefels estem
en silenci. Però un cop arribem a casa,
la Carla no pot més i em demana què
he estat fent. De bon principi jo la vull
mentir, però li dic la veritat, tot, fil per
randa. Estem unes tres hores parlant
fins que se’ns acudeix que podem anar
a sopar a Barcelona. Truquem a una
pizzeria de primera línia de mar, i com
que tot just són les sis, decidim passejar
pel passeig abans d’anar a sopar.
Arribem a Barcelona a les set tocades
per culpa d’un accident a la Ronda
Litoral, així que ens queden dues hores
justes per passejar. Triguem mitja hora
més a trobar aparcament, i quan finalment arribem al passeig ja són les vuit.
Estem mitja horeta caminant, fins que
ens en cansem i anem cap a la pizzeria. La Carla demana una quatre formatges, i jo una quatre estacions. Les
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devorem amb gana, és que cap dels dos
hem dinat.
De camí cap a casa tornem a trobar
caravana, aquest cop però perquè ha
caigut una palmera al mig de la carretera per culpa del vent. Triguem una
hora en arribar a casa.
L’endemà, després d’una nit molt
enfeinada, ens desperta el telèfon. És el
meu “jefe”, que vol que vagi a Roma
a parlar amb ell. Accedeixo a anar-hi
aquell mateix migdia, però m’hi ha
d’acompanyar la Carla. Al principi
no ho accepta, però al final no té més
remei que accedir-hi. Preparem les maletes per a una estada d’uns tres dies,
amb roba estiuenca, ja que estem en
ple mes de juliol.
Al cap de dues hores ja sobrevolem
Mallorca amb un jet privat del qual en
som els únics passatgers a part dels
pilots i l’hostessa. Parlem del possible
embaràs de la Carla i d’un casament a
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llarg termini.
Aterrem directament a la seu del servei
d’intel•ligència italià. Tal i com baixem
ens ve a rebre l’Andrea, el meu cap,
un home d’uns cinquanta anys i de
cos robust. Dos dels seus homes ens
acompanyen a un hotel. Ens diuen
que dinem i fem el que vulguem a
l’habitació, que a les quatre ens passaran a buscar. Baixem a dinar al
restaurant de l’hotel, i després pugem
a dutxar-nos i a canviar-nos. Jo em
vesteixo amb roba còmoda, samarreta
lleugera i unes sandàlies. També es fa
una cua, ja els cabells li fan una mica
de nosa, és que els porta fins a mitja
esquena. Diu que se’ls vol tallar.
Quan arribem a l’edifici, un exèrcit
d’ajudants de l’Andrea ens espera. A
mi em fan passar a la sala de juntes i li
diuen a la Carla que s’esperi a una sala
annexa, que anirà per llarg. Ella s’hi ha
de resignar.
La reunió amb els meus superiors dura
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unes quatre hores, i quan surto em
trobo a la Carla avorrida com una ostra
fullejant revistes del cor italianes, que
tot i que no les entenia, li servien per
passar l’estona. Per compensar-la, li
dic si li sembla bé que anem a sopar
en un restaurant cèntric. Ella accepta, i
tornem cap a l’hotel a canviar-nos.
Entrem a l’habitació i veiem que les
dones de la neteja de l’hotel han passat
a netejar-la. Fa molta olor de productes
de neteja, així que obrim la finestra
perquè es ventili.
És un dia molt calorós de juliol, i a
Roma hi fa una xafogor asfixiant, així
que decidim refrescar-nos una mica a
la dutxa. Ens vestim amb els nostres
vestits de gala: jo un “smoking” negre,
i la Carla un vestit de color groc. Anem
a sopar a un dels millors restaurants
de Roma, que l’Andrea m’ha reservat
gràcies als seus contactes.
Arribem al restaurant a les nou tocades, i anem directes a la nostra taula,

41

que està situada al jardí posterior, amb
una vista fenomenal sobre la ciutat i
amb la lluna plena de fons. El menjar
és exquisit però triguen molt a portarlo a les taules. Pel primer plat ens hem
hagut d’esperar uns trenta-cinc minuts.
Però l’espera val la pena, i ens veiem
recompensats amb uns menjars tan
estranys com bons.
Tornant a l’habitació a les dotze de la
nit, ens trobem un grup de monjos que
es dirigeixen cap a la ciutat del Vaticà.
Fan el seu efecte passejant-se entre la
multitud de turistes.
Quan arribem a l’hotel tothom està fent
molt de xivarri i es dirigeixen cap al segon pis. Ens hi acostem i veiem que en
una habitació hi ha una persona disfressada de conill. Ens informen que estan
fent un comiat de solters. La festa dura
fins a les tres de la matinada. I nosaltres
que volíem dormir...
Eloi Codina (2n ESO)(Accèssit)
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Vida monòtona al pantocràtor

Em presentaré. Sóc un anyell, l’anyell
de set ulls. Faig vida monòtona a l’arc
triomfal del pantocràtor de l’església
de Sant Climent de Taüll. Fora dels
amics, poca gent em coneix, passo desapercebut. Però amb les pintures ens
portem força bé. Amb algunes més bé
que d’altres, però en general, bé. Nosaltres, les pintures, tenim estils molt
diferents de vida, segons l’època de
l’any. Durant l’hivern, la meva vida és
realment avorrida. Poca gent ens visita,
i la gent del poble s’està a casa seva.
Per tant, els carrers estan solitaris, i fa
molt fred. Algun dia neva, i els nois
surten al carrer, però per por que agafin
constipats, les mares els fan entrar de
seguida.
A la tardor, com que fa una mica més
de bon temps i la vall està preciosa. De
vegades deixen la porta oberta, per si
algú vol entrar, i així veiem la gent que
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passa, i com està la vall. Però la veritat,
tampoc estem gaire animats.
A la primavera tothom està alegre,
i de vegades la gent ens encomana l’alegria. Com que el sol escalfa
bastant, normalment tenim la porta
oberta de bat a bat, i podem veure
el carrer. La gent de Taüll ens visita
bastant sovint, algú gairebé cada dia.
Vénen, passegen per l’església, diuen
un pare nostre, ens saluden i marxen.
Els nois juguen a futbol al carrer, i
les noies salten a corda a la plaça. Els
més petits s’asseuen a l’herba, juguen
a fet i amagar, tiben els pantalons dels
pares, berenen al bar de davant... I de
tant en tant passa algun turista, fora
d’època, per contemplar-nos. Un gos
veí borda una mica pel nostre pati,
però de seguida ve algú i el fa fora, i el
bar de davant comença a tenir clients,
és a dir, gent del poble, els caps de
setmana. Però bé, poc d’interessant.
L’estiu és una època de molta feina,
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sobretot a l’agost. Segons tinc entès, la
gent fa vacances, i té ganes de viatjar
una mica. Segons el que diuen, Taüll és
un poble rural de molt atractiu turístic,
sobretot nosaltres, les esglésies romàniques, no només de Taüll, sinó de tot
el conjunt romànic de la Vall de Boí.
La gent ens ve a veure, fa alguna excursió per la natura de la vall i marxa.
Deu ser un tipus de moda. La veritat
és que ens divertim molt, a l’estiu. És
quant passen coses més divertides.
Quan els turistes passegen pel poble
es troben als habitants de Taüll: famílies que també passegen, mares i
filles que van a comprar una mica, els
avis que seuen a davant dels bancs de
l’església, etc. Els turistes estan a punt
d’entrar quan topen amb el gos del bar
de davant. Alguns s’espanten, d’altres
l’acaricien, ... Els aventurers entren a
l’església i s’intenten comunicar (amb
un idioma molt estrany) amb les persones que venen entrades per visitar-nos.
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Un cop han entrat i els nens han fet una
mica de rebombori perquè volen pujar
al campanar, els pares cedeixen, i es
dirigeixen cap a les escales. Es claven
algun cop de cap, pugen moltes escales, es fan una foto amb la campana
per barret, baixen, i continuen la visita.
Em fan gràcia, la veritat. No és que em
rigui d’ells, simplement els trobo curiosos. Surten de l’església, prenen alguna
cosa al bar, es troben el gitano que
ven barrets, van a la botiga d’esports,
es compren una samarreta que digui
“Taüll” i tornen a l’apartament.
Aquell dia va ser un dia d’estiu igual
que tots els altres, com el que he explicat. Es va pondre el sol, i tots estàvem
cansats. Els treballadors se’n va anar
a casa seva, i ens van tancat la porta.
Just a l’acte, totes les figures es van
adormir, menys jo. No podia dormir.
Sempre havia tingut curiositat per com
seria tot fora l’església, bé, tot a part
del que ja sé, que és només el que us
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he explicat. Però aquell dia tenia una
curiositat especial. Feia dues hores
que havien tancat l’església, i no podia
aclucar cap dels meus set ulls. Tenia
ganes d’explicar-ho a algú. Vaig cridar
a totes les figures que viuen amb mi, i
cap no em va respondre. Vaig pensar
que dormien, i no sé què vaig fer, però
vaig acabar dret, davant el pantocràtor,
no sé si m’enteneu, és a dir, fora del
pantocràtor. Al principi em vaig quedar de pedra. Tenia alguna explicació?
No ho sé, però estava tan emocionat
que no vaig tenir cap més idea que
aprofitar-ho i sortir a veure món. El
problema és que no tenia la clau de la
porta, o sigui que vaig decidir pujar fins dalt del campanar, per poder
veure tot Taüll, i potser els pobles més
propers. La porta per pujar al campanar
estava tancada, i no podia arribar-hi,
de manera que, tampoc sé com, però
vaig aconseguir aterrar la porta, i vaig
pujar fins a dalt de tot del campanar.
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Va ser preciós. Vaig estar-hi una hora,
més o menys, però em vaig adonar que
era massa tard, i que havia de tornar al
pantocràtor. L’església havia d’obrir al
cap d’unes dues hores, i quan vaig haver baixat del campanar em vaig trobar
el terra ben brut de les meves petjades,
la porta del campanar mig trencada...
Tot fet un desastre. No sabia ben bé
què fer, o sigui que vaig decidir demanar ajuda. No els podia pas despertar a
tots, perquè s’haguessin enfadat amb
mi, per tant vaig decidir despertar al
lleó de Sant Marc. Som bastant amics,
i em va ajudar molt, però va creure que
no era just, que jo hagués fet el que tots
havíem volgut fer sempre, i ell no, de
manera que el vaig acompanyar fins a
dalt. Vam tornar a baixar i entre els dos
ho vam resoldre tot. No sabíem com
tornar a la pintura, de manera que vam
decidir tancar fort els ulls i, una altra
vegada, no sé com, però ho vam aconseguir, vam tornar a ser dins la pintura.
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El so d’un mussol em va despertar.
Em vaig aixecar a poc a poc del terra,
bruta per tot arreu. El peu encara em
feia mal, però podia caminar. A més en
aquells moments no era allò el que més
em preocupava, perquè estava sola i
perduda enmig d’un bosc. No sabia
quantes hores havia dormit, si és que
havia dormit hores. Tenia gana, set,
fred i por.
Em lamentava d’haver-me separat del
grup només per intentar recuperar el
meu estúpid mòbil. L’havia perdut
durant l’excursió però no sabia on ni
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quan, només que, en haver trobat la
meva butxaca dels pantalons buida,
m’havia desesperat i havia reculat a
buscar-lo. No havia avisat ni a la meva
millor amiga, la Berta, perquè tothom
estava concentrat prenent apunts de les
bestioles que anava ensenyant i explicant el sonat del profe de biologia, i
perquè pensava tornar en un moment.
Quan al cap de pocs minuts havia
abandonat la cerca per tornar-me a
reunir amb el grup abans que el profe
s’adonés de la meva absència, em vaig
posar a caminar de pressa cap on sentia
la greu i forta veu del professor. Però
cada cop la sentia més lluny i no aconseguia arribar-hi. Em vaig començar a
posar nerviosa i em vaig posar a córrer
desesperada, entre els arbres. Em vaig
entrebancar, i el mal del turmell més
la desesperació i el cansament em van
vèncer. Em vaig quedar estirada al terra
sentint la greu veu amb la qual m’havia
estat guiant cada cop més lluny, i aviat
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m’havia adormit amb el ulls plens de
llàgrimes.

Ara em preguntava com podia haver
estat tan estúpida només per a una
maquineta perduda, que tot i el que
m’havia causat encara seguia desapareguda. Ni la meva germana de 7 anys no
ho hauria fet, i mira que li portava cinc
anys d’avantatge.... I en pensar amb
la meva germana em van començar a
lliscar llàgrimes i més llàgrimes per les
galtes, altre cop, preguntant-me quant
de temps passaria abans que pogués
tornar a veure la meva família i els
meus amics, i si m’estarien buscant a
hores d’ara.
Quan ja no em quedaven més llàgrimes als ulls, em vaig posar a caminar.
Em vaig prometre a mi mateixa que
no tornaria a plorar pensant en el que
a hores d’ara ja no podia canviar, que
em comportaria com la nena madura
i espavilada que sempre m’havien dit
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que era, ja que plorar no em portaria a
enlloc.
Vaig caminar i caminar, sense saber on
anava ni si m’estava endinsant encara
més al bosc, però era l’únic que podia
fer per intentar trobar ajuda.
Però en comptes de trobar ningú, o
algun rierol on poder beure aigua, vaig
veure un plàstic que reflectia la llum
del sol. Em va estranyar i m’hi vaig
apropar, i quan vaig estar prou a prop,
vaig entendre que no era un simple
plàstic el que reflectia, sinó la pantalla
del meu mòbil! Vaig córrer fins on es
trobava, quasi plorant d’alegria:
Si hi havia cobertura, cosa de la qual
dubtava molt, podria trucar i aviat em
vindrien a buscar fins a trobar-me; i si
no n’hi havia, almenys ara sabia que
per allà havíem passat amb el grup i em
podria orientar més fàcilment.
Però no va caldre fer gaires plans perquè, miraculosament, hi havia cobertura!
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Poc després de trucar a la Berta em van
trobar. Vaig explicar el que m’havia
passat, i vaig haver de prometre a la
Berta que no li ho tornaria a fer passar
tan malament, mentre m’abraçava.
Les abraçades dels companys, que em
miraven com si fos una primitiva (i de
fet en devia tenir l’aspecte) em van reconfortar molt. Però després va arribar
el que jo ja esperava i sabia que em
mereixia, les bronques del pirat del de
Biologia i dels meus pares.
La història va acabar bé, però ho vaig
passar realment malament.
Havia après la lliçó.
Natàlia Castejón (3r ESO)
Afirmatiu
Em passejava sense destí. Un lloc nou.
No coneixia ningú. Una nova escola.
Començava de nou sabent que deixava
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una vida enrere. Em passejava. Uns
passadissos llargs, quasi inacabables
pintats d’un to carnós, amb la finalitat
que els habitants d’aquelles parets els
decoressin de nou. Vida nova. Vaig
sentir un so desconegut, però sabia
que es faria familiar en poc temps. Un
timbre. Les vuit del matí. Classes. Professors nous. Companys nous. Somriures diferents als que estava acostumat
a veure cada matí. Ulls de diferents
tonalitats de marró. Quatre de blaus.
Set de verds. Uns tan foscos que els
podria classificar de negres. Tots ells
observant al seu voltant amb curiositat,
com els meus. Allà tothom començava
de nou. Noves encaixades de mans a
les quals correspondre. Hores.
Una altra vegada el soroll no tan
desconegut. Temps lliure. Per a mi,
temps d’investigar el nou món que
m’envoltava. La biblioteca, era poc extensa. Les aules, petites. Minuts entre
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parets. Un altre cop el conjunt de notes
altes que disminuïen al llarg de la curta
simfonia. Retorn a la classe. La meva
companya em mirava. No m’agrada
mirar els ulls de la gent, expliquen
massa coses. Silenci i incomoditat.
Dues hores equivalents a un dia a la
meva ment. Els minuts es perden entre
pensament i pensament. La meva melodia preferida un altre cop, però amb
una petita variació a les notes finals.
Alimentació.

La plaça de la ciutat. Per fi unes cares
conegudes. Eren els meus amics. Potser
era l’últim dinar junts, considerant que
no estàvem a la mateixa escola. Mirava el rellotge desitjant que el temps es
parés. Hora de tornar.
El maleït soroll un altre cop. Hora
d’anar cap al gimnàs. Havien passat
poc minuts, i de cop foscor. No hi
havia llums. Només foscor. Vaig veure
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una silueta estranyament familiar
dirigint-se cap a una llum de l’exterior.
De sobte, tot era blanc. Mai havia
tingut agulles enganxades als braços.
Ara sí, em subministraven un líquid. Al
meu costat, un periòdic. Titular del dia
“un escolar atropellat per un cotxe”.
Es va sentir una veu “no té lesions”.
Un esbufec de tranquil•litat va sortir
del meu coll.
Vaig sentir un soroll. Senyalava la fi
de l’hora de visites diària. No formava
part del somni aquell so? L’havia sentit
cinc cops dins aquell edifici. Cinc cops,
cinc dies somiant. La meva ment tenia
un temps diferent al de la realitat. Una
coincidència? No ho crec. Connexió
entre el somni i la realitat en estat de
coma?
Afirmatiu.
Clàudia Capdevila (4rt ESO)
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Ara el temps passa ignorant les hores.
No faig tard enlloc, perquè ningú no
m’espera.
No, no... estic bé! De debò t’ho dic.
M’adono de la serenitat que m’envolta,
malgrat tots aquests anys viscuts.
Diuen que després de la tempesta ve la
calma. I jo, avui, puc confirmar-t’ho.
M’he fet gran... i em sento tan jove,
encara!
Des de la finestra estant, miro com passa la vida davant meu, sense enveges
ni rancúnies.
I no em preocupa quina hora és.
Demà, serà un altre dia... potser.
….........................................................
M’encanta, senzillament, observar-vos
mentre dormiu. Fins i tot ara, que us
heu fet grans.
Venia d’amagatotis a la vostra habitació i em quedava badant, badant,
badant, badant...
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Quina meravella! Aquest sí que és un
amor per sempre, il•limitat!
Ja m’ho deia ja la meva mare: espera’t
quan tinguis fills, ja m’ho explicaràs.
I tant com sí, mare! Ara puc entendre
el teu amor i patiment alhora.
Amor i patiment... i de tant com n’hi
ha, no s’acabarà, no.
Us estimo tant...
….........................................................
Rau-rau a la panxa, riures descontrolats, emocions contingudes.
Un any s’acaba i un de nou empeny per
començar de nou el calendari.
Corredisses, regals d’última hora,
abraçades d’aquells qui fa tant de
temps enyoraves.
Una taula ben parada, on cap detall hi
manca.
Pum!: l’ampolla de cava que es destapa.
I una pau etèria, que s’encomana.
….........................................................
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Sentiments ocults, emocions desconegudes.
De cop i volta els esquemes de la meva
vida s’esmicolen. Tota aquella construcció tan ben elaborada s’esquerda a
poc a poc fins a esfondrar-se. No m’ho
puc creure.
I per molt que les veus de fora
s’entesten a ajudar-me, jo no ho vull.
No vull sortir, no accepto aquesta derrota tan òbvia.
I em tanco com una flor de nit a ple
dia.
Si no arribes a venir a buscar-me per
reconstruir de nou el paisatge, ningú
més m’hagués pogut treure d’aquella
presó que m’havia fet a mida, tota sola.
….........................................................
De vegades sí que us trobo a faltar
nens, i molt. Sobretot quan m’adono
que em desperto sense despertador. Ja
no sé ni on el guardo, feia un soroll te-
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rrorífic, desagradable i persistent: ti-tii,
ti-tii, ti-tiii, ti-tiiiii.
El vostre pare dormia, feia el torn de
nit i tot just acabava la jornada.
Però la resta ens posàvem dempeus.
Ben mirat, era jo qui us trencava el son
i us portava a l’escola. CADA DIA.
Ah! encara no entenc com podia fer
tantes coses a la vegada en tan poc
temps!
….........................................................
Qui diu que amb l’edat perd el desig,
menteix.
L’altre dia vaig desfer-me amb el teu
petó. L’escalfor del teu cos em desperta
de matinada i no puc resistir-me als
teus capricis. Nuats els cossos desfem
el llit i diluïm el temps, convertint les
hores en bombons de xocolata.
I encara ara, guardo el gust de mel als
llavis.
….........................................................
Repasso els moments viscuts i em
quedo amb el deliri de viure, amb tot
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allò que he fet pel pur plaer de viure.
I ho anoto, ho escric ara que sóc vella
i encara ho recordo. Sé que no tinc
temps, perquè la memòria m’ha traït i
se m’acaba. M’ho ha dit aquell senyor
de la bata blanca.
Tinc tota la casa etiquetada, per no
oblidar el nom de cada cosa. Per això
vull quedar-me amb el present, sense
pensar què em pot passar d’aquí a una
hora. És aquesta bogeria la que m’ha
donat la força per tirar endavant.
Algun dia llegiràs aquests pensaments
i sabràs que la teva àvia va tenir una
vida plena, amb nom i cognoms, al
costat dels qui més s’estimava.
CARPE DIEM!
Eva Ventura
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