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jocs florals:

1 LIT m Els Jocs Florals, Jochs Florals,
o també anomenats Jocs de la Gaia Ciència,
són certàmens literaris que esdevenen
promotors i difusors d’una llengua. Foren
instituïts per primer cop, l’any 1323, a Tolosa
de Llenguadoc per la Sobregaya Companyia
dels Set Trobadors.
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M’ha semblat interessant iniciar aquest nou Sak de lletres dedicat als Jocs Florals 2013 introduint algunes
reflexions entorn del consum cultural del nostre país.
Des d’un punt de vista antropològic, per cultura s’entenen totes aquelles pràctiques econòmiques, artístiques, socials o científiques que són desenvolupades pels
éssers humans. En definitiva, cultura és tot allò que té a
veure amb la creació humana. La cultura és un concepte
global en què cada societat comparteix els seus propis
codis que tenen a veure amb els seus costums, la seva
llengua, les seves relacions i organitzacions socials, els
seus menjars i una infinitat d’aspectes que va modelant
al llarg de la seva història.
Què és la cultura, com la produïm i sobretot com la consumim està comportant canvis molt significatius en
la qualitat i quantitat de la producció cultural actual.
L’omnipresència de la tecnologia està provocant modificacions extraordinàries en la forma d’accedir a la cultura. A més, la nostra és una cultura plenament mediterrània, una cultura plena de llum, colors i clima propici.
Però alhora també està impregnada de doble moral, de
picaresca i transgressió. I és en relació a aquests aspectes que sobretot em voldria entretenir.
Quan parlo de doble moral em refereixo a la contradicció freqüent entre potencialitat i realitat, entre
pensament i acció. En la consciència col·lectiva es
percep una visió enèrgica de desaprovació davant la
corrupció política o empresarial que sovint es tradueix amb una diferent interpretació quan té a veure
amb les pròpies conductes individuals. M’intriga
saber quins són els factors que porten la nostra societat a ser líders europeus en pirateria cultural. Mentre
que a Europa són un 27% d’internautes els que visiten
almenys una web que ofereix continguts “suposadament il·legals” al mes, a l’estat espanyol aquest valor
s’estima en un 42%. Segons un estudi de l’Observatori de Pirateria i Hàbits de Consum de Continguts
Digitals el 51% dels internautes espanyols accedeixen
de manera il·legal a continguts culturals a la xarxa i
gairebé el 69% d’aquests veu perfectament normal no
pagar per una cosa que pot obtenir gratuïtament a la
xarxa, encara que sigui de manera il·legal.
Com és sabut aquest és un tema força controvertit, però és clar que la relació de vasos comunicants
entre forma de consum i la creació cultural és molt
fràgil. En els darrers mesos s’ha parlat de la dificultat
de subsistència de llibreries emblemàtiques del nostre país. Però mentre molts observen aquest declivi
amb certa nostàlgia són pocs els que no sucumbeixen
davant la seducció de la xarxa quan s’obre la porta a

consumir sense cost. La normalitat de la gratuïtat o
el petit frau posa en perill l’actual estructura cultural.
Certament la frontera entre compartir i piratejar és
molt fina. És obvi que cal buscar noves fórmules que
estableixin una relació renovada entre el creador i el
consumidor i que algunes de les multinacionals que
fins ara han dominat el mercat han de reinventar-se
o potser fins i tot desaparèixer. De fet ja han aparegut
alternatives que obren les portes a nous models per
crear i compartir cultura. Creative Commons, per
exemple, és una organització sense ànim de lucre,
que proporciona llicències als creadors/autors per
tal que estableixin els termes amb els quals volen
compartir les seves obres en el medi digital. No dóna
llicències totalment lliures, es troba entremig del
Copyright i el Copyleft (o totalment lliure). Aquestes
condicions les escull el propi autor.
Aquest model ha contribuït a multiplicar exponencialment la cooperació cultural entre usuaris de la
xarxa. Però, possiblement aquest és un model insuficient per mantenir estructures culturals com el
cinema o la producció editorial. Així, cada dia més es
va obrint un gran interrogant sobre quina serà la creació cultural quan la pirateria cultural del país arribi
al 100%. Si arriba un dia en què ja ningú compri un
llibre perquè tots ens els descarreguem de la xarxa i
ningú vagi al cinema perquè tots ens baixem la pellícules abans que s’estrenin, quina serà la producció
editorial i cinematogràfica?
Com en molts altres processos educatius, d’una
forma individual, tant la família com els propis
docents tenim una gran responsabilitat a l’hora de
mostrar quin model de consum utilitzem els adults
com a referents dels nostres infants. I sobretot quin
camí triem davant la dicotomia entre descarregar de
la xarxa perquè no compartim el model actual, o estimular i participar d’un esperit creatiu que ens porti
cap a la recerca de nous models. Aquesta tria no és
neutra sinó que del nostre clic individual se’n deriva
el model social que projectem
Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako
www.jordimusons.wordpress.com

Reconeixement – NoComercial (cc-by-nc): Es permet la
generació d’obres derivades d’aquest articles sempre que no se’n
faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb
finalitats comercials.
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categoria

A

TEMA PÀTRIA
Autora: Berta Sallés
Curs: 2n d’EP

categoria
TEMA NATURA
Autora: Maria Mateos
Curs: 2n d’EP

A

categoria
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A

TEMA AMOR
Autora: Oriol Tort
Curs: 1r d’EP

categoria
TEMA LLIURE
Autor: Jan Losantos
Curs: 2n d’EP

A

El Cargol

Els Canelons

Sóc tranquil i petitó

Els canelons són gratinats.

em trobaràs a l’horitzó

Marrons i allargats.

sóc lent i cargolat
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L’àvia els fa molt bons.

i passejo pel prat.

I sempre són rodons.

Sóc vegetarià
m’agrada l’enciam,
la meva cosina és la “babosa”
per a la gent una mica fastigosa.
Puc fer-me a la brasa

Els fa per Sant Esteve.
Quan hi ha tots els cosins.
Les mares i les tietes.

a la gent l’encanta

Comencen a fer rodolins.

si veig algú gros
m’amago perquè tinc por.

Amb rodolins de mares i tietes.

Em vaig posar malalt
perquè em vaig marejar
vaig confondre una catifa verda
amb l’herba.

Els canelons fan unes voltetes.
Ja ens els hem acabat.
Que bé que hem dinat!

Fem una cursa
quedo l’últim
a vegades el primer
us explicaré la meva trampa.
Pujo sobre un animal
i puc arribar al final,
si no saps qui sóc
et diré una endevinalla.
Sóc la teva cara
i marco un gol.

categoria
TEMA NATURA
Autor: Ignasi Rio
Curs: 3r d’EP

B

categoria
TEMA LLIURE
Autor: Helena Mayolas
Curs: 3r d’EP

B
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La Diada de 2014

L’amor que el pare em dóna

Un dia, bé, potser no, un gran dia. L’Onze de setembre
de 2014 vaig anar a la plaça Catalunya amb els meus
pares, el meu germà i jo.

Jo tinc un tresor

Estava ben ple, tothom amb el mateix pensament :
-Què dirà el President ? Serem independents?
Tindrem una selecció pròpia?
Al cap d’uns minuts, el president, Artur Mas, va sortir
al balcó.

guardat dins el cor
és l’amor que el pare em dóna
i que mai no m’abandona.

Quan me’n vaig a dormir
m’agrada explicar-li coses
i sempre riem plegats

Va dir :
-Hem arribat molt lluny. Esquivant les barreres que
ens ha anat posant Espanya. I ara que estem tots aquí
reunits, proclamo, la Independència de Catalunya!
Es va emocionar, va ser un gran pas per a Catalunya.
Aquell dia va quedar marcat amb una tinta que mai no
es podrà esborrar. A partir d’aquell moment tots els
anuncis, pel·lícules, escoles de Catalunya...
I jo vaig pensar :

mentre ell em fa pessigolles.

A vegades em renya
però sé que és per al meu bé
potser m’ho mereixo
no ho tornaré a fer.

-Quina emoció Catalunya als Jocs Olímpics !

Ell em fa riure i això

Ara es podrien prendre decisions al parlament de
Catalunya, els hospitals amb més diners, un sistema
educatiu millor per a tothom.

em fa feliç

Les escoles es van fer amb català, és clar que les
assignatures en idiomes estrangers no es van perdre.
La gent que a la consulta havia votat “sí’’ estava més
contenta que mai. Va ser una sensació inexplicable.
Aquell dia va ser un pas històric per a aquest poble
anomenat ‘’Catalunya’’.

TEMA PÀTRIA
Autor: Marc Vendrell
Curs: 4t d’EP

categoria

B

i sento en el meu cor
tot el seu amor.

TEMA AMOR

categoria

Autor: Nicolas Vázquez
Curs: 4t d’EP

B

El meu petit món

La nit

El meu món m’encercla

A la nit tot és fosc,

cada vegada és més petit i curiós

A la nit tot és pau!
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els núvols tendres i el meu sol se’n van
no estimo res més que el meu petit món

Els ocells ja no volen,

el vent em dóna força i la pluja frescor.

els infants ja no corren,
la ciutat ja no parla,

El meu món és petit i curiós

el silenci és total

miro com passa el temps
sense un missatge que em porti enlloc.

Les estrelles il·luminen
la ciutat apagada

La tanca que m’encercla és alta com el turó

i la lluna somriu

i espero cada dia l’arribada de l’escalfor del sol

quan el món descansa

com un missatge que em portarà al meu lloc.
A la nit tot és fosc,
A la nit tot és pau!

TEMA PÀTRIA
Autor: Pol Vicente
Curs: 5è d’EP

categoria

C

TEMA NATURA
Autor: Carla Sallés
Curs: 5è d’EP

categoria

C

Dejaste una huella en mi vida

Te extraño como extraña la luna a las estrellas
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como extraña el sol a la Tierra.

El ball per mi

El ball,
no se què podria dir-ne.
Que és la meva vida, la meva passió, la meva llibertat.

Te extraño de noche y de día

Què faria?

y estar sin ti es mi melancolía.

Què seria?

Te extraño y no dejo de pensar en ti
Y mi vida no es la misma desde que no estás aquí.

El ball
és expressar sentiments
és un moviment constant.

Tu recuerdo sigue presente
Y no puedo sacarte de mi mente.
Tu recuerdo es mi tristeza

El temps es para.
Hi ha musica.
La més bonica
es posa dins el cos

Y mi dolor de cabeza.

i aquest parla.

Tu recuerdo es mi tortura

De cada pas

y hoy mi amargura.

un sentiment.
De cada pensament

Tu ausencia

un moviment

es mi soledad
Què faria jo sense el ball?

y en ti no dejo de pensar.

Morir
Entristir
Patir

TEMA AMOR
Autor: Valèria López
Curs: 6è d’EP

categoria

C

TEMA LLIURE
Autor: Maria Sayrach
Curs: 6è d’EP

categoria

C

Secret rere els pins

Aquella sorra, suau, fina, que t’acariciava, que et convidava a estar-t’hi una estona a sobre. Aquell color turquesa de l’aigua, intens, que travessava el cor de només
mirar-lo. Amagat rere uns pins. La natura volia protegir aquell petit paradís. Podries nedar mar endins que
aquell mar mai s’acabaria. L’horitzó semblava fer-se
enrere per a tu.
Una sensació càlida em va envoltar, i una veu que ningú
hauria pogut senti mai em xiuxiuejava a l’oïda: “Mira
al teu voltant”. Obeint-la, vaig resseguir el contorn de
la platja fins allà on els meus ulls arribaven. Darrere
meu s’alçava un penyasegat rarament alt. A sobre, una
pineda d’una extensió considerable, limitada per una
barana de ferro i, òbviament, el penya-segat. El color
verd dels pins era profund, si bé agradable, que netejava l’ànima i t’omplia d’esperança. Els meus ulls van
seguir el camí indicat per la veu. Allà on el penya-segat
s’amagava de la meva vista, amb una gran corba, veia
l’inici de la meravellosa platja on em trobava. Un punt
lluny de mi on començava aquest lloc magnífic. Vaig
passar-me una bona estona observant el mar. Un color
turquesa, preciós, que et feia oblidar la resta del món.
Petites corbes d’escuma s’hi marcaven, donant un aire
juganer a aquella aigua. Amb la mirada vaig anar des
de l’horitzó, on el sol es ponia, ja que era el capvespre, fins a la costa, observant com les ones feien el seu
viatge cap a la platja. Els meus ulls van arribar fins a
la costa. Una onada feia un suau massatge a la sorra i
tornava cap a l’aigua per donar pas a un altra, que feia
les seves corresponents carícies... i així repetidament.
“És entretingut”, vaig pensar. “Cadascú al seu torn,
sense cap pressa, molt coordinadament. Això és el que
fa falta entre els humans”.

De tant observar el mar, de sentir la seva remor relaxant, em va agafar una mica de son. Sense pensar-m’ho
dues vegades em vaig deixar caure. No sabré dir mai si
van ser imaginacions meves però la platja em va fer
un matalàs. Vaig sentir la fina sorra sota meu. Suau,
llisa. M’hi vaig acomodar en un tancar i obrir d’ulls.
Era una sensació com poques. Estirat en una platja,
amb cada un dels músculs del cos relaxats, mirant cap
amunt, sentint la felicitat en estat pur. Vaig tancar els
ulls i vaig escoltar el soroll del vent. Una brisa, molt
suau i agradable, m’acompanyava en aquell vespre de
felicitat.
Vaig somriure. Era el màxim que podia fer: la bellesa
d’aquell lloc m’havia deixat sense paraules.

TEMA NATURA
Autora: Pol Vendrell
Curs: 1r d’ESO

categoria

D
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Més enllà de les finestres

Esperança

És un país llunyà, s’estén per les finestres,

Voldria ajudar-te i tenir-te a prop

tot és frondós i pla, bonics rius i florestes.
I la humitat que mulla les puntes de les fulles,
i cauen dolces prunes, s’esclafen i s’embruten.

Poder abraçar-te i lloar-te a petons
Dar-te la mà meua, no deixar-la mai
Que una brisa bella, desfés tot el mal
Que la gran basarda, que ara ens circueix
S’esvaeixi tota, i no en quedi res

El vent corre rabent, per sobre la carena,

La lleu esperança, que ara és dempeus

i un gèlid cop de vent, entra per la finestra.

No perdi potència, no es fongui enfront meu

Un núvol tapa el sol i la vall queda fosca,
una clariana es veu, i molta pedra tosca.

Que el meu cor bategui, amb normalitat
I que quan no et vegi, plori enyorat
Jegui a la carena, amb serenitat
Quan per gran fortuna, et torni a contemplar

Una gran muntanya, un riu cabalós,
olor de groselles, pins avets i flors,
mores, gerds boníssims, i ocells piuladors.

Tots els sentiments, febles com un salze
Deixen caure flacs, ses fulles i branques
Poc a poc desprenen, llàgrima per llàgrima
Tot tros de tristesa, que quedi a l’arbre
Aquesta aigua pura, rega les arrels

Es veu un raig de sol que vergonyós s’amaga,
rere un gran nuvolot, que a poc a poc s’aparta
i deixa veure el sol, que ho il·lumina tot.

I aquell tristoi salze, creix fort cap al cel
Tot record que quedi, d’un passat bonic
Torni a succeir, no creï mal en mi
Viure plens de joia, s’ha d’aconseguir
Viure tot moment, sent sempre feliç
Que la nostra vida, com la de tothom
Sempre té una fi, com tot en el món

TEMA NATURA
Autor: Maria Fàbregas
Curs: 2n d’ESO

categoria

D

TEMA AMOR
Autor: Maria Fàbregas
Curs: 2n d’ESO

categoria

D

Tu avi

Pàtria

Tu que feies escultures precioses,

Aquí,

tu que ens explicaves la teva infància,
tu que anaves amb l’oncle a pescar a Roses,
tu que mai no ens has mostrat cap ànsia.
Tu que sembles pres per una lleu calma,
ta senzillesa, la teva gran gràcia.

El lloc on he nascut,
On he crescut,
On he viscut,
On he lluitat,

Tu que em deixares un gran buit al cor,

On m’he esforçat,

al passar la frontera de la vida,

On he somrigut,

tu que em contaves rondalles de tot,
de guerres, fugides, faules i ires.
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On he sigut.

Naltros que fèiem ocells de paper,
tu que sempre eres mon conseller.

La meva terra,
La meva pàtria estimada,

Tu que vas marxar serè,
tu que em vas deixar un tel.
Un tel bonic de records,
un tel gran guarnit amb flors,

Al vent vinculada,
A la mar somiada,

un tel fet de saviesa,

A la vida aferrada,

un tel amb molta franquesa.

La meva terra estimada.

Tu que encara ets a la meva ment,
tu que saps que el meu record és creixent.
Tu que bé saps que encara ets aquí,
tu que ara vius en un racó de mi.
Tu que mai has parlat amb veu glacial,
tu, avi, sempre seràs especial.

TEMA LLIURE
Autor: Maria Fàbregas
Curs: 2n d’ESO

categoria

D

TEMA PÀTRIA
Autor: Sofia Francès
Curs: 2n d’ESO

categoria

D
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Clam d’amor

La vida, metafòricament real

I surto de dins d’un clam.

Això és un llibre,

amb capítol setmanal.

Que sé que tu,

Això és un film,

que no arriba al final.

que jo, cada pam.

Això és un joc,

amb una oportunitat.

Això és una obra,

que no s’ha preparat.

Tots disfressats,

però avui no és carnaval.

Tots semblants,

però mai hi ha res igual.

Tot és senzill,

però no tant facilitat.

Tot és problema,

però mai t’has arriscat.

I aquí el perdó

és com un gran regal.

I aquí el saber

sembla el més principal.

Jo quan et veig

I aquí el més llest

és el més espavilat.

ho sento...

I aquí el més ric

sembla un gran afortunat.

Llavors riem

res és transcendental.

Llavors saltem

que el temps és immoral.

Llavors cridem

res és menys complicat.

Llavors notem

que tot ho hem ignorat.

i no de tant en tant.

Tard, encara val

evitem el que ens fa mal.

Que quan no et veig...

Tard, ha començat

la injusta i primordial.

No surt el clam.

Tard, com la vida

ja veus que t’ha tocat.

Tard, l’he presentat

la que tant t’has estimat.

Que tu tant, tant...
i jo no tant.
Jo sento.
Caram!
Tu sents?
Tu sents el clam?

no que ho sento,
sinó que el sento.
El clam.
És per tu,

Tu ara el sents?
Jo ara molt.
Que jo tant, tant...
i tu no tant.
Què és aquest clam?

TEMA AMOR
Autor: Jan Urquizu
Curs: 3r d’ESO

categoria

E

TEMA LLIURE
Autor: Jan Urquizu
Curs: 3r d’ESO

categoria

E

Només és un joc?
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Jugador 1 (Fitxes Blanques): Alfil e5 > d6 ESCAC
I MAT// Peó c5 > d6 ESCAC I MAT // Cavall b5 >
d6 ESCAC I MAT// Torre c6 > d6 ESCAC I MAT//
Reina d7 > d6 ESCAC I MAT// Torre e6 > d6 ESCAC
I MAT //Alfil e7 > d6 ESCAC I MAT//Cavall f7 > d6
ESCAC I MAT.
I doncs?
Jugador 2 (Fitxes Negres)…
Podem veure el món a partir d’ aquesta partida d’escacs.
On vosaltres hi veieu fitxes negres i blanques, jo hi veig
RACISME.

On vosaltres hi veieu un perdedor, jo hi veig un
LLUITADOR.
On vosaltres hi veieu una pròxima partida, jo hi veig
una REIVINDICACIÓ.
On vosaltres hi veieu un tauler, jo hi veig el MÓN.
On vosaltres hi veieu un simple joc, jo hi veig el reflex
de la REALITAT.
La REALITAT del MÓN és la REIVINDICACIÓ del
MARGINAT que LLUITA en contra del RACISME i la
DISCRIMINACIÓ per vèncer, al autèntic COVARD.

On vosaltres hi veieu un rei negre amb escac i mat
per part de moltes de les fitxes blanques, jo hi veig
DISCRIMINACIÓ.
On vosaltres hi veieu unes fitxes negres que han estat
vençudes per l’ enemic, jo hi veig la clara MARGINACIÓ.
On vosaltres hi veieu un rei blanc vencedor de la partida, jo hi veig un COVARD que no es pot valer per si
sol i ha de tenir algú que derroti el contrincant.

TEMA LLIURE
Autor: Marta Torras
Curs: 3r d’ESO

categoria

E

El cas del vell giant
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No el cansava, no el desgastava. Al contrari, era un
amant de la rutina, i llevar-se aviat era essencial,
tant si fos ple estiu o ple hivern, festiu o laboral, semblava que l’hàbit li prolongava l’existència i a la fi el
reconfortava...
Però aquell dia era especial, aquell matí fred de principis de febrer hi hauria un canvi, hi hauria una alteració en aquells repetitius matins, de fet, no era un canvi
qualsevol, no era que el forn fos tancat, ni que estigués
tallat algun carrer del seu rutinari recorregut, no, a
més era un canvi per voluntat pròpia, bé, no s’ho havia
pres a la lleugera, és clar.
La cosa no havia sigut senzilla. El metge deia que havia
de deixar de córrer, que per molt que no ho volguéssim, el cor amb aquella edat ja no bombejava amb
tanta força i la resistència física et podia fer males passades, per això, li va recomanar nedar una mica. Anar
a la piscina significava alterar la seva rutina, alterar la
seva vida, no només la modificava, sinó que significava
la fi de córrer, la fi de la seva passió. S’hi va negar, s’hi
va negar rotundament. Hi havia d’insistir, no ho deixaria un dia per l’altre, no perquè ho digués aquell coi de
metge, no.
Era llevar-se, a les sis ser despert, es posava uns pantalons curts, encara que fes fred.
Al sortir, li agradava la sensació de tenir les extremitats inferiors exposades a l’exterior, i a tot el que això
requeria. De jove lluïa unes cames musculades gairebé
perfectes, malgrat el temps, eren envejades pels qui
tenien la seva edat...
Al final van arribar a un acord. El modest club de natació del poble era si fa no fa, des de casa seva, a una
distància de la meitat del recorregut que feia corrent
habitualment cada matí. El metge el va deixar anar fins
a la piscina fent fúting i allà, tranquil·lament, fer unes
quantes piscines i, tranquil·lament, tornar cap a casa.
Va baixar a la cuina, l’esmorzar constava d’una dosi de
cafeïna i un parell de galetes. Sabia perfectament que
menjar molt, abans d’anar a fer esport era perjudicial.
Així doncs, quan es va haver acabat el cafè, va prepa-

rar una bossa petita amb un necesser, el banyador, el
casquet i les ulleres de piscina que s’havia comprat, la
roba de recanvi i la documentació de l’hospital.
Giant Gerber tenia seixanta-nou anys. Vivia a
Altstätten, una petita ciutat suïssa, vivia sol, bé, tenia
la seva filla, que estava estudiant a Anglaterra i només
el venia a veure una setmana a l’any, a l’estiu.
No és que no tingués ningú amb qui socialitzar-se,
tenia els seus amics, moltes tardes quedaven al bar a
beure alguna cosa, a parlar del futbol i riure una estona.
Li agradava jugar a escacs, escoltar la ràdio i llegir el
diari, però la seva gran afició era fer esport, córrer.
Ja calçat i amb la motxilla a l’esquena, va agafar l’mp3
i va posar-se els auriculars a les orelles i van començar els primers acords de la primera cançó. En aquell
moment no sabia per què, però sentia que estava cansat, fins i tot, una mica moix.
Va obrir la porta pensant que aquell dia no passaria per
davant del parc ni sentiria l’olor de pa, no passaria per
davant del forn, però meditant en tot això es va adonar
que potser el disgust no era el canvi de recorregut o el
fet de fer un recorregut més curt ... llavors ho va veure
clar, estava trist per una altra cosa, s’havia fet vell.
Va acabar de baixar els esglaons que separaven casa
seva del carrer i quan va ser a baix va tancar els ulls,
inspirant profundament l’aire gèlid de l’ hivern. Se li
van omplir els pulmons, allò li va satisfer i complaure.
Va sentir un ínfim dolor dins seu, un calfred li va recórrer les cames, seguidament va deixar anar un esbufec
de plaer i encara quiet, va obrir el ulls. Quan ho va fer
dues llàgrimes emotives van caure galta avall.
Va aixecar el cap, va mirar cap a la dreta amb una
mirada melancòlica i sense pensar-s’ho més es va
posar a córrer en direcció contrària.
En menys de deu minuts va arribar al club de natació.
A l’entrar va ensenyar el full de l’hospital a la secretària que hi havia a l’entrada. Ella li va indicar per on s’arribava al vestuari.

El vestidor tenia les parets folrades de rajoletes blanques. Al fons hi havia quatre dutxes, dos lavabos i tres
bancs de fusta. En un hi havia un jove, a l’altre hi havia
un vell com ell, i ell, mantenint el marge d’intimitat
establert, es va asseure a l’ últim que quedava.
Mentre es canviava poc convençut, va adorar-se que feia
més o menys cinquanta anys que no anava a cap piscina.
Va sortir per la porta del final del passadís i, com indicava el cartell, allà hi havia la piscina. El socorrista el
va saludar amb la mà, quan de sobte li va començar a
fer mal el cap. L’olor de clor se li va filtrar pels narius,
es va estremir, els crits dels nens xipollejant li ressonaven al cap... Es notava que no estava en el seu hàbitat,
es va posar la mà al front, feia calor, però no tant com
per suar de la manera en què estava suant en Giant. Va
dir-se que nedaria una estoneta i tornaria cap a casa.
De sobte, la veu del socorrista el va fer fora dels seus
pensaments amb un <<Li passa alguna cosa, senyor?>>
mirant-se’l preocupat, després, li va indicar el carril
per on havia de nedar.
Després de dutxar-se va baixar les escales lentament.
El mal de cap cada cop era més horrorós, es va tornar
a estremir, tenia l’aigua per la cintura, es va posar les
ulleres i es va tirar enrere, una braçada, dues, tres, quatre, no podia, el cap li feia voltes.... Va fer mitja volta cap
a les escales. Qualsevol que li hagués vist la cara mentre sortia de l’aigua hauria endevinat que tenia por,
però no sabria dir de què. Respirava dificultosament,
com si hagués estat fent molt esforç i se li ennuvolava
la vista. Llavors se’n va anar directament als vestidors
i allà el primer que va fer abans de desmaiar-se va ser
assecar-se ràpidament amb la tovallola, eliminant
cada partícula d’aquella substància transparent, anomenada aigua.
En Giant ja no va tornar a anar a la piscina mai més i
cada cop que veia molta aigua junta li venien basques.
Era estrany tenint la seva edat, però sí, a en Giant li
havien detectat una fòbia, l’Aquafòbia.

TEMA NATURA (L’ESCENARI DE LA VIDA)
Autor: Jan Urquizu
Curs: 3r d’ESO

categoria

E

17

18

Concurs de cartells

Autor: Martí Rabella Ràfols
Curs: 1r de Primària

categoria

A

Autor: Pau Rico Campos
Curs: 3r de Primària

categoria

B
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Autora: Laura Martínez Ortega
Curs: 6è de Primària

categoria

C

Autora: Marta Torras
Curs: 3r d’ESO

categoria

E

L’entrevista
Xavier Bru de Sala. Curs rere curs, a la revista
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dedicada als Jocs Florals de l’escola entrevistem una persona
vinculada amb el món de la literatura. Enguany es compleix el
primer centenari del naixement del poeta Salvador Espriu, un
aniversari que es commemora amb el programa d’actes de l’Any
Espriu. Hem pensat a acostar-nos al pensament d’Espriu tot parlant
amb el comissari de l’Any, Xavier Bru de Sala.
Nascut a Barcelona el 1952, Bru de Sala col·labora com a articulista
en diversos mitjans de comunicació, tant escrits com radiofònics.
Ha realitzat nombroses adaptacions teatrals, de les quals a l’escola
llegim la que va fer de l’obra Mar i cel d’Àngel Guimerà. A més té una
extensa producció literària, per la qual ha rebut diversos premis.
Ens desplacem fins a la seu de l’oficina de l’Any Espriu, a les Rambles.
Allà en Xavier Bru de Sala ens rep i contesta les nostres preguntes.

Per què creus que Espriu ha
estat força desconegut per a la
major part de la gent?
Espriu ha estat un autor molt conegut de pocs i poc conegut de molts.
En un moment donat, va semblar
que Espriu ja no calia com a guia i
aquest fet va fer reduir el cercle dels
seus lectors. Però pot ser un autor
molt més conegut del que ho ha estat
perquè és molt popular, perquè els
seus personatges entren en l’imaginari dels seus lectors i ja no en surten mai més. Cal tenir en compte que
com a poeta cívic i referent nacional
és una figura única. Al mateix temps
com a poeta líric i metafísic i, en
alguns moments, com a poeta místic
té una obra que s’expandeix per totes
les universitats dels món. Pel que fa
a l’escoles, creiem que cal prendre
iniciatives per acostar-lo als joves.
Una d’elles és afavorir que es facin
adaptacions teatrals d’Espriu per a
l’escoles. Aquest seria un bon llegat
de l’any Espriu, i la gent veuria que és
tremendament divertit representar
segons quines escenes de les obres
d’Espriu.
Parlant de l’Any Espriu, quins
són els seus objectius?
Pretenem que els que l’han llegit
el tornin a llegir amb més coneixement incorporant les mirades dels

crítics i els estudiosos dels últims
vint anys. També volem aconseguir que els que no l’han llegit, el
llegeixin. I finalment ens agradaria
que els que no l’han llegit ni llegeixen, també sàpiguen qui era. Per
això, entre d’altres iniciatives, fem
la frase del dia. A hores d’ara, ja
passem del milió d’impactes al dia,
és a dir de gent que posa la ràdio
i escolta la frase del dia d’Espriu,
obre el diari o posa la televisió i es
troba la frase del dia d’Espriu, que
escolta la transmissió d’en Puyal i
es troba amb Espriu... Aquest és un
impacte popular molt gran, sense

“Espriu ha estat
un autor molt conegut
de pocs i poc conegut
de molts.”
precedents al nostre país i que el
portarà a viure en la memòria collectiva. Potser es podrà dir que hi ha
una part de la seva obra poc llegida,
però no es podrà dir que és un desconegut per als catalans. En aquesta
línia, hi ha el tema de les noves
músiques. A més de tornar a posar
en circulació la música de Raimon
i Marina Rosell a partir de textos
d’Espriu, hem treballat amb grups
nous i veus emergents, tant de la

música popular com de la culta,
perquè es musiqui de nou Espriu.
Aquest és un altre instrument de
popularització extraordinari.
En el camp de la música, tots
relacionem Espriu amb Raimon. Quina relació tenien?
Espriu va arribar a dir que si ell
hagués tingut algun fill, li hagués
agradat que fos com en Raimon.
Imagineu la relació que van tenir.
En Raimon va començar musicant la
poesia metafísica d’Espriu amb gran
sensibilitat. Espriu era conscient de
la necessitat de transmetre al poble
els seus valors en un moment de censura. Per això va ser el mateix Espriu
que li va demanar a en Raimon que
posés música a un altre tipus de poesia seva, la cívica. D’aquesta manera,
la poesia d’Espriu va ser musicada
per Raimon a petició seva. Nosaltres
subtitulem la frase del dia El diàleg
amb els catalans que Espriu no va
poder tenir en vida. I és que ell, per
una banda, tenia la màxima exigència literària amb l’objectiu de fer una
de les grans obres literàries del segle
XX a Europa, i per altra banda, estimant aquesta terra amb un desesperat dolor, volia ajudar-la en un
moment molt difícil i, orientar-li
un futur de plenitud. En la figura de
l’Espriu hi ha un llegat cívic que no

una visió completament diferent
de la que hi ha a Castella. És una
visió millor si els castellans fossin
capaços d’assumir-la. En aquest
sentit, va ser una persona extraordinàriament lúcida.
Com a home de cultura, com
vas encarar l’encàrrec de tirar
endavant l’Any Espriu?
Amb molta il·lusió, perquè durant
els anys setanta, els que aleshores
érem poetes joves com en Palol o
jo mateix, vam tenir molta relació
personal amb l’Espriu, vàrem passar moltes hores amb ell i per aquest
motiu no vaig poder dir que no, i no
només això sinó que és un privilegi
poder tornar a l’Espriu una part del
temps que ell em va dedicar quan era
jove i m’estava formant.

“Espriu era conscient
de la necessitat de
transmetre al poble
els seus valors en un
moment de censura.”
podem ignorar perquè ell el volia fer
arribar a tots els seus conciutadans
d’una manera especifica.
Per què no es considerava un
home polític?
Quan el govern decideix fer l’Any
Espriu, vàrem voler ser fidels a allò
que ell era. No va anar mai a cap reunió d’un partit. Ell considerava que
la política era l’activitat que feien els
polítics i que per sobre d’aquesta activitat hi havia la cultura, les veus de
la cultura, que havien de complir la
funció que feien en la tragèdia grega,
que és orientar la societat. A més, en
molts aspectes, Espriu segueix els
dictats de la càbala jueva. D’acord
amb el seu desig de perfecció espiritual, l’home abandona progressivament el seu jo terrenal, i només en
aquest punt pot retornar al poble per
col·laborar en la seva salvació.
De l’Espriu coneixem sobretot
La pell de brau...
Nosaltres hi fem molta referència.
Espriu és una ment catalana amb

S’han programat tres
exposicions...
Hi ha prevista una exposició al
CCCB, que es diu He mirat aquesta
terra, que és un recorregut per la
vida i l’obra de l’Espriu i el seu temps.
Va especialment dirigida als catalans
i la seva consciència. Parla de la relació entre Pla i Espriu, amb dos punts
de vista contraposats sobre l’ètica,
Pla exhibint el cinisme i Espriu
defensant l’ètica calvinista. Són els
dos grans autors del segle XX.
I les altres dues...
Hi ha també l’exposició La càbala
i Espriu, coproduïda per l’Ajuntament de Girona i el centre d’art
Santa Mònica, que és una exposició de format mitjà i creiem que es
podrà veure a molts països. És interessant pel tema de la càbala jueva.
Molts crítics han insinuat que hi ha
una relació important entre Espriu
i la mística jueva. A més el tema de
la càbala és apassionant i només
així podem entrar en el sentit més
profund de la seva obra. I la tercera exposició, la de la Institució
de les Lletres Catalanes, anirà a les
biblioteques amb l’objectiu que els
joves entrin en l’univers d’Espriu.
Ens podries fer recomanacions
de textos concrets per treballar
a l’aula?

N’hi ha molts. Hi ha escenes de
Ronda de mort a Sinera que són
molt interessants. Per altra banda
estem pensant d’obrir un espai virtual perquè la gent hi pugui penjar
escenes representades de Primera
història d’Esther. A més hi ha molts
contes que es poden llegir a l’escola
i són molt representables. Sota la
fredor parada d’aquests ulls parla
d’una experiència autobiogràfica.
Espriu va haver de treballar en
els anys de la postguerra per a un
amo dèspota, gasiu i brut. Hi ha un
moment del conte que aquell amo i
senyor crida i diu ”D’aixòs, porti’m
el d’allòs”. És una frase que simbolitza la mala educació i la prepotència d’aquell senyor.
Aquesta entrevista apareixerà
publicada en un número de la
revista dedicat als jocs florals?
Què ens en pots dir?
Animo tothom a participar-hi. Hi
veig plenament la seva vigència. La
poesia és una forma d’autoconeixement molt necessària.

“La poesia
és una forma
d’autoconeixement
molt necessària.”
Espriu té una relació molt especial amb la poesia...
La poesia s’escriu en moment de
trànsit. Diu Espriu que la poesia ens
pot ajudar a viure millor i si pot ser a
morir millor. Quan Espriu parla de la
poesia parla de veritat. Diu per exemple “Quan et parli sempre et diré la
veritat”. Forma part del seu missatge
i del seu diàleg. Té molts poemes en
què parla amb els seus lectors directament. A vegades Espriu és molt
àrid en el cim de la seva poesia metafísica, però és precisament aquesta
poesia seva la que és més universal.
La conversa s’allarga encara una mica
més. En la veu i en els ulls d’en Xavier
Bru de Sala hi ha el foc de la passió que
li inspira l’obra de Salvador Espriu.
Enric Codina i Ramon Lozano
Mestres de l’Escola Sadako
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Visions polièdriques:
Recomana’ns un llibre!
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“Ens podeu recomanar algun llibre que
us hagi agradat, il.lusionat, sorprès…?”
Selecció d’algunes de les respostes dels alumnes, pares/mares i mestres de l’escola..

Hem demanat als nens i nenes de l’escola, als i a les mestres i als pares i mares de l’escola que ens
recomanessin un llibre. També els hem demanat que ens expliquessin el motiu de la tria i per a
quina edat seria recomanable. Així doncs trobareu un seguit de propostes interessants agrupades
per franges d’edat:

EDUCACIÓ INFANTIL
I CICLE INICIAL
DE PRIMÀRIA
Canals, M. i Aguilar, S.

Col·lecció Emocions Ed. Salvatella
Títols de la col·lecció i temes que tracten:
1. L’amiga invisible. (La mort).
2. La cua de drac. (La ràbia).
3. Les estrelles de colors.(L’alegria).
4. Els sacs de sorra. (La tristesa).
5. La superheroïna supersònica. (La por).
6. El núvol gris. (La preocupació).
Una col·lecció que parla de sentiments i emocions. Si ens costa a nosaltres
expressar-los, com ha de ser per als nens! Amb aquesta col·lecció tindreu
una petita ajuda. A partir d’unes històries senzilles sobre dos nens que
passen per tot tipus d’aventures podreu reconèixer, aprendre I posar en
pràctica tot tipus d’emocions i sentiments. Això és molt important per al
desenvolupament dels nens i nenes d’entre dos i vuit anys d’edat.
Albert Salvatella, pare del Marc i el Pol Salvatella, 4t d’EP i 1r d’ESO

Siegner, I.

El petit drac COCO i les seves aventures Ed. La Galera, 2011
És un llibre molt senzill d’entendre i que pertany a una col·lecció de llibres
on els mateixos personatges, el petit drac i els seus amics, van descobrint
coses noves i tenen moltes aventures. És ideal per a primeres lectures.
El petit drac Coco no sap com s’ho fa, però sempre li passen coses curioses. Passeja per la jungla i salva la vida a la Matilde, una porc espí que
es convertirà en la seva millor amiga i companya d’aventures. Junts hauran de fer front al monstre marí Amadeu, al mag Barbeta de Cabra o a la
bruixa Ru...
Mònica Soler, mare del Guillem Albalate de 1r d’EP

Reixach, L.

En Ceba i en Pere Ed. Bellaterra, 2010
Aquesta història està inspirada en dos pingüins que viuen al zoo de
Bremerhaven, a Alemanya, i tracta l’adopció d’un pingüí per part d’una
parella de mascles, com es desenvolupaven abans i després de l’adopció i
la pinya de la seva societat de pingüins. Tot molt ben tractat.
Josep Gironell i Roig, pare del Manel Gironell d’EI4
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Brown, R.

L’arbre vell Ed. Juventud, 2012
A l’Arbre Vell, una família de conills, un teixó, uns esquirols, un picot, un
mussol, uns periquitos, unes garses, un corb conviuen amb els mateixes
desavinences que qualsevol comunitat de veïns. Però un dia apareix una
gran X pintada en el Vell Arbre. Què significa aquesta gran X? La Coloma
Missatgera no n’està segura, però el Capità Corb sí que ho sap. Talaran l’arbre! Aconseguiran treballar tots els animals units per a salvar la seva llar?
Un llibre il·lustrat amb un gran desplegable al final.
La història és molt bonica i les il·lustracions de la Ruth Brown una passada!

Bayés, P.

L’abecedari de Catalunya Ed. La Galera, 2013
Un llibre per a què els nens i les nenes aprenguin les lletres de l’abecedari.
Amb il·lustracions de Pilarín Bayés. Cada lletra té un motiu típicament
català que la il·lustra (Allioli, Barretina, Castellers, etc.). Un llibre que farà
les delícies dels nens i les nenes i els aproparà a la nostra cultura.
M’agrada perquè hi ha lletres i nosaltres ho podem llegir tot. I és un abecedari de coses catalanes. Us el recomano per aprendre les lletres.
Martí Quiles, classe de les Papallones d’EI 4

Park, B.

Junie B. Jones i l’admirador secret Ed. Brúixola, 2007
La Junie B. Jones és... la nena més superdivertida! El dia 14 de febrer
(Sant” Maletí”, com diu la Junie B.) ja el tenim a sobre. La nostra protagonista es mor de ganes de veure les postals que li enviaran. El que no sap,
però, és que en rebrà una d’allò més cursi i gegant... d’un admirador secret!
Qui deu ser, ...

Laperla, A.

Superpatata Bang ediciones, 2012
El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a Supermax, el defensor de
la justicia mejor peinado, en una patata. Y no solo eso, sino que amenaza
con convertir en patata a todo aquel que le lleve la contraria. Con lo que
no cuenta el Doctor Malévolo es que SuperMax, incluso convertido en
patata, no es un tubérculo cualquiera. Es Superpatata.
És un còmic. El protagonista és un superheroi que es converteix en patata
i és molt divertit

CICLE MITJÀ
DE PRIMÀRIA
Ende, M.

Momo Ed. Alfaguara, 2002
Momo es un hermoso canto a la amistad. Por eso es uno de los títulos más
conocidos en todo el mundo. Los hombres grises quieren robar uno de los
bienes más preciados que poseen las personas: su tiempo. Momo es una
niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar a los demás y
que intentará ayudar a la gente a humani...
És un clàssic amb una història molt bonica sobre l’amistat i com fer servir
el temps
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Stilton, G.

Col·lecció Geronimo Stilton Ed. Estrella Polar, 2012
Un perfum de primavera omplia l’aire: un ventet lleuger em pessigollejava
el morro, el sol brillava, una parella de coloms festejava a l’ampit de la finestra del meu despatx i jo... jo sospirava pensant en una misteriosa rosegadora
de qui estava completament i perdudament enamorat! Havia de trobar una
manera de poder distreure’m una mica... Per sort, la meva germana Tea em
va portar a la ciutat més alegre del món, Barcelona, a la descoberta de l’extraràtica Festa del Llibre i de la Rosa: la Diada de Sant Jordi!
Estan bé i són entretinguts, però es necessita un mínim nivell de lectura

Brezina, T.

Col·lecció La Penya Dels Tigres Ed. Cruïlla, 2007
Tots els llibres de la col·lecció són molt interessants, emocionants i amb
un punt d’intriga bo. Són adequats per a lectors d’aquesta edat

Morpurgo, M.

L’espasa adormida Ed. La Magrana, 2005
Bun Bundle —un jove que viu amb els seus pares en una illa— perd la vista
en un accident i durant la seva recuperació ensopega i cau dins una tomba
subterrània que amaga un escut i una bella espasa antiga. Només de tocar
l’empunyadura, a Bun l’envaeix un poder centenari increïble, un poder
que li canviarà la vida per sempre.
És una història que barreja la complicada vida d’un noi que no s’hi veu i la
història de l’espasa Excalibur.

Tolkien, J.R.R.
T

El Senyor dels anells: La germandat de l’anell Ed. Vicens-Vives, 2002
A la història de la literatura hi ha pocs llibres tan singulars i imaginatius
com El Senyor dels Anells (1954), una fantasia èpica on es relata la titànica lluita que sostenen els Pobles Lliures de la Terra Mitjana contra les
forces del Mal liderades per en Sàuron, el Senyor dels Anells, que pretén
apropiar-se l’Anell...
És un llibre molt interessant. M’ha agradat molt perquè passen moltes aventures. També m’ha agradat perquè els personatges són molt interessants.
Pau Pujol, classe dels Timbalers de 4t d’EP

Goscinny, R.

Astèrix i els gots Ed. Salvat, 2011
En aquesta obra, Astèrix, Obèlix i Panoràmix abandonen per primera
vegada el territori francès viatjant fora de les fronteres de l’imperi
Romà i internant-se en el país dels gots, el que és ara Alemanya. En
aquest còmic l’esforç es dirigeix cap a la creació d’un perfil germànic a partir dels postulats creats en els darrers còmics. Tant els vestits, els noms propis, com la pròpia fesomia dels personatges resulten
diferents. Aquí es comença a perfilar l’estil que aniran prenent les
posteriors historietes. Partint dels estereotips actuals sobre les diferents nacions visitades per Astèrix s’aniran creant els personatges i els
pobles visitats.
És un còmic, però no és manga!!!!

Kinney, J.

Diari del Greg Ed. Estrella Polar, 2009
Ser quasi adolescent pot resultar molt molest. Ningú ho sap millor que
el Greg Heffley, immers en el dur ambient de l’institut, on els xavalets
que encara no han fet l’estirada han de compartir els passadissos amb
ganàpies que ja s’afaiten dues vegades al dia. En El Diari del Greg, l’escriptor i dibuixant Jeff Kinney ens presenta el seu antiheroi. Com ell
diu al seu diari: “Que ningú somiï que jo vagi del rotllo Estimat diari
això o Estimat diari allò”. Per sort per a tothom, el que Greg Heffley
diu que farà i allò que realment fa són coses molt diferents.
És molt divertit i al Greg li poden passar mil coses diferents

CICLE SUPERIOR
DE PRIMÀRIA
Santos, C.

Arcanus Ed. Destino, 2012
Cada 144 años nacen en el mundo doce elegidos para desempeñar una
importante misión. Pero antes deben hacerse amigos, prestarse ayuda
y descubrir su don. Los Arcanus no son personas corrientes: cada uno
de ellos posee una habilidad que le hace distinto y especial. Además, se
hacen acompañar de increíbles mascotas.
¡Atrévete a descubrirlos!
Tots els llibres de la col·lecció Arcanus són emocionants, molt ben escrits
i tenen un bon argument. Cal llegir-los seguint l’ordre de la col·lecció.

Martín, P

Una de Zombies Ed. Estrella Polar, 2012
A les pel·lis de zombis, generalment, la gent fuig corrent, cridant com
bojos, morts de pànic, i s’entaforen a dins dels cotxes que tenen aparcats
a la porta de casa seva, oberts i amb les claus posades. Perden uns segons
vitals abans de donar gas, però si són els protagonistes aconsegueixen
engegar el vehicle just en l’últim moment, quan el zombi colpeja la finestra. En canvi, quan l’atac és a Barcelona, la cosa no va ben bé així...
Els protagonistes de la història són nens i barreja la intriga amb la por
i la gràcia.
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Gallego, L.

Triologia Memòries d’Idhun Ed. Cruïlla, 2009
En esta historia nos encontramos con Jack, un niño que lleva una vida
normal, común y corriente hasta que un día regresa a su casa y descubre que sus padres fueron asesinados a manos de dos personas, e
incluso intentan asesinarlo a él también, pero alcanza a ser rescatado
y a partir de ese momento su vida no será la misma, pues descubre que
hay más mundos, magia y seres fantásticos.
És una història fantàstica dividida en tres llibres plens d’acció i rebuscades històries.Genials, simplement. Probablement la millor trilogia
que s’hagi escrit mai per a joves. Laura Gallego ens transporta a un món
fascinant, amb uns protagonistes que hauran d’assumir el seu destí.
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Garlando, L.

Gol Ed. Montena, 2013
Se acerca un nuevo derbi contra los Tiburones Azules pero los
Cebolletas están teniendo muchos problemas para entrenar: los focos
del campo han sido saboteados y, además, han desaparecido todos los
balones... ¿Quién podría hacer algo así? ¿Lograrán Tomi y sus amigos
estar en forma para el gran partido?
Tracta de nens que juguen a futbol i encara que perdin segueixen units
i no els agrada el joc brut.

Renée Russell, R.

Diari d’una penjada Ed. Estrella Polar, 2010
Hi ha res PITJOR que anar a l’institut? Doncs sí, ser la nova penjada d’una
escola privada superesnob! Com que tothom té un iPhone d’última generació, li he demanat a la mare que me’n compri un. Necessito un mòbil
com urgentment! Però, noooo! En comptes d’un iPhone la meva mare
m’ha regalat aquest ESTÚPID DIARI! A la meva mare se li’n va la pinça!
És una col·lecció molt interessant perquè barreja coses que ens poden
passar a nosaltres amb l’humor.
M’ha agradat molt perquè va d’una nena a qui no tracten gaire bé a l’institut i ella va afrontant les seves pors que la tractin malament fins que al
llarg de la col·lecció d’aquest llibre cada cop aconsegueix tenir més amics
i que la tractin millor. I en cada llibre t’explica les emocions i sentiments
que passa ella a l’institut i t’ensenya que això que fan a aquesta nena no
s’ha de fer i que et posis a la seva pell. I a part també m’agrada perquè quan
llegeixes el primer ja t’acaba enganxant i vols llegir el següent.

Carranza, M.

Victor i els follets Ed. Edebé, 2012
Engrescat per la Clàudia, la seva germana ocupa i psicòloga, el Víctor
s’apunta a un grup de teatre i al·lucina mandonguilles en adonar-se qui és
la seva companya. La Ghost!!! La famosa actriu dels anuncis de la tele que té
flipats tots els nens del món! Que fort!!! I va i resulta que el Jojo i el Pernil,
tot d’una també volen ser actors i es barallen amb el Víctor pel paper protagonista de Somni d’una nit d’estiu, una obra de follets, embolics i mentides.
No és fàcil ser un actor enamorat i sobreviure a les noies, als gossos, a les
germanes grans i a les intrigues del Jojo. «Com s’ho fan els follets?», es
pregunta el Víctor. La Clàudia, que és qui ha embolicat la troca, tindrà l’última paraula.
Són les aventures d’una colla d’amics amb problemes i aventures propis
de nens d´11 anys. En aquesta aventura aprendran amb molt sentit de l’humor, a conèixer Shakespeare i el seu llibre Somni d’una nit d’estiu, que té
tela de complicat però que en veu del Victor es converteix en una història
molt senzilla (per fi l’he entès). Recomanat també per a adults amb sentit
de l’humor que es continuïn sentint nens.

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
Townsend, S.

The Secret Diary of Adrian Mole Ed. Burlington, 2008
Adrian Mole is the only child of George and Pauline Mole, who at the
time are going through a rough patch. Both are working class citizens
but are unable to make ends meet for the family. Pauline eventually
leaves George and runs off with their neighbor whom Adrian calls
‘creep Lucas.’ It happens during a time when divorce is not as common
as it is today. Ironically, the divorce has had a more profound effect on
Adrian’s father than it had on the poor kid. George becomes negligent,
and Adrian eventually seeks refuge on his paternal grandmother.
I love reading personal diaries, and this one made me laugh so much
that I still go on reading the series of Adrian’s diaries.

Pratchett, T.

Saga Mundodisco Ed. Plaza & Janes, 2011
Ser quasi adolescent pot resultar molt molest. Ningú ho sap millor
que el Greg Heffley, immers en el dur ambient de l’institut, on els
xavalets que encara no han fet l’estirada han de compartir els passadissos amb ganàpies que ja s’afaiten dues vegades al dia. En El
Diari del Greg, l’escriptor i dibuixant Jeff Kinney ens presenta el
seu antiheroi. Com ell diu al seu diari: “Que ningú somiï que jo vagi
del rotllo Estimat diari això o Estimat diari allò”. Per sort per a
tothom, el que Greg Heffley diu que farà i allò que realment fa són
coses molt diferents.
És molt divertit i al Greg li poden passar mil coses diferents

Clare, C.

Caçadors d’ombres Ed. Caçadors d’ombres, 2011
Al Pandemònium, la discoteca de moda de Nova York, la Clary segueix
un atractiu noi de cabells blaus fins que presencia la seva mort a mans
de tres joves amb estranys tatuatges.
Des d’aquella nit, el seu destí s’uneix al d’aquests tres caçadors d’ombres,
guerrers consagrats a alliberar la terra de dimonis i, sobretot, al d’en
Jace, un noi amb aspecte d’àngel i tendència a actuar impulsivament...
Són un conjunt de llibres que m’han agradat molt perquè barregen el
món fantàstic amb el real.

Salem, C.

El hijo del tigre blanco Ed. Edebé, 2013
“Hasta que cumplí los trece, mi vida era muy fácil. Ahora tengo trece
años y treinta días, y estoy en un cuarto húmedo y desconocido, atado a
una silla vieja y con los ojos vendados. Sé que no es algo que les pase a
todos los chicos de mi edad. Pero todos los chicos de mi edad no son el hijo
del Tigre Blanco. Yo sí.”
Per a alumnes sobretot de 1r cicle ESO. És un llibre d´humor, misteri, aventura, amor. Molt entretingut des de l´inici, i amb un final
(d´aquesta primera aventura, ja que serà una col·lecció) inesperat
i sorprenent. Aquí ho deixo... jo que sóc adulta (o almenys tinc edat
adulta) m´ha entretingut mooooolttttt.
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ADULTS
Cabana, F.

Espanya, un pes feixuc Ed. Pòrtic, 2012
Aquest llibre és un nou memorial de greuges que s’afegeix als escrits
en altres èpoques i que no oblida els errors –d’acció i d’omissió– dels
mateixos catalans. Cabana recull, amb saviesa i claredat, la trajectòria d’un país que ha mirat d’aprofitar les badades i febleses d’un Estat
centralista que ha abandonat per sempre el plural «les Espanyes» amb
què era conegut fins a mitjan segle XIX. A mesura que aquest Estat s’ha
anat modernitzant, la capacitat econòmica de Catalunya s’ha anat afeblint, fins al punt que ara està en joc la nostra supervivència, no tan
sols com a nació, sinó també com a comunitat avançada i pròspera econòmicament. Ara mateix, Espanya, un pes feixuc és un llibre imprescindible per entendre la situació en què es troba el nostre país.
Anàlisi econòmica, senzilla i clara, de la relació i dèficit CatalunyaEspanya dels darrers cent anys.
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Franzen, J.
F

Llibertat Ed. Columna, 2011
De manera planera però molt encertada, aquest llibre descriu, i fins i
tot caricaturitza, el concepte de llibertat quan aquest és portat a l’extrem. S’emmiralla en la societat ‘progre’ dels Estats Units. La gràcia és
que algunes de les situacions són reproduïbles en el nostre context: on
acaben els límits de la nostra llibertat? En fi, llarg però intens.

Oksanen, S.

Purga Ed. Salamandra, 2011
Purga aprofundeix de manera colpidora i addictiva en l’experiència
de la pèrdua de la llibertat i del cost de la supervivència en un règim
totalitari.
Un llibre sobre el tràfic de dones i la prostitució posat en escena a
través d’una trama de suspens molt ben aconseguida. Un llibre que
enganxa i del qual s’aprenen moltes coses. Molt interessant

Dedeu, A.

L’estiu no s’acaba mai Ed. Proa, 2012
Alba Dedeu t’explica sempre una altra història. Mentre desplega
davant teu un argument més o menys quotidià, mostra sense dir-ho
una altra història més profunda que, de vegades, els mateixos personatges que la viuen no sabrien explicar. La seva mirada se centra en
les relacions humanes, en els vaivens sentimentals, els lligams familiars, el distanciament que creix sense que ens n’adonem o les absències
massa presents, en la necessitat de tirar endavant en circumstàncies
difícils, d’entomar els girs inesperats de la vida... Alba Dedeu fa un salt
endavant en la seva capacitat d’atreure el lector i conduir-lo, amb elegància natural, fins al cor de l’ànima humana.
Recull de contes molt fàcils de llegir on es construeixen històries a
partir de petits detalls o escenes quotidianes. La majoria de vegades,
darrera un pensament fugaç o un fet rutinari hi podem trobar una gran
història. Ben bé com una pel·lícula francesa...
Anna Puig, mare del Gerard i la Maria Vera de 1r P i 5è d’EP.

Follet, K.

L’hivern del món Ed. Plaza & Janes, 2012
Per als amants de la història contemporània i de la lectura de llibre
totxo de més de 1.000 pàgines, com no podia ser d’altra manera, recomano l’últim llibre del Ken Follet, L’hivern del món.
És la segona part de la darrera trilogia que està fent. El primer va ser
La caiguda dels gegants, la primera guerra mundial; L’hivern del mon
és la segona guerra mundial. I de moment encara no ha sortit el tercer
i últim que serà sobre la guerra freda.
Rosa Puigpinós i Riera, mare de la Mariona González, de 2n d’ESO.

Glattauer, D.

Contra el vent del Nord Ed. La Campana, 2010
En Leo rep un correu electrònic per error i el respon. Així comença un
intercanvi de correus amb un humor intel·ligent, que et fa somriure,
t’atrapa i t’emociona. Un joc que acaba esdevenint vital per a l’Emmi i
el Leo gràcies al poder de les paraules. Si et decideixes a llegir-lo, desitjaràs tenir a mà la segona part: Cada set onades.
Pilar Visa, mare d’EI5 i 1r d’ESO..

Lark, S.

Al país del núvol blanc Ediciones B., 2011
És un llibre molt dinàmic i trepidant. Té més de 700 pàgines, però és
fàcil de llegir. Comença a Londres el 1852 i explica la història d’un grup
de persones que per motius diferents emprenen viatge en vaixell cap
a Nova Zelanda i Austràlia. Un cop arriben a destí els espera una vida
molt dura en un continent encara verge. Hi ha històries d’èxit, i d’altres que no en tenen tant.
Crec que és un llibre més indicat per a adults, tot i que també podria
interessar a adolescents als qui els agradi la lectura.
Marta Latorre, mare de la Carlota i la Martina Mestre, de 2n d’ESO i 4t. D’EP.

Romero, C.

Una revolución en la escuela. Despertando al Dragón Dormido
Ed. Ob Stare, 2011

Es un libro que nos invita a revisar el mundo educativo…
El mundo infantil y el mundo adulto necesitan de una gran revolución…Y este libro nos invita a volver la mirada hacia la infancia y su
mundo para que -rEVOLucionándolo- podamos transformarlo en un
lugar más respetuoso, consciente y feliz para los niños, pero también
para los adultos de hoy y del mañana.
El libro es también un soplo de aire fresco y confianza en que otra
manera de acompañar a la infancia es posible…
Susana Nuñez, mare de Carlos Godoy de 5è d’EP.

Tamaro, S

Donde el corazón te lleve Ed. Seix Barral, 1994
Cristina Martos, mare del Pau Martinez d’EI-3.
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Bryson, B.

Una muy breve historia de casi todo Ed. El Molino, 2012
Com va anar el Big Bang? Què va fer desaparèixer els dinosaures? Quan
van sorgir les primeres civilitzacions? On és el punt més llunyà de l’univers? Per què sempre ens fem preguntes sobre tot allò que ens envolta i,
invariablement, acabem trobant una resposta tan senzilla que semblava
impossible de ser plantejada? Totes les branques de la ciència s’apleguen
i s’expliquen
en aquest divertit, planer i ambiciós assaig d’un dels divulgadors científics més apassionats del món. Des de la geologia fins a la física quàntica,
passant per les matemàtiques, la zoologia, la química i l’antropologia, el
periodista. Bill Bryson posa a l’abast de qualsevol lector curiós els enigmes més cotitzats per la ciència antiga i moderna.
Un recorregut per la història de la ciència fet amb un llenguatge planer i
tenint en compte que els científics també són persones amb el seu propi
caràcter, fòbies i fílies.
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Leon de Aranoa, F.

Aquí yacen dragones Ed. Seix Barral, 2013
És un recull de narracions curtes que sorprenen per la seva gran qualitat literària. És el primer llibre de ficció de Fernando de Aranoa, director
de films com “Barrio”, “Los lunes al sol” i “Princesas”. Un autor amb una
poderosa imaginació.

Santos, C.

Habitacions tancades Ed. Planeta, 2011
L’argument es basa en la vida de Violeta Lax, que en el moment que
comença una investigació sobre el passat del seu avi i la seva família, descobreix coses fosques que posen en dubte la figura del seu avantpassat i
tot el que fins aleshores havia pensat d’ell.
Habitacions tancades fa un repàs pels moments històrics destacats del
segle XX i es mou entre l’actualitat i la II República, la Setmana Tràgica, el
cop d’estat de Primo de Rivera o la Guerra Civil…
Tot i que és un llibre publicat el 2011, recomano la seva lectura per la descripció d’una època de la història de la ciutat de Barcelona, així com per
l’argument de misteri, intriga, amor i desamors d’una família benestant
barcelonesa. Et manté alerta fins al final.

Amills, R.
R.i Amela, V.

333 vitamines per a l’ànima Ed. Cossetània, 2012
Qui deia que els catalans som seriosos i fins i tot avorrits? Víctor-M. Amela
i Roser Amills han reunit en aquest volum més de 400 píndoles de saviesa
catalana per alimentar la nostra ànima i inspirar-nos de manera positiva
en cada moment.
Personatges de tots els àmbits, d’ahir i d’avui aporten rauxes, poemes,
consells, receptes i propostes atrevides i assenyades de la nostra terra, els
bons costums i les frases històriques i il·luminacions de tots els temps.
Amb un disseny de llibre de regal, il·lustracions i grafismes, serà el llibre
ideal per als fans dels cèlebres periodistes Víctor Amela i Roser Amills, i
per tot aquell que li agradin les cites.
Són pensaments escrits de diferents autors, poetes, periodistes, escriptors, pintors, filòsofs,...., és com un llibre de receptes per a la vida. Et relaxa
i somrius, què més vols !

Els llibres recomanats en què no apareix el nom de la persona que ha fet la recomanació ens han arribat a través del bloc de l’escola i no ha
quedat enregistrat el seu nom

El racó de l’AMPA

31

segueix-nos a: www.ampaes.wordpress.com
correu.ampaes@gmail.com

escola sadako
c. Collserola 42 / Barcelona 08035 / T. 93 211 37 16
c. August Font 5-5bis / Barcelona 08035 / T. 93 418 12 91
escolasadako@escolasadako.cat
escolasadako.cat · escolasadako.wordpress.com
facebook.com/escola.sadako
twitter.com/escolasadako

