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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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L’Escola Avui

Fa uns dies TV3 va emetre la pel·lícula Descalç 
sobre la terra vermella, basada en la vida del bisbe 
Pere Casaldàliga. La sèrie ens acosta als anys en què 
Casaldàliga deixa Catalunya per anar a Sao Felix d’Ara-
guaia, al Matto Grosso amazònic, que en aquell moment 
i ara és al “cul del món”. Més enllà de la seva bellesa 
plàstica, la pel·lícula ens acosta a la dimensió humana 
d’un personatge que, en comprovar la injustícia ferotge 
que envaeix la vida de tota la gent que viu en aquell món, 
decideix lluitar amb totes les seves forces per canviar la 
realitat de la gent pobra, dels indis, dels oprimits, dels 
posseiros desposseïts de les terres que treballen per 
l’avarícia d’uns rics que volen ser més rics. Casaldàliga 
diu que aquestes són “les seves causes” i per elles s’en-
fronta als poderosos amb les úniques armes que té: la 
veritat i la paraula. I la força del poble de qui forma part 
i amb qui conviu com un més. Aleshores, als violents 
anys seixanta, i ara, quan amb vuitanta-sis anys i malalt 
de Parkinson, encara viu rodejat d’aquells pels quals ha 
treballat durant tota la seva vida.

El cuc de la poesia va arrelar en un jove noi de Balsareny 
i mai més l’ha deixat. Ha escrit en català, en castellà i en 
portuguès. Però sempre amb una única veu, la del que 
se sap depositari d’un missatge que ha d’expandir fins al 
darrer racó, el racó on seu un nen petit que pateix, un 
avi malalt, un home desposseït de la seva dignitat.

Sant Jordi, els Jocs Florals, la poesia. Paraules que 
poden fer-nos canviar el món. Paraules de llibertat. 
Gràcies Pere pels teus poemes i pel teu coratge!

Enric Codina  
Tutor de 1r d’ESO Pere Casaldàliga 

TERRA NOSTRA, LLIBERTAT

Aquesta és la terra nostra:
La llibertat, humans!
Aquesta és la terra nostra:
La de tots, germans!
La Terra dels Homes
que hi caminen 
a peu descalç i pobre.
Que en neixen, d’ella,
per créixer amb ella,
com troncs d’esperit i de carn.
Que s’hi enterren 
com a sembra
de cendra i d’Esperit,
per fer-la fecunda com a una esposa mare.
Que s’hi lliuren,
cada dia,
i la lliuren a Déu i a l’Univers,
en pensament i en suor,
en la seva alegria i en el seu dolor,
amb la mirada
i amb l’aixada i amb el vers…
Maleïdes siguin
totes les tanques!
Maleïdes totes les 
propietats privades
que ens priven
de viure i d’estimar!
Maleïdes siguin totes les lleis,
manegades per unes poques mans
per emparar tanques i bous
i fer la Terra esclava
i esclaus els humans!
Una altra és la Terra nostra, homes, tots!
La humana Terra lliure, germans!

Pere Casaldàliga
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Concurs literari

Què vols?

Si vols

ser bonic

si vols

tenir amics

si vols

estar amb tothom…

Si vols

estar amb mi

si vols

estar sol…

Què vols?

El hàmster

Tinc un hàmster peludet

que surt a la nit

I es belluguet

Té arqueta i és petitet.

Per què?

Per què quan es pon el sol surt la lluna?

Per què el silenci mai pot ser absolut?

Per què la infancia dura poc?

Per què l’ametller floreix al febrer?

I per què noto aquest per què dins meu?

Podríem

Podríem volar,

podríem llegir,

mirar el sol,

estar tristos,

estar bé,

estar feliços,

podríem estar junts.

TEMA: AMOR

Autora: Ayla Gelze Alegre
Curs: 2n d’EP

 

TEMA: LLIuRE

Autora: Cèlia Rochet
Curs: 2n d’EP

 

TEMA: LLIuRE

Autora: Irene Mas Ramírez 
Curs: 2n d’EP

 

categoria
A

categoria
A

categoria
A

categoria
A

TEMA: NATuRA

Autor: Roger Gómez Sol 
Curs: 1r d’EP
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TEMA: PàTRIA

Autor: Axel Gellida Perdigó
Curs: 2n d’EP

 

TEMA: LLIuRE

Autora: Irene Fatjó 
Curs: 4t d’EP

 

categoria
A

categoria
Bcategoria

B

Consol

Tinc una petita pena

que no me la puc treure del cap.

Sempre hi penso i hi repenso,

i al final alguna llàgrima em caurà.

Només un somriure me la podria curar.

I si tu me la vols comprar,

ja saps amb què pagar.

Tinc una petita pena

que no me la puc treure del cap.

 

Quin silenci

Quin silenci hi ha al meu carrer,

jo sóc a casa ben calentó

descansant per ser matiner,

doncs demà a l’escola hi ha excursió.

Els grills de la font canten baixet,

les fulles dels arbres fan sorollet.

Els gats del terrat canten contents

i els gossos a casa ben calents.

La llum de la lluna ben resplendent

ja que avui és quart creixent.

Quin silenci hi ha al meu carrer,

tothom dorm menys el forner.

La rosa d’abril

La rosa d’abril

La més bonica de totes,

vermella, rosa, blanca, blava

però la més bonica de totes. 

Tan bonica

que no em puc resistir.

TEMA: AMOR

Autora: Clàudia Garcia Lozano
Curs: 4t d’EP
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categoria
B categoria

B

Pardals

A damunt de casa meva

uns pardals han fet un niu.

Quan arriba primavera

ens desperta el seu piu piu.

Quan esmorzo el diumenge

baixen sempre al balcó.

Els hi dono una molleta

mentre em menjo el crostó.

Quan acabem de menjar

agafen el seu vol

i no paren de cantar

amb un so de flabiol.

TEMA: NATuRA

Autora: Júlia Campañà Sayós
Curs: 4t d’EP

 

TEMA: PàTRIA

Autor: Aleix Moragas Roig 
Curs: 4t d’EP

 

L’any 1714

Al 1714

a la gran guerra

per l’esquerra

ens van atacar.

Nosaltres resistíem

però eren tan bons

que no podíem,

estàvem perduts!

Però de sobte

vam remuntar

i al gran exèrcit

vam derrotar.

Això és el que a mi

m’hauria agradat

però per mala sort

no va ser veritat.
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El meu pare és astronauta 

Pare meu que estàs en el cel

jo et voldria dir que 

Quan miro la lluna

penso en la pluja

i em recorda 

aquells moments que plorava

perquè tu no hi eres

Quan miro els estels 

penso en ocells

i em recorda

aquells viatges amb vaixell

Quan miro el sol

penso en l’horitzó

i em recorda

els dos junts d´excursió

Quan miro el cel

penso en déu

i recordo

que no creies en res

ni en el cel ni en l’infern

ni en les fades ni en les bruixes

ni en déu ni en els dimonis 

tu no eres gens creient

El teu treball és important

ho sé, i per això ho entenc 

que has d’anar-te’n 

lluny on la lluna, els estels, els planetes 

has d’allunyar-te del que més t’agrada

la família la felicitat el Nadal

i estar amb la gent

que m’importa de veritat

ara que sé que tornes demà 

tota la tristesa es torna felicitat

tornes demà i t’estaré esperant

La meva escola

Dissenyada per a petits i grans,

perquè tots ens hi deixem els caps.

Allà hi estudiem naturals,

 ciències i decimals,

però també història medieval,

i si això no ho vols fer,

segur que alguna altra cosa hauràs de saber.

El que no val és que no hi deixis la pell,

i que no fiquis les mans dins el gibrell.

Els mestres et van ajudant,

 i a poc a poc et vas concentrant,

però si l’ajuda no ets tu,

la proporciona algú.

Si veus que anar a l’escola és molt dur

el teu gust de bo no n’és segur.

TEMA: LA NOSTRA ESCOLA

Autor: Pol Mouriz
Curs: 5è d’EP

 

categoria
C

TEMA: AMOR

Autora: Mar Real
Curs: 5è d’EP

 

categoria
C
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un gran túnel de colors

Quan neixem creixem,
i al nostre interior
apareix un gran
túnel buit, sense esperit.

El vermell n’és el primer
que apareix al nostre interior
amb entusiasme,
passió, força i amor
omple part del nostre cor.

El groc és important
és la felicitat i la espontaneïtat
curiositat i optimisme
a la vida, és essencial.

El taronja és dinamisme,
exhuberància,
sociabilitat i simpatia,
tots són grans fonts
de la meva vida.

Generositat, esperança,
naturalesa i harmonia,
omplen el color verd
cada dia. El blau reflexa
la calma i la confiança,
la fidelitat i l’ordre.
És tranquil·litat
al nostre dia a dia.

M’agrada el rosa
és amabilitat i sensibilitat,
tendresa i atenció,
és important per a la bona sensació.

La sardana

Una bona rotllana, 

tots agafats de la mà,

qui vulgui que s’hi apunti 

que vingui a dansar!

Que soni la cobla,

salt petit i salt llarg,

la nostra sardana,

 és a punt de començar.

Tres tocs de tamborí,

alcem tots les mans,

la nostra unió i força 

ens ajuda a tirar endavant.

Ens agrada la sardana,

és simbol de germanor,

espardenya, barretina,

música i tradició.

El marró és la nostra casa,
el benestar i la confiança,
que omple les nostres llars.

El lila és el color del misticisme,
el secret i la mort,
però el seu significat
és l’espiritualitat.

El gris és la contemplació,
la sobrietat i l’avorriment.
Pot ser dolent,
però el necessitem.

El blanc és puresa,
bondat i netedat,
per anar al cel
el necessitarem.

Mort, misteri,
Sofisticació i elegància,
Encara no saps qui és?
és el negre,
ell és.

Quan naixem creixem
i al nostre interior
apareix un gran
túnel buit
sense esperit.

A poc a poc
l’anem omplint de tots colors,
i és ell qui ens ajudarà
a superar
el més fosc
dels túnels
haguts i per haver.

TEMA: LLIuRE

Autora: Paula Mateos 
Curs: 5è d’EP

 

TEMA: PàTRIA

Autora: Marta Sales 
Curs: 6è d’EP

 

categoria
C categoria

C
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Qui veig al mirall…

Cada cop que em veig al mirall
veig aquella nena petita,
s’amagava a l’amagatall
sempre que escapar volia.

Cada cop que em veig al mirall
veig a una nena perduda
sense saber ni un sol detall
ni de com n’està d’abatuda.

Cada cop que em veig al mirall
me’ n’adono que em faig gran
que no puc anar-me amagant.

Cada cop que em veig al mirall
veig que m’haig d’afrontar als problemes
ja que tot sols no marxaran.

Mancança

Talment com si l’ànima fugís d’una caixa 
i s’adonés que enlloc pot estar descansant, 
ni en la mar, ni en la costa, ni a la terra baixa. 
I de mica en mica, àgilment s’anés escampant. 

Com si algú m’hagués posat dintre una reixa 
i aparentament enlloc puc tirar a endavant. 
Ni en el riu, ni en la serra ni en la platja capbaixa. 
I ningú col·labora generosament. 

Per què has marxat? Per què? Per què m’has deixat? 
No puc alçar el meu crit valent! Cor dolorit...
Per què has marxat? Per què? Per què m’has deixat? 

Per què has marxat? Per què? Per què m’has deixat? 
On ets? No puc polir el que m’has enfortit! 
Per què has marxat? Per què? Per què m’has deixat?

TEMA: AMOR

Autora: Olivia Dove 
Curs: 2n d’ESO

 

TEMA: LLIuRE

Autora: Maria Franquesa Mullerat 
Curs: 2n d’ESO

 

categoria
D categoria

D
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Qui veig al mirall…

Cada cop que em veig al mirall
veig aquella nena petita,
s’amagava a l’amagatall
sempre que escapar volia.

Cada cop que em veig al mirall
veig a una nena perduda
sense saber ni un sol detall
ni de com n’està d’abatuda.

Cada cop que em veig al mirall
me’ n’adono que em faig gran
que no puc anar-me amagant.

Cada cop que em veig al mirall
veig que m’haig d’afrontar als problemes
ja que tot sols no marxaran.

La solitud

Plou i mai deixarà de ploure.
Sento sorolls quan escolto dins la ment.
Sóc igual que els altres,
o potser sóc diferent?

És el cicle de la vida,
laberint sense sortida,
un milió de mentides
no curaran les meves ferides.

Vas i dius que cremes,
que estimes, que vius, que rius,
no veus l’ànima transparent?

Vas i dius que cremes,
que odies, que mors, que plores,
no veus la punyalada indolora?

No vull cap historia,
no necessito cap conte,
no vull assolir la glòria,
no necessito fer un recompte.

Descobreix-me, si pots.
Segueix-me, si vols.

Són les meves arrels de solitud les qui m’empenyen,
és el meu cor jove i valent que em frena.
“Digue’m, qui són?” de petit em deien,
“No parlaré”, era tossut de mena.

Solitud en estat pur,
de cor tou, de ment dur,
no demano més que una mà
que m’ajudi a aixecar.

Segueix plovent,
segueixo caminant sense moure’m
sé que sóc diferent
però les ferides ja no em dolen.

una bandera

Una bandera. La que ens pertany.
És la base d’un país. 
La unió d’unes terres. 
La clau del nostre paradís.

Quatre ratlles ensagnades.
En un escut d’or català.
Formaven anys enrere, 
la història dels catalans.

Una anècdota encara viva,
que recordem de tant en tant,
quan estudiem la bella història,
del país que hem anat formant.

Vetllem per la nostra terra,
la que un dia es va formar 
amb el nom de Catalunya,
i una senyera significant.

Quatre ratlles ensagnades.
En un escut d’or català.
Formaven anys enrrere, 
la història dels catalans.

TEMA: PàTRIA

Autora: Mireia Lahoz 
Curs: 1r d’ESO

 

TEMA: LLIuRE

Autor: Pol Vendrell Feliu 
Curs: 2n d’ESO

 

categoria
D categoria

D
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Dos vidas, un destino

Lo puedo sentir, me llega la hora. Es triste que con 
cuarenta y dos años tenga la muerte a la vuelta de la 
esquina, esperando a que me debilite para llevarme 
con ella, a ese mundo donde nadie quiere ir. Sé que 
todo es por mi culpa, lo tenía todo para triunfar en 
esta vida. Me da mucha rabia pensar que he lanzado 
mi existencia al garete, por culpa de mi adicción a las 
drogas. Pero lo que más ira me produce es pensar que 
mis últimos momentos no los pasaré a tu lado. Tú, la 
persona que más he querido en esta vida. Esta carta es 
para ti. Espero que estés donde estés, la leas y puedas 
saber lo que verdaderamente significas para mí.

 “Era un día caluroso de Septiembre, el día en 
que empezábamos un nuevo curso. Pero aquél, no 
sería un día como los otros, ese día, llegaste tú. Cuando 
entramos en la nueva clase, se notaba un ambiente 
diferente. Como cada año, los nuevos compañeros 
se quedaban al lado de la profesora con timidez. La 
tutora iba presentando a los nuevos, uno por uno y, 
de repente, una sonrisa de oreja a oreja me conquistó. 
Una chica de estatura media, con pecas y de pelo rubio. 
Tenías algo que me parecía sobrenatural. En aquellos 
tiempos, con solo 13 años, era un buen estudiante, 
siempre amable pero no con demasiados amigos. La 
profesora Richards te dijo que te sentases donde qui-
sieras y te sentaste a mi lado. Laura, que nombre más 
bonito pensé… 

Iban pasando los días, las semanas, los meses, y cada 
día nuestra relación era más intensa. Cada vez com-
partíamos más secretos, quedábamos más tardes para 
estudiar y otras más solo para estar el uno con el otro. 
Había mil y una cosas que nos unían: nacimos el mismo 
día, a ninguno de los dos nos gustaban los deportes, el 
color preferido de los dos era el azul marino… Pero lo 
que sentía por ti traspasaba los límites de la amistad. 
Desde el día que te conocí me despertaba con más 
ganas de seguir, la vida tenía sentido si tú estabas a mi 
lado. No podía seguir guardando un secreto tan grande 
en mi interior, y te lo dije… Recuerdo tu cara, no te lo 
creías. Al principio no sabía interpretar tu reacción, 
hasta que nos dimos el primer beso de muchos. Era 
el primer beso para ambos y aquella sonrisa vergon-
zosa que salió al terminarlo fue mágica. Por primera 
vez sentía que encajaba perfectamente en un mundo 
egoísta. 

Ya teníamos quince años, vivíamos en una nube per-
fecta, nada nos podía separar. Llevábamos meses 
juntos y el amor no disminuía, al revés, crecía cada 
segundo, en cada respiro… En mi diccionario, la pala-

bra perfección te correspondía. Tu voz y tu silencio me 
seducían, tus palabras, tus llantos, tus saltos; pasar mi 
vida a tu lado me parecía el paraíso. Quería conquistar 
los siete mares contigo, quería vivir eternamente junto 
a ti. Nos graduamos el mismo día, hicimos el amor por 
primera vez juntos, suspendiste la práctica de condu-
cir ya que yo la había suspendido y te lo querías sacar 
el mismo día que yo… Hicimos todas las cosas posibles 
cogidos de la mano el uno del otro.

Pero ya se sabe que todo cuento de hadas tiene su 
final… los dos con carrera universitaria y con un buen 
empleo, los dos en la flor de la vida con 26 años, tan 
enamorados. Seguramente, cuando te pedí matrimo-
nio, fuiste la mujer que respondió más rápido de toda 
la historia con un sí mayúsculo. 

Era un día cualquiera en nuestra bella vida. Al terminar 
mi jornada laboral, te pasaba a buscar para ir a nuestro 
piso. Pero no, aquel tampoco era un día cualquiera, salí 
muy enfadado porque un cliente muy importante se 
había ido a la competencia. Cuando subiste al coche 
no te saludé, no te besé, no te ayudé a poner tu bolso 
detrás, ni te hice bromas como de costumbre. Paramos 
en un bar de tapas para llevarnos algo para la cena. 
Mientras esperábamos, me tome tres chupitos en 
tres minutos y empecé a sentirme mareado. Al subir 
al coche, me dijiste si quería que condujeras tú y te 
dije que no, sin pensarlo. Cuando arranqué, no mire el 
retrovisor, y de repente un coche que iba muy rápido 
se estampó contra tu lado. Solo recuerdo tus gritos y 
las vueltas que daba el coche mientras te intentaba 
agarrar la mano.

Tres meses. Tres fueron los meses en que dormimos 
sin parar uno al lado del otro en aquel hospital. Yo me 
desperté pero tú permanecías en silencio y con los 
ojos cerrados. Una semana después te fuiste harta de 
sufrir. Si aquel día no me hubiera dejado el cliente, 
si te hubiese saludado cuando subiste al coche, si el 
camarero no hubiese tardado tanto, si no me hubiese 
tomado esos tres chupitos y si el conductor del coche 
hubiese salido 10 segundos más tarde de su casa, no 
estaría escribiendo esta carta. Marchaste por mi culpa. 
Si verdaderamente el cielo existe seguro que estás allí, 
porque no ha habido en esta vida nadie como tú. 

Lo que he vivido en todo este tiempo sin ti ha sido todo 
desgracia y tristeza. Desolado, he pensado cada día en ti. 

Estuve dos meses sin salir de casa. No fui al trabajo, 
ni quedé con los amigos. Comía lo menos posible, no 
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podía conciliar el sueño, no quería pensar en el mons-
truo que era. Cuando intente pasar página se me hizo 
imposible. Una multinacional me dijo si quería ir 
como director financiero, y acepté. Pensé que quizás 
podría empezar desde cero, pero fue peor. Al princi-
pio, estuve dos meses absorto por el trabajo. Me que-
daba hasta tarde en las oficinas para no llegar a casa 
y notar tu ausencia en cada esquina. Al cabo de poco 
tiempo, no podía seguir el ritmo y te echaba de menos, 
notaba una carga en la espalda que me hacía imposi-
ble trabajar al máximo. Y empecé, con el director de 
diseño, a esnifar cocaína para no bajar el rendimiento. 
Empecé dos veces a la semana, después empezó a ser 
a diario, hasta el punto que me esclavizó. Mi cuerpo 
me lo pedía, desde que te fuiste tenía un vacío que solo 
conseguía olvidar con las drogas. 

Empecé con la cocaína pero no fue lo último, probaba 
cosas nuevas, lo del principio ya no me llenaba. Pasaban 
los años y continuaba con esta vida, quería cambiar, pero 
no podía. Mi sueldo era insuficiente y las ganancias en 
bolsa se derritían, gastaba más de lo que ganaba. Tuve que 
vender nuestro piso. ¿Te acuerdas de todo lo que hicimos 
en ese ático? Estuve una noche entera intentando recor-
dar todos los rincones de la casa donde nos besábamos 
apasionadamente. Mi memoria no era la misma desde 
que empecé con la droga; lo siento, no los recordé todos. 
Fui a vivir a un hostal. 

Cuando no llevaba ni una semana en aquel lugar, me 
llamaron. La empresa donde trabajaba quebró, tenía-
mos que cerrar. Al sentir aquellas palabras, la cabeza 
me estalló. No podía entender esa frase, “cerrar” 
pensé, eso es de perdedores. Pero al instante, pensé 
que realmente el gran perdedor en esos 38 años era 
yo. Yo, que te perdí, que perdí el control de mi cuerpo, 
que perdí el sentido común, que perdí la casa… ¿y me 
quejo? En aquel momento me di cuenta que mi vida 
tenía que dar un giro de 360 grados. Tenía que volver a 
ser el de antes. 

Fue un proceso muy largo y complicado. Con mucha 
paciencia, con momentos en los que pensaba que sería 
imposible y en otros que no sería fácil, empecé a salir 
del mundo más oscuro que hay. Dejé de ir de prosti-
tutas para olvidar mis errores, intenté empezar a lle-
var una vida ordenada y formal. Pero en estos últimos 
3 años en que luchaba constantemente contra mi 
voluntad, en que no había solucionado del todo mis 
problemas, vi que valía la pena luchar por algo con lo 
que crees. Cuando creía que todo iba bien, me venía 
un bajón anímico que me hacía recaer y coger malos 

vicios de nuevo. Mi vida la sostenía, económicamente 
hablando, la bolsa. Dependía del azar, de la suerte… 
estaba intentando encontrar un empleo para salir de 
aquella situación peligrosa pero no había forma. Y 
cuando todo me empezaba a ir mejor, la desgracia vol-
vió a mi lado. Cuando llevaba tres meses sin tomar nin-
guna substancia adictiva, cuando estaba llenándome 
de ilusión por empezar una nueva vida, la bolsa me lo 
hizo perder todo, absolutamente todo. Un valor seguro 
me dijeron. Y yo pensé: un valor seguro durante seis 
años, después, adiós. 

En aquel momento dije adiós a todo intento de rein-
ventarme como persona, comprendí que el día que nací 
ya tenía un destino. Pensé que todos tenemos un des-
tino, pero no tenemos porqué cumplirlo. Pero no podía 
más, vi que mi vida después de perderte había sido 
oscuridad. Cogí todas las drogas que aquél mismo día 
había tirado a la basura para dejarlo definitivamente, 
y empecé a tomármelas. Me las acabé todas, cerré los 
ojos del dolor que me producía saber que vivía amar-
gado y en un universo que no tenía sentido para mí, me 
sentía destrozado físicamente y psicológicamente. 

Hoy abro los ojos, hacía dos días que no lo hacía. Hoy, 
el día de mi cumpleaños, el día de tu aniversario, 42 
años; Felicidades Laura, te amo. 

Es un auténtico milagro que te haya podido escribir 
esta carta viendo el estado en el que me encuentro, 
no sé de donde he sacado las fuerzas. Pero si una cosa 
tenía clara es que mis últimas palabras y mi último  
aliento te lo merecías única y exclusivamente tú. 

Posdata: Digo adiós al mundo, me voy contigo. Te he 
echado de menos, pero ya vengo.”

 

TEMA: AMOR

Autor: Jordi Casaponsa 
Curs: 4t d’ESO

 

categoria
E
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udols

No recordo res. No se sent res. Cap ocell piulant, cap 
veu a la llunyania. No se sent res. El terra és tot ple de 
neu verge acabada de caure, tot i que la tempesta ja ha 
amainat. No veig ningú. Segueixo sense recordar res 
del que ha pogut passar. Tinc por. M’aixeco a poc a poc, 
despertant cada una de les meves extremitats encar-
carades. De cop, tinc una visió llunyana i apagada del 
que va passar. Un grup de gent corrent, un grup de 
gent cridant, udols de llop trencant el silenci de la nit, 
l’oportunitat de fugir, una evasió rabent propulsada 
per la por i l’ofec del món per uns instants. Tu corrent 
entre els arbres, nosaltres corrent entre els arbres, els 
udols dels llops ja no són audibles, el pànic els ha fet 
callar instaurant-nos en el regne del silenci, una cai-
guda inesperada m’abandona a la meva sort, enmig 
de la tempesta. Són visions llunyanes, tan sols visions 
llunyanes.

Torno a la realitat, on el dia ja s’ha imposat i ha guanyat 
la tempesta en una aferrissada lluita. Cal tenir pre-
sent, però, que la foscor s’ha endut d’hostatge la meva 
felicitat. No veig ningú de la tribu i a tu tampoc et veig, 
i això encara m’esporugueix més. Quan m’acabo d’in-
corporar faig una passa endavant. La neu freda em gela 
el peu nu. On sou? Però, sobretot, on ets? En aquest 
moment, cada moviment o gest que faci canviarà el 
meu futur, decidint així si passaré o no els confins de 
la meva existència. Ennuvolada per pensaments de 
dubte, de no tenir legitimitat per escollir el meu futur, 
sento que res no servirà, que estic perduda, que no sé 
on és res.

On ets? Intento oblidar la imatge borrosa que tinc 
davant, producte de tenir els ulls negats de llàgrimes. 
El lloc on sóc s’ha convertit en el cementiri de la meva 
ànima, que només ha deixat el buit de rastre. Busco 
desesperadament una solució per sortir d’aquell pou 
de tristor, però la sortida és ben forjada i la foscor 
regna en les tenebres dels meus sentiments. Cap so 
s’atreveix a sonar. Cap llum gosa il·luminar el meu cor. 
Només queden els records del que un dia va ser el sol 
d’un nou dia despuntant raigs, i que va anar caient fins 
desaparèixer. On ets? I llavors m’adono que cada cop 
és pitjor, que sense tu em costa ser jo, i llavors m’adono 
del que realment és la mort, la mort de l’ànima, la mort 
del cor.

TEMA: LLIuRE

Autora: Maria Fàbregas 
Curs: 3r d’ESO

 

Camp de batalla

País vell, país gran,

llarga història, llarga lluita,

pren amb força l’últim tram,

l’últim tram de la disputa.

I de fons els timbalers,

que ja anuncien la contesa,

l’esperit dels teus guerrers

pura força d’ira encesa.

Entre els dits tens roja grava,

I amb amor la deixes caure,

sobre el sòl que ha de perviure

serà territori lliure.

Un cop dret, capità,

sobre espatlles, grans batalles,

rere teu el català,

sobre pit falten medalles!

Hom espera el teu senyal,

hom espera el crit de guerra,

i a l’ esperonar el cavall,

brames: Lliure, nostra terra!

categoria
E

TEMA: PàTRIA

Autor: Jan Urquizu 
Curs: 4t d’ESO

 

categoria
E
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Camp de batalla

País vell, país gran,

llarga història, llarga lluita,

pren amb força l’últim tram,

l’últim tram de la disputa.

I de fons els timbalers,

que ja anuncien la contesa,

l’esperit dels teus guerrers

pura força d’ira encesa.

Entre els dits tens roja grava,

I amb amor la deixes caure,

sobre el sòl que ha de perviure

serà territori lliure.

Un cop dret, capità,

sobre espatlles, grans batalles,

rere teu el català,

sobre pit falten medalles!

Hom espera el teu senyal,

hom espera el crit de guerra,

i a l’ esperonar el cavall,

brames: Lliure, nostra terra!

Concurs de cartells

categoria
B

Autor: Marc Tomàs
Curs: 4t d’EP

 

categoria
A

Autora: Berta Tomàs
Curs: 1r d’EP
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categoria
C categoria

D
Autora: Judith Tarrés
Curs: 6è d’EP

 

Autora: Maria Jansana
Curs: 1r d’ESO
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categoria
E

Autor: Jan Urquizu
Curs: 4t d’ESO

 

El racó de l’AMPA

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



18

L’entrevista

Quin any es va iniciar el pro-
jecte LF?
Davant la falta de materials adients 
per estimular la lectura entre les 
persones amb dificultats lectores, 
un grup de professionals del món 
educatiu i bibliotecari van crear 
l’Associació Lectura Fàcil (ALF) el 
2002. El 2003 va quedar oficialment 
registrada.

L’ALF col·labora amb el Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, on hi té la seu, i és mem-
bre de la International Easy-to-Read 
Network.

En aquests 10 anys de treball ens 
hem consolidat com a centre d’in-
formació i referència d’iniciatives a 
l’entorn de la Lectura Fàcil. 

Quin era l’objectiu inicial de 
l’ALF? Des d’aquell moment 
quina ha estat l’evolució del 
projecte?
L’ALF parteix del principi de demo-
cràcia lectora, i l’objectiu inicial, i 
actual, és el d’apropar la lectura, la 
informació i la cultura a les persones 
que tenen dificultats lectores. 

Per aconseguir-ho, impulsem l’edi-
ció de materials de Lectura Fàcil i 
portem a terme activitats de forma-

ció i difusió per donar a conèixer el 
concepte Lectura Fàcil. 

L’ALF treballa en cinc grans àrees: 

1. Impuls a l’edició de textos de 
Lectura Fàcil
Adaptem, revisem i validem textos 
adreçats a persones amb dificultats 
lectores. Hem atorgat el logo LF a 
més de 140 llibres en català i castellà, 
publicats per diverses editorials. 

Aquest logo avala que els llibres 
segueixen, quant a forma, contin-
gut i llenguatge les directrius inter-
nacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations 
and Institutions) per a persones 
amb dificultats lectores. Es poden 
consultar els llibres LF al web www.
lecturafacil.net

2. Accessibilitat informativa
També adaptem a un llenguatge pla-
ner textos legals i documents infor-

matius per a institucions i empreses 
que volen millorar l’accessibilitat 
informativa.

3. Foment de la lectura
En col·laboració amb les bibliote-
ques públiques i entitats del tercer 
sector, impulsem la creació de clubs 
de Lectura Fàcil dirigits a persones 
nouvingudes, persones amb disca-
pacitat intel·lectual, persones grans, 
etc. Actualment funcionen 140 clubs 
de Lectura Fàcil en biblioteques, 
hospitals de dia... a l’estat espanyol.

4. Formació
Oferim cursos i tallers sobre tècni-
ques de redacció en Lectura Fàcil i 
dinamització lectora. 

5. Difusió del projecte i del con-
cepte LF
Oferim presentacions per a entitats 
interessades en conèixer els mate-
rials de Lectura Fàcil i les seves pos-
sibilitats de treball. També organit-
zem el Premi de Bones Pràctiques i 
el Premi de Novel·la Curta LF.

Aquests són alguns dels resultat que 
ha obtingut l’ALF al llarg dels seus 10 
anys de vida. 

· 140 llibres avalats amb el logo LF 
en català i castellà.

Eugènia Salvador i Elisabet Serra
Tot passant per la zona del Born, a primera hora d’un dia qualsevol, 
mentre la ciutat es va despertant, ens trobem per anar a conèixer les 
persones que conformen l’Associació Lectura Fàcil de Barcelona.

Ja fa temps que coneixem el treball que porten a terme, tot i així 
ens queda molt per descobrir. L’Eugènia Salvador (bibliotecària) 
i l’Elisabet Serra (periodista) ens esperen per iniciar una conversa 
que considerem molt interessant per als lectors de “Sak de lletres”

“L’objectiu inicial, 
i actual, és el 

d’apropar la lectura, 
la informació i la 

cultura a les persones 
que tenen dificultats 

lectores.”
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· 140 clubs LF en biblioteques i 
entitats.
·  Més de 60 llibreries de referència.
·  9 editorials publiquen regular-
ment llibres LF.
·  44 entitats col·laboradores.

Quines qualitats destacaríeu 
dels vostres llibres?
Els llibres LF segueixen les pautes 
internacionals de la IFLA quant al 
contingut, llenguatge i forma. No és 
gens fàcil escriure en Lectura Fàcil: 
s’han de seguir aquestes pautes, però 
alhora mantenir una trama i una 
estructura literària amb força. 

Un text de Lectura Fàcil es caracte-
ritza, entre d’altres aspectes, perquè 
descriu els esdeveniments en ordre 
cronològic, l’acció té una continuïtat 
lògica i no hi ha excés de personat-
ges. Les frases són curtes amb una 
idea principal en cada frase.

El llenguatge és senzill i directe. Cal 
evitar els conceptes abstractes, les 
metàfores i el llenguatge figurat.

 També hi ha criteris sobre la forma, 
com ara procurar uns marges amples 
i un interlineat generós. Les línies 
han de tenir una amplada màxima 
de 60 caràcters i respectar les uni-
tats sintàctiques del text. Els parà-

grafs són curts i no van justificats a la 
dreta, etc. 

Les imatges han de ser descriptives 
per facilitar la comprensió del text. 

Els llibres LF no són llibres de lle-
tra gran ni lectures graduades per a 
aprendre idiomes.

A quins col·lectius van adreçats 
els llibres que editeu?
Els col·lectius són molts variats: per-
sones amb dificultats transitòries: 
alumnes amb trastorns d’aprenen-
tatge, persones amb poc hàbit lector 
o amb una educació deficient, nou-
vinguts que volen aprendre l’idioma 
d’acollida... o dificultats permanents, 
com ara gent gran amb problemes 
cognitius, persones amb discapaci-
tat intel·lectual... 

Amb quin tipus de dificultat es 
troben especialment els lectors 
dels vostres llibres?
Per un costat es troben amb dificul-
tats en l’accés als llibres: aconseguir 

que els llibres LF arribin als seus 
destinataris és difícil ja que, en molts 
casos, és un públic no assidu a les 
llibreries o biblioteques. Per aquest 
motiu és molt important comptar 
amb la col·laboració dels professio-
nals i entitats de suport als usuaris. 
El contacte personal és bàsic per 
estimular la lectura entre persones 
que habitualment no llegeixen. 

Per facilitar l’ús d’aquests materials 
a les aules, a la secció Compartim 
materials del web hi ha disponibles 
activitats i guies didàctiques associ-
ades als llibres per treballar a l’aula. 

També ens trobem amb clubs de lec-
tura que ja han llegit quasi tots els 
llibres. 

Tot i que el catàleg de llibres ha crescut 
molt en els últims anys, hi trobem a 
faltar temàtiques diverses com conei-
xements, temes d’actualitat, novel·les 
d’autors contemporanis,... Però aques-
tes són decisions editorials.

Heu notat que teniu més o 
menys demanda de llibres en 
els darrers anys i a què atribuïu 
aquest canvi?
Les demandes han crescut. La gent 
cada cop coneix més el projecte. Les 
persones que necessiten els llibres 

“els llibres que 
editem van 

adreçats a persones 
amb dificultats 

transitòries”
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“Hem constatat que per a persones  
amb dificultats lectores, la lectura en grup 

sol ser més eficient.”

LF quan els coneixen, ja no els dei-
xen! Només cal trobar els llibres ade-
quats per a cada lector. 

Quines altres activitats promoveu?
Hem creat el Premi de Bones 
Pràctiques LF, al qual s’hi poden pre-
sentar entitats, biblioteques i cen-
tres escolars que realitzin activitats 
amb els llibres LF. També organit-
zem jornades professionals, i oferim 
xerrades als centres educatius que 
ens ho demanen.

En una altra línia oferim cursos de 
formació per a professionals que 
vulguin redactar en Lectura Fàcil, o 
dinamitzar clubs de Lectura Fàcil. 

Cada vegada es creen més 
grups de lectura en diferents 
àmbits, quines són les seves 
característiques?
Hem constatat que per a persones 
amb dificultats lectores, la lectura 
en grup sol ser més eficient. Des de 
l’ALF donem suport i fem difusió 
dels clubs LF. Qualsevol entitat o 
centre educatiu que ho vulgui pot 
crear-ne. Els aconsellem que es 
posin en contacte amb la biblioteca 
pública més propera, que els podrà 
subministrar els lots de llibres.

Existeixen més de 140 clubs a tota 
Espanya, que utilitzen els llibres 
de Lectura Fàcil, la gran majoria a 
Catalunya. I n’hi ha de molts tipus: 
en escoles, biblioteques, presons, 
centres de dia i residències... fins i tot 
a la Masia del Barça!

El més important és tenir un bon 
dinamitzador, una persona que 

sàpiga transmetre i motivar els lec-
tors. La metodologia és molt variada: 
poden ser setmanals, quinzenals o 
mensuals... de lectura en veu alta, 
individual...

Quantes persones treballen en 
el projecte? 
A temps parcial i/o complet, hi 
treballen 4 persones. Comptem 
amb l’ajuda externa de profes-
sionals: mestres, bibliotecaris, 
il·lustradors,...

El projecte s’ha anat expan-
dint a d’altres punts, com es pot 
veure al Mapa LF. Treballeu 
connectats?
En menys de 2 anys professionals 
de fora de Catalunya ens han vingut 
a trobar interessats en el projecte i 
han constituït les seves pròpies enti-
tats de Lectura Fàcil. És el cas del 
País Basc, Castella Lleó i Madrid.

Aquestes persones poden incidir 
més sobre el seu territori, però tre-
ballem en xarxa amb un mateix 
objectiu. Un cop l’any ens reunim 
per posar projectes en comú .

Teniu mitjans per avaluar el 
treball de LF?
Els mitjans d’avaluació que tenim 
són l’augment, any rere any, de les 
vendes de llibres, dels clubs de lec-
tura, de les visites al nostre web i a 
les nostres xarxes socials... 

Per manca de recursos econòmics i 
personals, encara no hem pogut fer 
un estudi per saber, per exemple, 
quantes persones han fet el salt de la 
Lectura Fàcil a llibres “normals”. 

Tot i haver transcrit les preguntes i 
respostes més rellevants, hem de dir 
també que la conversa va ser molt rica 
per les dues parts. A nosaltres ens va 
permetre endinsar-nos més en el seu 
projecte i alhora l’Associació ha pogut 
conèixer una mica la nostra escola.

De ben segur que tots en algun 
moment ens hem trobat amb persones 
que tenen poques o moltes dificultats 
per llegir. Tots creiem en l’equitat en 
l’educació, per tant, tota ajuda per 
superar-nos pot ser molt positiva.

En sortir de la trobada, la ciutat ja 
s’havia despertat del tot, el Born 
anava rebent visitants i nosaltres 
repreníem el ritme habitual. 

Gràcies Eugènia i Elisabet per 
la vostra atenció i pel treball que 
l’Associació Lectura Fàcil porta a 
terme. En una societat que creu en 
l’equitat en l’educació és valuosa la 
creació de materials per a tot tipus 
de lectors, infants i adults.

 
Marga Minguell   
Mestra de llengua de l’escola  
Dolors Albós 
Mestra de llengua 

  Col·lecció Desexplicats Ed. Baula, 2012

 Dyan Sheldon - Gary Blythe El canto de las ballenas Ed. KOKINOS, 1996

JOVES I INFANTS
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Títols de la col·lecció:
1. La caputxeta forçuda 
2. La rateta que llegia a l’escaleta
3. La cabreta i els 7 llops
4. En patufot

Us voldria recomanar qualsevol conte de la col·lecció Contes Desexplicats. 
Tots hem llegit i explicat alguna vegada els contes de La caputxeta ver-
mella, La rateta que escombrava l’escaleta o el llop i Les set cabretes. Ara 
bé, ens podríem imaginar un patufet de 2 metres o la rateta de l’escaleta 
preguntant als seus pretendents si els agrada llegir? La gent de Contes 
Desexplicats, amb molt d’humor i amb alguns girs argumentals memora-
bles, ho han fet i han versionat amb encert els contes de tota la vida. Tal i 
com expliquen ells mateixos a Contes Desexplicats hi trobareu personat-
ges i relats clàssics capgirats com un mitjó. Cal destacar també la qualitat 
de les il·lustracions. 

Carme Deulofeu, mare de EI5 

És un conte per despertar les ganes de somniar als nens i nenes que el 
llegeixin. Està escrit amb una certa poesia i les il·lustracions són d’un rea-
lisme tal que et fa viure la història intensament. Ideal per llegir amb els 
teus nens abans de dormir, gaudireu tots d’aquest llibre.

Esther Mayench, mare de EI 3 

Visions polièdriques:
Recomana’ns un llibre!

“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:

  Col·lecció Desexplicats Ed. Baula, 2012

 Dyan Sheldon - Gary Blythe El canto de las ballenas Ed. KOKINOS, 1996

JOVES I INFANTS
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Recomano la col·lecció de contes del Patatu, de l’escriptora Àngels Bassas, 
als nens i nenes del Cicle Inicial. Són contes màgics, divertits, i que segur 
que us engrescaran a llegir! Hi havia una vegada un pallasso que es deia 
Patatu, vivia dalt d’una muntanya, en una caseta vermella, amb dues 
finestres i una porta…

Elena Casadevall, mare de 2n d’EP 

És un conte que ens apropa al petit univers de l’Emily i el seu gos. Tots dos 
són companys inseparables d’aventures, que es miren més que es parlen, 
que gesticulen més que dialoguen. En aquesta història, la nena ensenya a 
jugar al tres en ratlla al Bruc perquè plou i no poden sortir al jardí.
És un conte ideal per als nens més petits per jugar i explicar com és juga al 
tres en ratlla ja que inclou un tauler i fitxes per jugar-hi.

Albert Salvatella, pare de 5è d’EP i ESO 1 

Un llibre que t’ensenya a dibuixar d’una manera molt senzilla i per a totes 
les edats. La col·lecció té altres títols del mateix estil, a l’hora de triar només 
cal saber què volem dibuixar... Estan força bé!!! 

Mònica Soler, mare de 1r d’EP 

És un llibre infantil que tracta d’una noia que ha de trobar la seva inspiració 
perduda pel món dels contes. Recomano aquest llibre a tots aquells a qui 
agradi la imaginació i la creativitat perquè realment potencia la creativitat 
d’un mateix i et fa veure la seva importància .

Claudia Vega, alumna d’ESO 3 

El recomano perquè fa riure molt.

Guillem Pujol Montolio, alumne de 3r d’EP 

Montse Mir, mare d’EI 3 

 Àngels Bassas  Contes del Patatu Ed. La Galera, 2013

 María José Moya Juguem, Bruc? Ed. Salvatella

 Rosa M. Curto Aprèn a dibuixar Animals i personatges Ed. Edebé., 2011

 Jeff Kinney  Diari del Greg El tercer en discòrdia Ed. Estrella Polar, 2013

 Britta Manning  El gran viatge de Darwin Editorial Joventut

 Silvia González  La inspiració adormida Editorial Play

 Suzanne Collins  Els jocs de la fam Ed. Estrella Polar, 2009

 Oscar Wilde  El retrato de Dorian Gray Edicions La Campana, 2010

 Jordi Sierra i Fabra  Kafka i la nina que se’n va anar de viatge Ed. Estrella Polar 

  Clotet, J. i de Montserrat Lliures o morts Ed. Alfaguara

 Richard Bach  Joan Salvador Gavina Ed. Laia, 1981
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Jo recomano el tercer llibre de la saga  Els jocs de la fam’. El llibre en català es 
diu L’ocell de la revolta, en anglès Mockingjay y en castellà es titula Sinsajo.
El recomano perquè és un llibre molt ben explicat i interessant. Als Estats 
Units (Panem en el llibre) el territori està dividit en catorze parts: tretze 
districtes i el Capitoli. El Capitoli és el que mana sobre tothom. El Capitoli 
és molt tirà amb els districtes. Això provoca que hi hagi una rebel·lió. El 
president Snow per calmar-la crearà Els jocs de la fam.

Pau Pujol, alumne de 5è d’EP 

Un clàssic molt recomanable, una mirada original i poc convencional 
sobre el desig de l’eterna joventut i la degradació dels valors personals.

Olga Rodríguez, mare d’EI5 i 6è d’EP 

És un llibre, d’entrada, adreçat a un públic juvenil. Podria ser adequat per als 
nostres fills i filles d’entre 12 o 14 anys, però per als adults també es pot tractar 
d’una lectura molt interessant, agradable i plena d’emotivitat i tendresa.
L’autor en la seva ficció, col·loca l’escriptor Franz Kafka com a protagonista 
de l’obra, juntament amb una nena que en un parc de Berlin ha perdut la seva 
nina. Davant la desolació d’aquesta pèrdua, Kafka inventa una realitat que 
consolarà la seva petita amiga: la nina no s’ha perdut, se n’ha anat de viatge. 
I a partir d’aquesta excusa, tota la novel.la estarà estructurada a través de les 
cartes que la nina envia a la seva mestressa des de diferents països del món. 
Cartes escrites per Kafka, que es fa passar per un carter de nines.
Un llibre que acosta els adult a una visió infantil i encantadora de la realitat, on les 
coses més increïbles poden ser de debò. Als lectors més joves els aportarà aquest 
sentit de l’amistat entre una nena i un gran escriptor que comparteixen aquestes 
cartes d’una nina: la nena perquè les rep i Kafka perquè les hi escriu i les hi llegeix.
La conclusió del llibre és d’una gran sensibilitat. Si decidiu llegir-lo, no us dei-
xarà indiferents.

Carme Mercadó Vicens, mare de 6è d’EP 

 Suzanne Collins  Els jocs de la fam Ed. Estrella Polar, 2009

 Oscar Wilde  El retrato de Dorian Gray Edicions La Campana, 2010

 Jordi Sierra i Fabra  Kafka i la nina que se’n va anar de viatge Ed. Estrella Polar 

ADOLESCENTS

 Lliures o morts, ara arriba el còmic mitjançant el segell Fanbooks de Grup 
62. Viurem de prop les experiències de l’heroi oblidat de 1714, d’un perso-
natge real que ha esdevingut un mite que, com a la novel·la, ens afronta als 
esdeveniments històrics que ens fan emocionar.
És una joia del patrimoni de la nostra terra, l’aventura i peripècia d’un dels 
herois desapercebuts que varen marcar un abans i un després durant la guerra 
de secessió, l’Ermengol Amill, un català que va lluitar pel bàndol austriacista 
durant la Guerra de Successió defensant fins a les últimes conseqüències les 
constitucions, els privilegis, els usos i els costums del Principat de Catalunya.

Betona Comin, mare de l’escola

  Clotet, J. i de Montserrat Lliures o morts Ed. Alfaguara

És un llibre que concentra molts valors en poques pàgines.

Samuel Galceran i Arellano, pare d’EI 5

 Richard Bach  Joan Salvador Gavina Ed. Laia, 1981
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«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, 
porque todos vencemos al mundo.» Auggie

Agata Gelaberto, mare de 4t d’EP

És un llibre entenedor per a totes les edats, divertit però que a la vegada té un mis-
satge clar que et fa reflexionar, sobretot, en la manera que reaccionem a vegades.

Helena Guilera i Martínez, alumna de l’escola

M’ha agradat. Útil per a fer un repàs sobre l’evolució del cos al llarg del 
temps i revisar els nostres hàbits.

Susana Núñez Vázquez, mare de 6è d’EP

És d’intriga, aventura i suspens. El recomano perquè és difícil deixar el 
llibre, i també conté el vocabulari ric de Carlos Ruiz Zafón.

Jamie Spriggs, alumne d’ESO 1 

És una novel·la futurista d’acció unisex i personalment a mi m’ha agradat 
molt. Te alguna cosa semblant als Jocs de la fam.

Ferran Salvatella, alumne d’ESO 1  / Alba Samaranch , alumna d’ESO 3

És un llibre que enganxa des del primer moment en què l’obres. La història que 
explica el llibre és molt bonica, et fa raonar sobre coses que abans de llegir-lo no et 
planteges i et fa veure valors molt importants de la vida com ara l’amistat, o el fet 
d’haver-te d’esforçar a la vida perquè quan t’ho regalen tot després no saps solu-
cionar les coses per tu mateix. Personalment jo crec que és un llibre molt interes-
sant de llegir i molt bonic i m’ha donat la impressió que jo era dins del llibre i podia 
posar-me a la pell dels protagonistes i sentir-me una mica com se sentien ells.

Laia Lahoz, alumna d’ESO 3

 R. J. Palacio  Wonder. La leccion de August Ed. Nube de tinta, 2012

  Campillo, J.E.  El mono estresado Crítica, 2012

 Ruiz Zafón, C. Marina Ed. Planeta

 Verónica Roth Divergent Ed. Estrella Polar

 Michael Ende La historia interminable Ed. Alfaguara

 Sánchez Piñol, A. Victus Edicions La Campana, 2012

 Marta Tramullas La caja del Desig-n: un método para gestionar proyectos de diseño

 Irène Némirovsky Suite francesa

 Sierra i fabra, J. Ombres en el temps Ed. Plaza y Janés, 2012

 Julia Navarro Dime quien soy Ed. Plaza y Janés, 2012

 Tom Wolfe  La foguera de les vanitats Ed. Plaza y Janés, 2012

La mano de Fátima, d’Ildefonso Falcones, ens ajuda a entendre les raons de la 
nostra i d’altres cultures per estimar i odiar, protegir i matar. L’obra està ambi-
entada en l’època posterior a la reconquesta cristiana de la Península Ibèrica.

Joan González, pare de 6è d’EP 

 lldefonso Falcones  La mano de Fátima  Edicions La Campana, 2012

Aquest llibre explica una història molt captivadora i que us agradarà de 
seguida. Us animo a llegir-lo!

Abril Rochet i Ferrer, alumna de l’escola 

 manuel de pedrolo Mecanoscrit del segon origen  
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Victus, una impressionant novel·la històrica que emociona i alhora ens 
fa conèixer el nostre passat amb absoluta fidelitat.

Oriol Bertran, pare d’ESO 4

Llibre de divulgació reflexiu sobre la activitat creativa. Perquè és el meu 
primer llibre i em fa il·lusió.
Format: e-book

Marta Tramullas, mare d’EI 4

Es tracta d’una novel.la inacabada sobre l’ocupació de França per part 
dels alemanys durant la II Guerra Mundial. A partir de les històries de 
diferents famílies, l’autora fa un retrat implacable de la societat francesa, 
alhora que mostra la cara més fràgil i humana d’ocupats i ocupants.

Olga Rodríguez, mare d’EI5 i 6è d’EP

M’ha captivat, il·lustra molt bé l’època de la posguerra a Barcelona i les 
dificultats dels immigrants espanyols a la ciutat.

Adriana Campi, mare d’ESO 4

Lo disfruté mucho. Es de esos libros que te mantienen enganchado de 
principio a fin con unos personajes muy bien dibujados y que te permi-
ten de una forma muy amena aprender/recordar un poco de historia de 
un periodo que va desde la guerra civil española a la caída del muro de 
Berlín.

Susana Corberán, mare d’EI 4

Es un llibre del que fins i tot se n’ha fet una pel·lícula i el vaig voler relle-
gir abans de llegir l’últim que ha escrit aquest gran autor nord-americà, 
Bloody Miami. El recomano perquè realment amb clau d’un humor cínic 
repassa totes les vanitats de l’espectre humà, de tots els orígens i classes 
socials. Un retrat meravellós i intel·ligent.

Rosa Puigpinós i Riera, mare d’ESO 3

 Sánchez Piñol, A. Victus Edicions La Campana, 2012

 Marta Tramullas La caja del Desig-n: un método para gestionar proyectos de diseño

 Irène Némirovsky Suite francesa

 Sierra i fabra, J. Ombres en el temps Ed. Plaza y Janés, 2012

 Julia Navarro Dime quien soy Ed. Plaza y Janés, 2012

 Tom Wolfe  La foguera de les vanitats Ed. Plaza y Janés, 2012
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A banda de tenir un títol captivador és una novel.la plena de sentit de 
l’humor i d’ironia, que fa que t’enamoris dels personatges de la petita 
illa de Guernsey. 
Format: e-book

Marta Álvarez Michans, mare d’ESO 2

Explica la vida d’una dona atípica, l’Herra, moderna, alliberada i avan-
çada a la seva època, que està acabant els seus dies postrada en un llit 
d’un garatge de Reykjavik amb més de vuitanta anys a l’esquena. Els 
seus millors companys són el portàtil, els seus perfils falsos a Facebook 
i una vella granada de mà. Deu ser interessant això d’haver fet un petó 
al John Lennon…

Anna Puig Tarrés, mare de 6è d’EP

Un llibre fabulós per entendre Àfrica, des d’una perspectiva històrica, 
social, cultural i humana. És un llibre dur, amb el qual s’aprenen moltes 
coses, però està tan deliciosament escrit que es llegeix amb molta facilitat.

Alfred Cortés, pare de 3r d’EP

Ambientat al segle XV, el llibre explica l’expedició a l’Àfrica del cavaller 
Juan de Olid, tot cercant la banya del mític unicorni. Aquest ingredient 
màgic se suposa que permetrà al rei Enrique IV de Castella treure’s el 
malnom de “ l’Impotent” que li donen els seus súbdits. Un llibre d’aven-
tures divertit i entretingut, que recomano tant a adults com a més joves.

Germán Vieco, pare d’EI5

Sophie Kinsella writes fantastic books, but one of my faveourites is Twenties 
Girl. It is an amusing and catching novel, it is perfect for having a good laugh 
and entering its imaginary world.

Laia Príncep, mestra d’anglès de l’escola

 Shaffer, M. A. i Burrows, A.  La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey  
  Ed. Amsterdam

 Roger Buch Asfixiant la llengua Angle Editorial, 2014

 Blanca Busquets El jersei De Bolsillo

 Helgason, H.  La dona a 1000º Ediciones 62, 2013  Carme Thió  M’agrada la família que m’ha tocat Eumo editorial, 2014

 Kapuscinski, R.  The Shadow of the Sun

 Eslava Galán, J. En busca del Unicornio Ed. Planeta, 2001

 Sophie Kinzella Twenties girls Bantam Press
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En els darrers anys, el català està patint una brutal ofensiva per part del 
Partit Popular arreu dels Països Catalans. Asfixiant la llengua és la crònica 
d’aquests atacs sistemàtics, però també de la resistència de pares, mestres i 
ciutadans que han fet emergir un moviment social dinàmic, agosarat i crea-
tiu, plenament convençuts que cal preservar el català com a eina de cohesió 
social. Bona lectura!

Josep LLuís Fernández, pare de 1r d’EP

El llibre fa el retrat d’una família com moltes altres, en aquest cas cadascú 
guarda secrets inconfessables que van sorgint mentre l’àvia teixeix un jersei.

Marga Minguell, mestra de llengua de l’escola

Vaig conèixer l’autora del llibre, la psicòloga Carme Thió, quan dúiem 
l’Aina a l’escola bressol Linus. La Carme dinamitzava grups de reflexió 
de pares i mares de l’escola (la majoria novells) angoixats perquè els seus 
petits o no menjaven, o no dormien, o feien rebequeries o tot o res a la 
vegada. La Carme amb paciència escoltava el pare o mare de torn i a con-
tinuació amb un bon exemple, com si ens expliqués un conte, duia una 
mica de llum on tot era foscor. Seguidament dinamitzava el debat i entre 
tots compartíem i emfatitzàvem amb les pors i les angoixes dels uns i els 
altres. Encara recordo el dia que vaig explicar amb culpa com de tip estava 
dels “i per què papa?” de l’Aina i que tan era la quantitat d’explicacions 
que li donés que sempre hi havia un “i per què” més (suposo que us sona). 
La Carme em va preguntar si creia realment que l’Aina amb 2 anys i mig 
estava interessada en per què els plàtans eren grocs o perquè plovia aigua 
i no suc de fruites. Em vaig quedar mut i aleshores va afegir: potser l’Aina 
ha descobert que si et fa una pregunta capta la teva atenció, i potser a la 
manera d’una criatura de 2 anys i mig intenta mantenir una conversa amb 
el seu pare. Touché! Mai he tornat a sentir igual els tediosos perquè de la 
canalla.
Aquest llibre tracta d’això. Dels petits grans conflictes i dificultats que ens 
trobem els pares i mares en el nostre dia a dia educant els nostres fills i 
filles. El llibre es nodreix dels temes tractats en més de 30 anys d’experi-
ències de l’autora en grups com el que vaig tenir el gust de participar. Amb 
il•lustratius exemples aborda per capítols la gelosia, les pors, els límits, 
l’agressivitat, etc i proposa maneres d’afrontar-los amb la idea d’ajudar a 
millorar les relacions en l’àmbit familiar. Llegint el llibre i enllaçant amb 
la xerrada que va fer a l’escola en Carles Capdevila, crec que descobrireu 
que la Carme Thió sembla que també aposti pel sentit comú, pel sentit del 
deure i sobretot pel sentit de l’humor.

Cristian Tebé Cordomí, pare d’EI 5 

 Roger Buch Asfixiant la llengua Angle Editorial, 2014

 Blanca Busquets El jersei De Bolsillo

 Carme Thió  M’agrada la família que m’ha tocat Eumo editorial, 2014
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