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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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TEMA: pàtria

Quan a classe de llengua catalana de tercer d’ESO parlem als alumnes de la figura de Ramon Llull, fem
incidència sobretot en la seva modernitat, en el que suposava de diferent i fins i tot de transgressor en
el moment en què se situa la seva obra. Però més enllà de la qualitat de les seves obres, la seva figura
representa un salt endavant en el seu temps. Llull va voler anar més enllà del dogma religiós i tractar
d’explicar el món des de la lògica que es desprèn de l’observació de la natura.
En un món com el nostre, la seva mirada ens pot ser molt útil per destriar el que és essencial dels llocs
comuns. Així l’observació, el mètode científic i el diàleg com a eina de construcció del coneixement són,
tant en mans de Llull com en els nostres dies, valors que han de ser presents a les nostres aules.
És per aquest motiu que li hem demanat a Joan Santanach, comissari de l’Any Llull, que ens redactés
l’editorial d’aquest número 21 de la revista dedicat als Jocs Florals.
Josep Palau i Fabre no anava gaire errat quan afirmava,
en un dels seus assajos lul·lians, que, «amb Llull, els catalans tenim una mena de gran complex d’inferioritat».
Seria sorprenent que no fos així. Tot i ser, cronològicament, el primer gran autor literari en llengua catalana,
va escriure una quantitat inconcebible de llibres (més de
260), dels quals n’hi ha uns quants —no un ni dos, sinó
uns quants— imprescindibles en qualsevol història de la
literatura. Ho va fer, a més, amb una ambició, una qualitat i una originalitat fora del comú. D’altra banda, malgrat l’absoluta manca de precedents, en els seus llibres
la llengua catalana va esdevenir sorprenentment dúctil,
manejable i madura. Tot plegat converteix Llull en un
personatge inabastable. D’aquí el complex d’inferioritat
de què parlava Palau i Fabre.
Ara bé, a Llull no se l’ha de vincular només, i potser diria
que ni tan sols principalment, amb la llengua i la literatura. En la seva obra també s’hi ha vist el punt de partida
del pensament català. La proposta de Llull, la seva Art,
amb la qual es veia capaç de disputar sobre Déu, però
que també li servia per investigar sobre el món que ens
envolta, va generar un interès remarcable entre la intel·
lectualitat posterior. La seva ciència universal va atraure
personatges com Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Juan
de Herrera, Picco della Mirandola o Leibniz. I a través
seu Llull va continuar influint en el desenvolupament de
la ciència. És conegut que Leibniz es va interessar per la
combinatòria lul·liana, i la va aprofitar en les seves investigacions, que amb el pas del temps, ja en el segle xx, van
desembocar en la combinatòria informàtica.

Són molts els àmbits en els quals Llull va fer aportacions
remarcables, i que expliquen que sigui un autor estudiat
arreu del món. A la Universitat d’Augsburg s’han interessat, per exemple, pel sistema que va proposar per
elegir càrrecs; ho va fer més de quatre segles abans que
Condorcet i Borda es plantegessin els seus propis mètodes matemàtics de votació, ja al segle xviii.
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Brasil

Històries de la ciutat

La festa major

Per anar al Brasils’ha de pagar mil
i per tenir mil
s’ha de tenir vint més vint
i així fins al mil.

Històries que s’amaguen
i parlen de temps passat
d’històries de la ciutat,
de Barcelona.

Pim pam pum
ai quin soroll!

Entrant a l’avió veig un senyor
ell menja meló
i jo pinto amb color.

Històries que hem de muntar
i temps passat que recordem ara.

Quan arribo al Brasil
em menjo un pernil.

Per la festa major
el cel s’omple de color.
Els nens xisclen
visca la festa major!
Hi ha nens al correfoc
vestits de dimonis
amb les torxes i les forques
fan una mica de por!
Pim pam pum!

També és un referent ineludible respecte al diàleg interreligiós, actualment encara tan necessari. Llull estava
convençut que els creients d’altres religions es condemnarien per a tota l’eternitat si no es convertien al cristianisme. Per això es va fer “procurador dels infidels”, com
deia ell mateix. Més que les seves creences, però, ens han
d’interessar els seus mètodes. I és que Llull no buscava
derrotar l’altre i obligar-lo a batejar-se, sinó persuadir-lo
i argumentar-li la fe.
Així, a Tunis, l’any 1293, al mig d’una plaça pública, es
va declarar cristià, per bé que disposat a convertir-se a
la llei de Mahoma si li demostraven que era una religió
més perfecta. Probablement no creia que el poguessin
deixar sense arguments. Ara bé, a Tunis va proposar un
diàleg obert, en què els interlocutors se situaven en un
mateix pla de discussió. Tots sabien d’on partien, però
no fins on els conduiria el diàleg. Només amb un plantejament d’aquesta mena, amb un diàleg obert i sense
condicionants, és possible avançar.
Joan Santanach
Comissari de l’Any Llull

Autor: Andrés Villamil Febrero
Curs: 1r de Primària _ Classe Ratpenats

Autora: Cecilia Murga Delicado
Curs: 2n de Primària _ Classe Óssos Polars

accèssit

2n premi

Autora: Paula Duran Olivella
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets
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Sóc Sirià

El meu poble Figaró

La meva terra

El Corpus De Sang

Catalunya, casa meva

El meu país
està en perill.
Haig de marxar
ens mataran.
Haig de fugir
perquè puc morir.
No tinc diners
ni menjar
no em vull quedar!

Avui sóc a Figaró
i és on em sento millor.
M’agrada per la muntanya passejar
i amb bici amb els meus amics anar.
Sóc lliure a Figaró
i m’agrada la seva olor.
Per la Diada anar a la Cuspinera
i plantem la nostra senyera.

Jo estiuejo a Sant Pol,
on hi ha un rellotge de sol,
que un dia van tapar,
perquè no es pogués espatllar.

Catalunya separava la Gran França amb Castella
per això nosa fèiem per una banda i per l’altra
soldats pels Pirineus envaïen les nostres terres.
Destrossaven nostres camps i les cases incendiaven
fins que tips en vam estar i més de mil segadors una revolta van iniciar.
El dia del Corpus quan els segadors anaven a segar
a cal Comte de Santa Coloma tots se’n van anar
en veure tanta gentada manifestant-se contra ell
ràpidament sense pensar-s’ho la fugida emprengué,
però abans d’agafar la barca els segadors el van atrapar
ells l’ amenaçaren i el virrei patia amb motiu,
els segadors vinga a donar xerrades
fins que farts de parlar van estar
per això finalment al pobre virrei van matar.

Si una ciutat s’enfonsa,
es podrà tornar aixecar.
Només cal la valentia
de voler-ho intentar.

Jo visc a Barcelona,
on la gent és molt bona,
on s’hi pot passejar i comprar,
anar a la platja i patinar.
La meva pàtria és Catalunya
i d’aquí ningú m’allunya,
jo em sento molt afortunada,
de viure en aquesta terra tan
estimada.

Autora: Marta Rio Garcia
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs

Autor: Pau Sales Sans
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs

Autora: Mireia Cardona Llenas
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

Autor: Aleix Moragas Roig
Curs: 6è de Primària _ Classe dels Lockis

accèssit

accèssit

2n PREMI

2n PREMI

L’amic Sant Jordi

Aquí

És Sant Jordi un amic
de tots els nens catalans.
Ens ha ensenyat a ser valents
i apartar els mals pensaments.
I sempre anar endavant.
La història parla d’un drac
que se’l volia menjar.
Vull ser valent com Sant Jordi
per vèncer dificultats i als amics
poder ajudar.

Si d’un son profund
pogués despertar,
aquí m’agradaria estar.

Autor: Pol Vidal Garreta
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs

3r premi

Aquí, al costat de la foguera,
al lloc on vaig néixer.

Si d’un son profund pogués
despertar,
aquí m’agradaria estar.

Aquí al meu poble,
on per primer cop
vaig veure ploure.

Les runes de Sant Martí,
el Museu Dalí,
el Camí de ronda,
la Cala Fonda,
el Montgrí,
el Port Pelegrí,
i la cançó del mar
que sento des del far.
L’Empordà s’enyora,
nedar al mar fred com una penyora.
I els pobles antics i assolellats
pels que correm esverats.

Autora: Cèlia Rochet i Ferrer
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

1r
premi

Tindre força esperança
i lluitar pel que som
catalans de terra ferma
que defensen el seu nom.
Sentir la sang per les venes
després d’haver de lluitar
respon a les nostres senyes
de poder-nos defensar
Pensar que gent Catalana
les seves vides van deixar
per lluitar per Catalunya
i poder-nos aixecar.
Ara Catalunya es viva
segueix sent el que era abans
un país tot ple de vida
i amb tots els seus Catalans.

L’Empordà
Aquí, al costat del sofà,
on vaig aprendre a caminar.

D

Dalt de la torre de guaita
llenço un desig a l’aire
per repetir dalt del vaixell dels amics
aquells moments tan divertits.
Musclos, garoines, crancs.
Menjars d’estiu mentre ens fem grans,
recuit, tomates, i prunes,
capbussada de bellesa sense engrunes

Sang freda tenim tots ara
al voler-los recordar
una gent sense dreceres
ens van voler atacar.
Catalunya ara és nostra
i fins sempre ho serà
i ja mai ens podrem tòrcer
de sofrir fins un demà
Sóc i seré Catalana
descobriu el que és ser així
intenteu buscar idees
per poder-ho conseguir
I si algú es fa la idea
de no seguir endavant
doncs veniu a Catalunya
tots t’estarem esperant.

Autor: Marc Tomàs
Curs: 6è de Primària _ Classe Gegants

1r
premi

Autora: Aina Barri
Curs: 1r ESO _ Classe Pere Casaldàliga

3r PREMI
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Les tradicions de l’any

El joc de la Terra

La realitat

Em desperto. Primer dia de l’any
estic marejat de tant beure champagne
el dia 1 de gener em trobo aquí,
recordo l’any passat com si fos ahir.

Per a ells no és més que un joc
on les fitxes són les vides
i les cartes són les armes
on els diners són les mentides
i les persones amenaces.

Hola,

I així va arribant el carnaval,
on la gent es disfressa del que cal,
són dies de molta rauxa al carrer,
mentre la gent es troba al mes de febrer.
Ei, que la pasqua ja s’acosta,
la història que la mort de Jesús ens mostra
molts bunyols de quaresma menjarem
i de mones de xocolata ens afartarem.
I de cop i volta ens trobem Sant Jordi
On hi triomfen els enamorats
les parelles regalen el que s’acordi,
i els que no en tenen es queden amargats.
I de Sant Jordi passem a Sant Joan
una festa de focs fascinant,
bengales, bombetes i moltes fonts
i fins molt tard que no agafem el son.
I els mesos ràpid van passant,
i la festa de tots sants va arribant
aquí recordem els nostres avantpassats,
mentre mengem castanyes i panellets aixafats.

El taulell la nostra Terra
i els qui hi juguem som nosaltres.
Fitxes segades per les cartes
les cartes les porten amenaces
i les mentides de desgràcies.
Societat que són titelles
religions que són ultrances
colors que són diferències
i les amenaces que son nosaltres.
Son les fitxes d’amenaces
que ho controlen tot amb cartes
i mentides de desgràcia.
Què pot ser això sinó una guerra
que busca en la diferència
titelles que es barallen.

Ui, que a Nadal ja estem!
I el naixement de Jesús celebrem.
Passaran els reis, en Pare Noel i el tió,
i menjarem escudella, neules i torró.
I finalment, l’any ja s’acaba,
quantes emocions he viscut aquesta vegada!
Mentre menjo raïm recordo els moments viscuts
I penso, que es multipliquin! Que seran ben rebuts!

categoria

E

Sóc un avantpassat tan llunyà vostre que no sé ni anomenar. Segurament us estareu preguntant perquè
heu rebut aquesta carta. Bé, bàsicament és perquè no
us cregueu tot el que us diuen els llibres d’història.
Segurament, la majoria us diran que en els anys en què
visc jo (2015) hi va haver una gran revolució tecnològica, que hi va haver una malaltia anomenada Èbola…
tot això és veritat, i jo no dic que sigui mentida, sinó que
és incomplet. És a dir, sí que hi ha hagut una gran revolució tecnològica, però no ha arribat ni a un terç de la
població mundial, sí que hi ha hagut una gran expansió
de l’Ebola que ha sigut molt mediàtic i ha sortit molt
pels telenotícies, però al cap de tres mesos la gent ja
se n’ha oblidat i continua fent la seva vida. Actualment
la humanitat, no és més que un conjunt d’éssers vius
que sembla que tinguin com a propòsit destruir completament el món. També us diran que els governs van
començar a promoure campanyes contra la contaminació i a favor del medi ambient, però el president i els
alcaldes continuen tenint els seus lamborginis i ferraris.
No us en fieu. La societat vol que els nens aprenguin que
fabulós i bonic que és el món i quanta tecnologia tenim
i que solidaris que som… de vegades també ens diuen
que hi ha gent pobra i que l’hauríem d’ajudar, però aquí
s’acaba el tema. Jo crec que el problema de la gent d’avui
en dia es basa en dues paraules: HAURIA DE. Hauria de
fer més esport, hauria d’ajudar més als pobres, hauria
de ser més amable amb la gent gran… hauríem de, però
malauradament no som així. Som éssers capritxosos,
egoistes, que només pensem com a molt en la gent que
ens envolta, i els que viuen més enllà de les parets de
casa nostra, ja s’ho faran. Diem que lluitem contra el
masclisme, però els homes continuen cobrant més que
les dones. I no em sembla que això tingui pinta que vul-

gui canviar. Diem que cada cop som més conscients i
responsables, però en realitat continuem adormits en
un somni idíl·lic. No despertarem fins que sigui massa
tard, i aleshores ja no podrem tirar enrere. Avui en dia
continuem pensant que el dia té 24 hores, les hores
60 minuts i els minuts 60 segons, encara creiem que
podem controlar l’incontrolable, com per exemple, el
temps. Veiem la mort com una cosa dolenta, com una
cosa que fa mal, que només provoca pena i por. La por,
una paraula que sembla un obstacle, un impediment,
en realitat els humans només tenim por d’allò que
no podem controlar o que està fora del nostre abast.
Definitivament crec que el món hauria estat molt millor
sense els humans. Encara que també és veritat que si no
haguéssim sigut nosaltres, hagueren sigut uns altres.
Des del meu punt de vista, que és en el que bàsicament
esta basada aquesta carta, no som dignes de viure on
vivim. Matem per plaer, insultem per plaer, marginem
per plaer, i sobretot creem classes socials i diferències
entre nosaltres perquè creiem que és el millor. Estem
molt equivocats, hem arribat a aquest món i hem
imposat les nostres normes sense escoltar el que deia
la natura, ens hem dedicat a destruir en pocs anys allò
que tant va costar de crear. Segurament matarem el
planeta abans que deixi la seva infantesa. En conclusió
us vull dir que penseu, penseu per vosaltres mateixos
i no deixeu que us influenciïn. Sé que us estic demanat
una cosa una mica difícil, però de veritat, intenteu-ho,
val la pena.
Atentament,
El familiar llunyà.
P.D: Aquesta carta s’obrirà el 01/11/2215

Autora: Marina Buch
Curs: 1r d’ESO _ Classe Pau Casals

Autora: Júlia Gras Font
Curs: 4t d’ESO _ Classe Lluís Companys

Autora: Elena Extraviz
Curs: 3r d’ESO _ Classe Thalassa
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Memòries de en temps de guerra

El ratolí

La primavera

Rosa d’hivern

La Natura

Nascut en una vila de pagesos,
volia creure en un món just i tendre.
De vida humil, treball i pocs ingressos,
no podia el seu futur entendre.

El ratolí s’amaga
dins del llit
i se’n va a París.

La primavera ha arribat
i m’estiro al prat,
tot ha quedat ple de flors
totes de molts colors,
porto roba fresca per fer gresca,
això és molt bonic per mi:
La primavera ja és aquí!

La rosa d’hivern
és la rosa més freda,
la més dolça.
I la que a tothom enlluerna.

Com cauen les fulles,
d’un arbre gegant,
marrons i boniques,
sempre seran.

Ai rosa, ai roseta!
ets petiteta
i vida em dones!

Com raja l’aigua,
d’un riu sorollós,
em recorda el cant,
d’un vell rossinyol.

Entre els núvols de foc del trenta-vuit
a Catalunya entrava el General;
el nostre poble volia oprimit,
contrari a tot pensament liberal.
Sense poder arribar a l’edat adulta
va ser cridat al front per anar a la guerra;
a descobrir la veritat oculta,
i a intervenir en el que el passat enterra.
Atrinxerat a la vora de l’Ebre
l’ànima republicana esgrimia,
heroi desconegut, ferit i amb febre,
amagava la por que s’entenia.
Defensant dues contràries idees,
morien els enemics enfrontats.
I lluitant contra les forces aèries,
als ulls del món eren quatre comptats.
El transcurs del temps era inevitable
i als catalans els mancava armament.
Fam i dolor, fou tot imperdonable;
èpica, traïció, mort i patiment.

A París veu la Torre Eiffel
i el puja al cel.
Autora: Bruna Albarran Guarro
Curs: 1r de Primària _ Classe Ratpenats

accèssit

2n PREMI
El ratpenat
El ratpenat es diu Marc
i és negre i és molt gran
té vuit anys
de nit surt a passejar
i també a buscar menjar.
i el puja al cel.
Autora: Amèlia Valdez Frago
Curs: 1r de Primària _ Classe Ratpenats

accèssit

Derrota transformada en impotència,
odi i rancor pel futur segrestat;
i la gent, després d’aquella vivència,
continuà reclamant la llibertat.
Ell recorda les pèrdues amb dolor,
es mira el passat amb cura subtil,
finalment ningú en surt el vencedor
de la pitjor lluita: Guerra Civil.
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Autora: Meritxell Vila
Curs: 4t d’ESO _ Classe Ramon Llull

Autora: Ariadna Vieco Pérez
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

L’avet
L’avet Joanet
està molt net
té molts amiguets
i un d’ells és l’aneguet
quan és l’hivern
té molt de fred
i es posa l’abriguet.

Autora: Laura de Lamoga Mercadó
Curs: 1r de Primària _ Classe Ratpenats

3r PREMI

A tu t’agrada el fred,
a mi la calor,
mira! Quan et sento,
em ve una gran dolçor.
Ai nit que ets tant freda!
Ai dia calorós!
Que amb una sola força,
ets meravellós.
Autora: Joana Soler López
Curs: 3r de Primària _
Classe Espurnes de Sant Joanacc
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Sento l’olor
de la terra humida,
que em porta a pensar
que hi ha un món millor.
Autor: Ferran Gonzàlez Ligero
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

2n PREMI

accèssit

La girafa valenta

La platja

Ai! Si fos

La girafa valenta
va discutir amb el maleït drac
per salvar el món i la terra
la natura i els camps.

Jo vull banyar-me a la platja
no sé si podré, vaja...
També vull castells de sorra
i per si cal, una gorra.

Si jo fos una pantera,
rugint espantaria.
si fos un elefant,
trepitjant tot tremolaria.

Un dia el maleït drac
es va rendir cansat
perquè no hi haguessin guerres
ni baralles, ni mals.
La primavera ja és aquí!

Banyar-se és divertit,
el mar a vegades fa molts crits.
Jo vull anar a la platja,
per mi és un gran viatge.

Si jo fos una papallona,
pel món em lluiria.
I si fos una granota,
pel món saltaria.
Si jo fos nuvolet,
amb el vent m’amagaria.
I si fos un salt d’aigua,
gotes dolces repartiria.

rmi
1
e
r
p
Autor: David Galceran Berenguer
Curs: 2n de Primària _ Classe Óssos Polars

Ai! Si fos, si fos.
Autor: Jan Vila Garcia
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

3r PREMI

1r

premi
Autor: Ferran Campdepadrós Roig
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

TEMA: NATURA

12

categoria

C

TEMA: NATURA

categoria

D

Els sentits de la primavera

L’Oceà

Res no oblid

Un univers peculiar

Camino pel bosc
respiro tranquil·litat
escolto la primavera
sento com m’ha abraçat

Oceà immens
ple de vida
mare d’estrelles.

Un juliol ardent,
en aquella mar blava,
prop de ses salines
notava es vent.

Fa molt de temps, no hi havia res. En la foscor, hi vivia algú.
Més aviat era la foscor. Era una dona. No tenia un nom.
Havia existit des de sempre i realment se sentia sola. “Si
tingués algú amb qui parlar” pensava “seria divertit i segurament sabria posar-me un nom”. Normalment, es passava l’estona dormint.
Va tenir un fill tota sola, ja que ella era una forma d’energia molt poderosa i no va ser massa complicat crear més
energia.
Quan va néixer la criatura, va veure que era un noi i que
era tot el contrari que ella. Ella era una dona gegant i completament fosca. En canvi, el noi era daurat i il·luminava
el seu voltant, cosa que molestava un pèl la dona. El noi va
mirar al seu voltant confós i finalment va adonar-se de la
enorme dona que es trobava al seu davant.
-Hola?
-Benvingut al meu món, fill meu.
El noi va mirar al seu voltant. No veia res de res. Flotava.
Era tot negre.
-On és l’interruptor, mare?
La dona va quedar confosa. La llum que sortia del noi la
molestava lleugerament i malmetia l’agradable foscor.
-No n’hi ha. Podries apagar la teva llum?
-Em sap greu, però crec que no puc... Com és que no t’has
tornat boja amb tanta foscor?
La dona va resistir a les ganes de destrossar aquella llum i
les seves respostes impertinents.
-Més respecte a la mare, si us plau… Espera… Què fas?!
La foscor que envoltava el noi va tremolar com si fos aigua.
Les ombres es van moure per ser dissoltes per la bombolla
de llum, que va créixer una mica més. La dona, furiosa, se’n
va anar per deixar el noi sol, esperant que acabés morint
sol.
Per la decepció de la dona, el nen seguia creixent com la
seva llum. La dona va decidir deixar-lo en pau i va dormir
uns quants mil·lennis, esperant que tot hagués canviat
quan es despertés.
Com s’esperava, en despertar-se tot havia canviat, encara
que no va ser com ella volia... Quan va obrir els ulls, el seu
fill havia crescut. La bombolla del noi l’envoltava més
grossa que mai i la dona notava com la pell treia fum per
la proximitat.
-Què dimonis fas?!
-Em sap greu, mare... Però he vist el futur i és necessari
fer-te fora...
-Com?!
-Volies matar-me, oi? Sóc la llum que et molesta...
Va intentar acostar-se al jove. El que va passar després
va sorprendre el jove i tot. Quan la dona estava a punt
d’acostar-s’hi, l’energia de la bola va repel·lir-la. Va tornar
a carregar contra el noi, però quan es trobava just davant
la bola, la llum la feia aturar i retrocedir. Després d’uns
quants intents, va adonar-se que així no podia guanyar-lo.

Refilen tots els ocells
i l’aigua balla mentre baixa
cavalcant pels desnivells
Els colors ho esquitxen tot
les flors ens regalen olors
feliços estan els arbres
ja els neix el primer brot
Gaudeixo del cel blau
i de la calor del sol suau
respiro la primavera
la tristor de l’hivern ja és forastera
Autora: Jorgina Garcia
Curs: 6è de Primària _ Classe Huskys

accèssit

Oceà grandiós
jardí de peixos
de colors.
Oceà profund
tros de cel
niu de coralls.
Oceà somiat
de cavallets de mar
i altres animals.
Oceà desitjat
desert de sorra
tenyit de blau.
A l’oceà molts
camins s’han trobat
per mirar i investigar
tot allò que està
amagat i mai
ha estat trobat.

En dies tranquils,
d’hores passades,
àgils gavines
la mar sobrevolaven.
A sa barca blanca
de lluny guaitava,
pintant savines
es temps se n’anava.
Petjada a petjada,
un calfred tingué,
en la nit estrellada
que mai oblidaré.
A sa barca blanca
de lluny guaitava,
pintant savines
es temps se n’anava.

Espio
Rere el vidre entelat
que el meu nas ha tocat.
Jo espio les flors,
que neixen en el descampat,
perquè un arbre els ha dit
que la primavera ha arribat.
El sol arriba il·lusionat
per la notícia que s’ha donat.
Papallones i marietes
estenen les ales en llibertat,
així com plantes i fulles
que comencen a brotar.
Jo m’ho miro amb tranquil·litat,
no és un somni és realitat,
la primavera ha arribat.
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Autora: Martina Oller
Curs: 6è de Primària _ Classe Huskys

Autor: Arnau Guimerà
Curs: 5è de Primària _ Classe Inques
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Autora: Helena Mayolas
Curs: 6è de Primària _ Classe Lockis

-Com goses, nen estúpid? Et destrossaré i ja crearé un
altre fill!!
La foscor la va impulsar endavant i va donar uns quants
cops a la bola, però aquesta cremava la pell de la dona. El
noi va fer un gest, i la bola es va expandir, quasi desfent el
braç de la dona.
-No m’has deixat més opció!! Aquest és el meu món!! Jo
sóc tot!!
Les ombres van envoltar la dona fent que desaparegués.
El noi va mirar al seu voltant, sorprès, sense veure on era.
Aleshores, va aparèixer un gran ull.
-TU M’HAS OBLIGAT A AIXÒ!!! ET DESTROSSARÉ!!
Les ombres i la foscor va impactar contra l’esfera, intentant escalfar-la.
-”Així no anirem enlloc” -Va pensar el noi- “Hem de fer
alguna cosa per acabar amb això. Un atac de gran poder...
que la debiliti molt. Aquest lloc no es mereix la foscor
eterna, hi ha potencial...per crear més vida”
Va fer un sospir, sabent què suposaria allò. Però sabia que
no hi havia opció.
-Una coseta, mare...
La dona va fer una mirada de sorpresa.
-Encara no t’he dit el meu nom… Recorda-te’n...
L’energia del noi va créixer, il·luminant-ho tot.
-El meu nom...És Energia! També em pots dir Llum!! I el
nom d’aquest atac és ...
La bombolla va créixer fins a fer-se gegant i seguia augmentant. El crits de la dona van quedar ofegats per la
vibració que provocava allò.
BIG BANG!!!
La bombolla va explotar. Aquell hauria pogut ser el final de
tot, però Energia tenia un pla en ment. Sabia que la dona
no moriria per culpa d’allò. Per això, l’explosió tenia una
segona acció. Milions de formes d’energia van separar-se
i van agafar consciència pròpia. Entre aquells milions de
vides, se’n van crear dues de molt especials. La primera
era una noia. Es deia Espai i, per a ella, les distàncies no
existien.
Podia ser on volgués i quant volgués. S’encarregava de
separar problemes i aquestes qüestions. Va crear una
forma d’energia que ella va trobar important, els forats
de cuc. Allò ho utilitzava per si mai hi havia una baralla
molt greu en algun lloc de l’espai.
El seu germà es deia Temps. Ell tenia grans habilitats temporals i sempre podia evitar un conflicte a temps o simplement retrocedir en el temps per recordar què havia
passat. Energia havia imbuït les seves memòries en els
dos germans grans, per tant es van encarregar de dirigir
la situació.
Les galàxies es van separar per tot arreu. De tant en tant,
algunes es trobaven i petaven la xerrada. Aleshores, la
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família es va escampar més. Les galàxies van tenir fills
propis: eren les estrelles i els meteors. Algunes estrelles
van decidir acceptar alguns meteors gegants per donar-los
escalfor. Aquí van començar algunes discussions.
Alguns meteors no volien tanta escalfor, però les estrelles
no ho podien evitar. Finalment Espai hi va intervenir. Va
descobrir que si els meteors es trobaven a massa distància
de les estrelles se n’anaven lluny. Per altra banda, si estaven massa a prop les estrelles se’ls menjaven.
Espai no trobava com solucionar aquests problemes.
Aleshores es va desenvolupar una altra forma de vida:
la Gravetat. Era simpàtica, tot i que a vegades es feia un
pèl… pesada. Va resoldre els problemes amb l’Espai ràpidament, allunyant els planetes a una certa distància i
Gravetat els mantenia allà.
Finalment, en un dels viatges d’Espai, va trobar-se un
estrany sistema: set planetes i un de nan, que giraven al
voltant d’una estrella molt alegre. Espai s’hi va acostar
curiosa.
-Hola, sóc Espai, la vigilant de les distàncies.
-Encantat, em diuen Sol.
-Què és el que fa que semblis tan feliç? -va preguntar, curiosa, Espai.
-Mira! -va exclamar assenyalant el tercer planeta del
sistema.
Espai s’hi va acostar, el planeta estava envoltat d’aigua i
tempestes elèctriques. Però hi havia alguna cosa... molt
petita...
-Què és?
-No ho sé! Oi que és increïble?!
Certament Espai mai no havia vist res com allò. La coseta
es va començar a multiplicar ràpidament. Espai i Sol
observaven com creixia. Temps va aparèixer en sentir la
crida de sa germana i va calcular com seria allò en uns mil·
lennis. Va veure coses importants.
-Per què em mireu?
Els tres van sortir del seu trànsit i van observar el noi que
els mirava curiós.
-Sóc Terra, què us puc oferir?
Els tres van mirar al planeta. No semblava més gran que
els més llunyans, però era increïble que tingués unes criatures. Possiblement, era l’únic.
-Escolta, Terra, ens hem fixat en la criatura que hi ha en el
teu planeta...què és?
Terra es va posar vermell de vergonya i va mirar al buit
sota els seus peus.
-Bé, doncs… Jo l’he anomenat cèl·lula i tothom en té per
sobreviure.
-Com ho has aconseguit?
-Gràcies a mi!
Darrere de Terra va sortir una dona.
-Encantada, sóc Vida encarregada de donar el meravellós regal de la vida. Gràcies a mi, els planetes poden tenir
formes de vida en les quals hi viuen, creixen... Terra és el
primer planeta amb vida.
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I així, van passar els mil·lennis. Mentre Sol gaudia de la
seva escalfor corporal, va sentir un plor. Era Vida, que va
demanar a l’estrella que l’acompanyés fins la Terra. Allà,
Sol va poder admirar el planeta.
Entre Temps i Vida havien creat Evolució, un jove que
millorava les criatures segons el seu entorn. Ara el planeta
estava ple de coses grans, petites, animades, inanimades…
De sobte, van notar una figura estranya que es movia entre
els arbres… Era una presència gèlida. Semblava un esquelet i l’embolicava una capa. A les mans portava una dalla.
Era el contrari de Vida, qui es va amagar darrere de Sol.
L’esquelet va mirar a Vida i li digué:
-Hola germana.
-”Germana”? Qui dimonis ets?
-Sóc Mort. M’encarrego del final de tot el que existeix.
-La fi? - va dir Vida, tremolant.
-Res dura per sempre. Jo m’encarrego dels finals i tu,
dels inicis. Som igual de necessaris en aquest món: som
l’equilibri.
L’esquelet va desaparèixer, deixant-los molt sorpresos als
dos.
Un dia, Terra va descobrir els treballs de Vida més especials. Hi havia uns animals que es movien amunt i avall
amb pedres i pals. Els moviments eren ridículs, però
sense dubte s’organitzaven bé. Terra gaudia observant
els seus treballs. Al cap d’un temps van començar amb
construccions.
Però un dia, va veure una cosa que no li va agradar. Dos
grans grups d’aquestes criatures es van trobar. Entre
ells, Mort s’hi movia invisible. Cada cop que una criatura
donava un cert cop a un altre, Mort feia un cop ràpid amb
la dalla i la criatura no es movia més. Finalment, uns dies
més tard, Terra va preguntar a Mort per aquells fets.
-Aquesta espècie pot fer coses bones i viure amb harmonia
amb tu...però alhora pot destrossar-ho tot.
-Com?
-T’espatllaran i et tractaran com si fossis de la seva propietat. Mataran animals i es mataran entre ells. Inventaran
objectes tan poderosos que volaran com ocells i llançaran
objectes destructius, tan forts, que mataran innocents.
-Aleshores cada cop que es barallin, jo faré algun desastre
per evitar que...
-No t’ho he explicat tot...Hi haurà un moment que TU
intentaràs destrossar-los perquè aprenguin a apreciar-te.
-Bé - va suspirar - Suposo que caldrà gaudir del moment...
-Jo crec que ells no són realment dolents. Ningú ho és.
Simplement encara els falta molt per aprendre. Però jo
sé que algun dia s’adonaran del que han fet i ho arreglaran.

Autor: David Illarreta
Curs: 2n d’ESO _ Classe Tramuntana

3r PREMI

categoria

D

TEMA: NATURA

categoria

E

Esclat d’alegria

Ambient primaveral

Mare natura

El meu jardí és ple de colors
n’hi ha un de bonic i lluminós
si tan sols vas a l’entrada,
veuràs la menta envoltada.

Com les flors s’obren a la primavera.
Que sembla que tinguin por,
però sempre ho fan d’aquesta manera.
I encisen amb la seva olor.

També tinc uns quants camps,
si vols et pots fer uns rams.
La ginesta ja ha florit
i l’hivern és finit.

No hi ha res més preciós,
que el primer raig de llum del dia.
Que entra silenciós
i dóna una tranquila companya.

Arbre de la vida,
arrels de la mentida,
paisatge de l’ombra,
avenç del camí,
fi de la mort
aigua del destí.

Benvinguda primavera,
són nou mesos d’espera
per donar fruits a la terra.

Els somriures que es dibuixen.
I els nens i nenes als carrers,
que acoloreixen i regalen
una primavera de somnis sincers.

L’esclat de colors anuncia
el preludi de la vida,
immens goig i alegria.

Torna el verd a les muntanyes,
semblen dies on la màgia està a l’aire.
I tu que dolçament m’acompanyes
en una primavera de tendre caire.
I esperem el capvespre,
fins a veure una bonica posta de sol.
Que només podran interrompre,
els ocells a l’emprendre el vol.
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Avenç amb ombra,
camí amb destí,
mort amb mentida,
vida amb fi,
aigua amb arrels,
paisatge amb arbre.
Ombra sense fi,
paisatge sense camí,
mort sense vida,
avenç sense aigua,
mentida sense destí.
Arrels pel destí,
mentida pel camí,
arbre per la fi,
paisatges per l’aigua,
mort per l’ombra,
avenç per la vida.
Mort dins del camí,
arbre dins l’aigua,
ombra dins el destí,
arrels dins la vida,
mentida dins el paisatge,
avenç dins la fi.
Vida fora la mentida,
avenç fora la mort,
paisatge fora l’arbre,
arrels fora l’ombra,
arbre fora el camí,
destí fora la fi.
Res més savi que la natura espantada
per la mort de l’arbre fruit del destí
que cerca la fi de la vida en l’aigua
en l’ombra de les arrels cobertes de mentida
que embruixen el paisatge
i enterboleixen l’avenç en el camí.

Autor: Joan Vila
Curs: 1r d’ESO _ Classe Pau Casals

2n PREMI

Autora: Aina Solà Noguera
Curs: 3r d’ESO _ Classe Thalassa

Autora: Júlia Gras Font
Curs: 4t d’ESO _ Classe Lluís Companys
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Sonet del Vell Pescador

Els meus companys

Els meus amics

El meu germà

Quan penso en...

Vell pescador que somiaves dalt la barca,
quan el crepuscle a l’horitzó amenitzava,
amb el temps, la buidor forjava una marca
i, als seus braços, la mar et bressolava.

Els meus companys són diferents.
Alguns més alts que altres.
Però tots tenim algun talent.
Als meus companys són amables i agradables.

Tenia un germà d’acollida
que se’n va anar,
em va fer molta pena,
però ja ho vaig superar.

Tota una vida anant a contracorrent,
llop de mar solitari, pocs t’han amat;
amic de les ones, la pluja i el vent,
et consoles amarat de rom cremat.

Els meus companys m’agraden i m’ajuden.
Alguns són una mica agressius.
Altres són tranquils.
Alguns es despisten molt fàcilment.
Els meus companys són genials.

Els meus amics són amables
i molt agradables
també són simpàtics,
alguns agraïts,
però tots divertits.
I uns quants són eixerit.

Quan penso en la Cristina,
me’n vaig a la piscina.
Quan penso en la Raquel,
miro cap al cel.
Quan penso en l’Elena,
faig una magdalena, i
quan penso en l’Aleix,
em menjo un peix
I li trec el greix.

Les gavines sobre el mar en simfonia,
vell mariner cantes la teva agonia
i desitges viure sempre en llibertat.
I, salpicant la crua onada salvatge,
creix l’espurna que reclama a aquest paratge
naufragar, camí de la felicitat.

Autora: Ariadna Bosch Ralet
Curs: 2n de Primària _ Classe Óssos Polars

accèssit

El cor
El cor és vermell d’amor.
L’hivern és de neu i fred.
L’avia és vella i té molts anys.
El món té molta són.
Ompliu els carrer de colors.
Regala petons per tothom.
Autora: Gina Pons Picart
Curs: 1r de Primària _ Classe Taurons

M’ho passo molt bé
jugant amb ells
també ens enfadem
però ho arreglem.
Autora: Ona Montanyà Garriga
Curs: 2n de Primària _ Classe Óssos Polars

1r

premi

Cada dia penso en ell,
però segur que deu estar bé.
Fent el que estigui fent.
M’agradaria tornar-lo a
veure per fer-li un petó,
i així estaria molt millor.
Autora: Jana Navas Ruiz
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs
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Autor: Àlex Boada Ybargüengoitia
Curs: 3r de Primària _ Classe Bandolers d’en
Serrallonga

3r PREMI

El cor
El cor que batega dins del teu cos,
és un ocell que canta,
dins del teu cor.
La teva vida esclata d’amor,
tothom està feliç,
quan veu el somriure,
en els teus llavis.

Tothom et diu espera,
quan t’estàs anant,
i tothom et consola,
quan t’estàs enrabiant.
El cor et batega,
com mai ha bategat.
I tothom t’estima,
Com mai t’han estimat.
Autor: Tomàs Casadevall Jauhiainen
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfoc

3r PREMI

2n PREMI
L’amor
Quan estàs enamorat
estàs emocionat
i els teus sentiments
es barregen com ingredients.

1r
premi
Autora: Meritxell Vila
Curs: 4t d’ESO _ Classe Ramon Llull

I mentrestant vas pensat
el teu futur de gran.
Autora: Jana Boj Díaz
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

2n PREMI

Què és un amic?
Què és un amic?
Una persona amb qui hi tens confiança,
o una persona que t’ajuda quan no tens esperança?
Una persona que t’ajuda quan vol,
o sempre que algú et dol?
Una persona que t’estima,
o una persona que t’oblida?
premi
Una persona que t’ignora,
o una que quan no hi ets plora?
Una persona que et dona la seva ajuda,
o una que quan la necessites es queda muda? Autora: Júlia Fité Araújo
Una persona que amb tu es mostra simpàtica, Curs: 4t de Primària _
Classe Gegants
o una que es mostra antipàtica?
Què és un amic?

1r
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Fa cinc anys que vas anar a comprar. La mare fa un setmana que em va dir que te’n vas anar a un campament
militar i que et nomenaran capità. La mare va començar
a plorar i jo no vaig entendre el perquè. Però aquesta nit
he estat pensant per què plorava i de sobte, a les quatre
de la matinada, han trucat al telèfon. Hi vaig corrents i
escolto la veu del pare dient: Puc parlar amb la mare?.
Estic tan emocionat que no puc ni respondre, corro fins
l’habitació de la mare per donar-li el telèfon i és quan
sento que el pare diu: Demà a primera hora he d’anar a
una guerra. I penja. Tant de bo les trucades poguessin
ser més llargues… El meu pare només té quinze segons
per parlar.
Després d’un any torna a sonar el telèfon, és el pare: Hem
guanyat la guerra, demà ja estarem al campament.
Han passat dos mesos, sona pels altaveus: ens ataquen!
Es veu que els que van perdre la guerra volen venjança.
Han començat a caure moltes bombes i alguns dels nostres soldats estan agafat avions de combat i contraataquen aèriament. Comencen a vindre tancs i molts soldats
i tots els del nostre bàndol ataquen amb totes les forces.
La mare ha sortit un moment i un tanc l’ha disparat.
Jo estic al davant i tinc ganes d’abraçarla però la por de
morir no em deixa anar. Corro a amagarme dins del piano
on tenim menjar per aguantar un any. Al piano hi ha un
petit forat per veure, entren cinc soldats a escorcollar la
casa però no em veuen, no se què fer. No se si moriré o
tindré una gran història per explicar als meus fills si en
tinc. Sento por però com deia el meu pare: sempre estaré
dintre del teu cor. No paro de pensar en la mare o si el
pare està viu. Sento sorolls de dispars, bombes i crits,
tinc mal de cap però no puc fer res. Però el amor és més
fort que la violència.

C

Roberto
Casa meva ja no és una casa, és una paret ensorrada i
esperances perdudes de homes de bon cor. La ciutat no
té vida, tot el gran cor de la ciutat està forada. Però una
persona desperta el ànims perduts dels civils per a que
protegeixin la ciutat. La lluita està desequilibrada, uns
són ciutadans amb bon cor i els altres són més de dos
cents soldats sense pietat. Però com he dit abans l’amor
és més fort que la violència. La persona que va despertar
els cors de la gent va a agafar armament del campament
per a lluitar i defensar la ciutat. Sento un soroll d’un gran
exèrcit amb força i gran esperança. Els soldats enemics
comencen a riure, burlarse, i comencen a lluitar, però els
ciutadans combaten com un gran equip i es protegeixen
uns als altres.
De cop sento uns crits que diuen: visca, visca, hem guanyat! Surto del piano i vaig al carrer, hi ha cinquanta persones i enmig reconec el pare. Corro cap a ell i l’abraço, el
meu pare és el despertador de las ànimes perdudes. Surt
el sol i tots els civils van a reconstruir la ciutat.
Ara que ja hem acabat de reconstruir tot, tant la gent
de la ciutat com jo pensem de fer una escultura del meu
pare, el nostre heroi.

Autor: Àlex González
Curs: 5è Primària _ Classe Japonesos

accèssit

Somrient tinc ganes de viure
Només amb un somriure,
tinc ganes de viure,

Ara ja no plou,
ara res es mou,

Que em facis tot passant,
veig el mon més gran,

Ara estic somiant,
ara navegant.

Sense tu saber-ho
cada dia hi vens

Només amb un somriure,
tinc ganes de viure.

Per la porta blava
dels meus pensaments.

categoria

Autor: Nil Ciurana
Curs: 6è de Primària _ Classe Huskys

3r PREMI

Jo sóc feliç sent tal i com sóc, no tinc intenció de canviar,
però la gent et fa canviar. Els meus pares diuen que sóc
un nen una mica efeminat, mai he entès el que volien dir
amb això, però m’agrada que ho acceptin, en canvi, sembla que als meus companys de classe no els sembla bé que
sigui efeminat. L’estiu m’ha passat molt ràpid, hem anat
a Itàlia, la costa de Nàpols, ha sigut el millor viatge que
he fet fins ara, cada any anem a un lloc diferent. A Itàlia,
m’he comprat molta roba, hi he anat amb la meva mare,
mentre el meu germà petit i el meu pare pescaven. Vam
anar a moltes botigues d’home, però no m’agradava res,
així que la meva mare es va cansar i vam anar a comprar
roba per a ella. Quan vam entrar a la botiga de dones,
em vaig enamorar de tota la botiga. La mare em va comprar una combinació que em quedava de perles, i a partir
d’aquell dia cada vegada que la mare anava a comprar
roba, jo l’acompanyava. Quan vaig tornar a l’escola tothom em mirava, em deien coses com : 
- Ui mira l’Èric!
- S’ha tornat marica !!!
Marica? Que era això? Ho vaig preguntar a casa i em van
dir que era quan t’agradava una persona del mateix sexe.
No em vaig tornar a posar aquella roba. Al cap d’un mes de
començar 1r d’ESO, un nen nou va entrar. Es deia Roberto,
vestia tan bé! I era tant guapo… Vull dir, que no, que no era
gens guapo. Sempre s’ asseia al mateix lloc, treia una llibreta
i es posava a dibuixar, estava tant guapo quan dibuixava, el
vent li feia volar els cabells, els ulls se li feien grans i blaus,
estava perfecte… Vull dir, que no, que no estava perfecte,
que estava imperfecte, m’he equivocat de paraula… La
segona setmana em vaig acostar per a saludar-lo : 
- Hola !
- Hola!
- Què fas, que sempre estàs aquí ? 
- No sé, i tu què fas, que sempre em mires ? 
- Jo? Mirar-te ? Jo no et miro ! 
- Ui que no! Et passes tot el pati a la porteria mirant-me!
- Si saps que et miro vol dir que tu també em mires! 
- Acabes de reconèixer que em mires ! 
- No em canvies el tema, eh! 
- Mira, és igual, deixem-ho que els dos ens mirem i ja
està, d’acord ? 
- D’acord.
Aquella nit no vaig agafar el son, tenia una cosa a la panxa
que no em deixava dormir, com si mil abelles estiguessin a punt de picar-me. Vaig decidir baixar a la cuina per
beure aigua, i vaig sentir els pares parlant :
- Que sí, Ramon ! 
- Maria, estàs segura del que estàs dient ? 
- Ramon, n’estic més segura que mai, el nen és gay !
Jo vaig pensar, qui és gay ? L’Andrei ? Perquè de mi no
estaven parlant, crec…

- M’estàs dient que el meu fill, gran i fort, s’està tornant
una floreta boniqueta? No pot ser!
Vaig obrir la porta amb molta ràbia i vaig cridar :
- Sabeu? ja m’és prou difícil acceptar el que m’està passant, i a sobre que els meus pares no hi estiguin d’acord ! 19
Sou els pitjors pares que es poden tenir! Us odio!!!
Me’n vaig anar corrents a l’habitació, la mare no va tardar
en vindre : 
- Em sap molt de greu, Èric.
El pare entra : 
- Mira pare, la veritat és que no sé quin problema té el
mon amb els gays, de veritat que no l’entenc.
- Jo tampoc, Èric, per això et vinc a demanar perdó, tot
allò que he dit no ho he dit pensant, estava enfadat i ni
tan sols sé perquè, però sóc el teu pare i acceptaré les
teves decisions perquè t’estimo molt. 
- Gràcies, pare.
Ja està, ho havia acceptat, m’agraden els nois. L’endemà
vaig tornar a passar l’estona del pati amb el Roberto. I
em va ensenyar els seus dibuixos: en aquell moment em
vaig enamorar… dels dibuixos, no d’ell. Eren preciosos,
semblaven de Dalí. 
- Què simulen? 
- El que sento. Són una mica efeminats… 
- Parlant d’efeminats, creus que no me n’he adonat que
a tu també t’agrado?
- Perdona? En primer lloc no m’agrades i, en segon lloc,
t’estàs declarant? 
- En primer lloc sí, m’estic declarant i en segon lloc, potser no t’agrado, però t’agraden els nois. 
- Sí.
- T’agraden els nois oi, floreta ?
- Floreta? Perdó, si tu em dius floreta jo et diré perla, si
et sembla! 
- D’acord, floreta. C
 om has anat a parar a aquesta escola ?
- Perquè a la altra no m’acceptaven tal i com era. 
- A mi aquí tampoc m’acceptaven, però vaig canviar. 
- Perdó? Vas canviar pels altres ? Jo no sóc amic de gent
fabricada per altra gent.
Se’n va anar. L’endemà vaig anar a l’escola amb la roba
que jo volia, la motxilla que jo volia i el pentinat que jo
volia. 
- Ui, floreta quin canvi, no ? 
- Sí… Gràcies.
Quan vam entrar a classe tothom va començar a cridar:
El Roberto i lÈric estan junts, i coses així. El Roberto em
va dir a cau d’orella, no t’enfonsis, és el que ells volen.
El cap ben alt i un somriure a la cara, floreta! Vaig fer
el que em va dir i em vaig sentir lliure! Aquell mateix
dia, a l’hora del pati estàvem al costat de la font i feia
moltíssima calor: 
- Mira, floreta!!!.
Em vaig girar i no vaig veure res, quan vaig tornar a veure
al Roberto em va mullar de cap a peus. 
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- Has iniciat la guerra, perla !
Ens vam començar a tirar aigua i es va anar afegint molta gent, de
sobte també hi havia escuma! Hi havia tota l’ESO tirant-se escuma!
Em vaig sentir molt bé, perquè jugava amb tothom tranquil·lament,
sense insults ni patacades…. i al mig de tot aquell enrenou em vaig
trobar amb el Roberto. El temps es va aturar, la gent va desaparèixer
i ens vam mirar als ulls, ell em va agafar la mà i jo la hi vaig agafar a
ell, em va dir que m’estimava i jo vaig respondre el mateix. Ens vam
fer un somriure i ens vam fer un petó. Crec que ningú ho va veure,
tot i que tampoc m’hauria importat. Vam passar tota la vida junts,
i sabeu per què no ens vam separar mai ? Perquè érem qui realment
volíem ser.
“...Estimada floreta, no deixis mai que els altres et diguin qui ets.
Ets tu qui decideix qui ets i qui vols ser, perquè la millor persona que
podràs conèixer mai, ets tu. Ets el millor que et pot passar a la vida,
així que no deixis que els altres et fabriquin, fabrica’t tu. T’estime mot.
Aquí, per tot i per sempre.
La teva perla, Roberto.

Mai més tu

Paraules d’amor

Respiremos este sueño

Essencial per a mi

Des que la guerra vas desaparèixer
El meu costat negre va sortir
des que de la meva vida vas desaparèixer
el meu cor em vas ferir.

Amor a les pàgines del llibre
sense títol ara que ja no hi ets
i les lletres talment com llàgrimes
cauen albirant un futur incert.

Somos luz,
Somos vida,
Somos amor,
Somos mentira.

Mai més la teva mirada
mai més els teus ulls
mai més tu…

Els teus llavis, la meva traïció
els teus ulls, el meu horitzó
els teus cabells, el meu perdó
les teves mans, un món millor.

Somos calor,
somos afecto,
somos ilusión,
somos defectos.

Així doncs, què ets present emboirat?
Record del passat que enlluerna.
No saps res del present equivocat
no saps res del passat quan tu no regnes.

Buscamos todos el cariño,
que vivimos para regalar,
¿ pues no soy acaso un niño
que se niega a madurar?

Autora: Anna Cilento
Curs: 6è de Primària _ Classe Lockis

Autora: Carla Sallés Esmerats
Curs: 2n d’ESO _ Classe Gregal

Dolços mots de regust amarg
bonics versos de mentides
la tinta de roig s’ha tornat
com sang de les meves ferides

Respiramos este sueño,
que quizás sea realidad,
heridas llenas de significado,
pero vacías de crueldad.

2n PREMI

2n PREMI

En un món on tu no hi ets,
en un món on jo no vull viure
esperant un dia incert
esperant-ne del sol la sortida.

Melodías que me atrapan,
historias que me hacen llorar,
emociones que se escapan,
sentimientos lanzados al mar.

Per què te’n vas anar?

Con solo tú

Per trobar-te a menys d’un pam
per trobar la teva mirada
per recordar el dolç instant
on la mort ens acomiada.

Somos luz,
somos vida,
y el porquè de este universo
entre letras de algún verso.

No en busquis la raó,
a la vida tot acaba
no busquis mai més l’horitzó
per trobar-te amb la meva mirada.

Somos luz,
somos vida,
y el porqué de este universo
entre letras de algún verso.

I al final de la vida
què ens queda més que el record
que s’enduen les pàgines esgrogueïdes
a l’horitzó des d’on tot ho mires.

Somos calor,
somos afecto,
tomaremos decisiones,
al ritmo de esas canciones.

Només et demano l’oportunitat
d’obrir-te el meu cor. Ja saps el que
et vull dir, però vull expressar-me.
Necessito buidar d’una vegada per
totes els meus sentiments.
Cada quan em desperto penso que
potser avui estaràs malalt i no et
podré veure, que no tindré l’oportunitat de somriure’t pel passadís.
Perquè el que més il·lusió em fa a mi
és poder veure els teus ulls. Uns ulls
que enamoren. Als meus pensaments
sempre surts al meu costat, tot i que
probablement t’he dirigit la paraula
tres o quatre cops. Em sento com un
peix molt petit al mig de l’oceà. Que
l’única cosa que pot fer és amagar-se
o seguir tots els altres peixos. Perquè
la soledat fa que un es desesperi.
Escrivint una carta que mai t’arribarà
sento que puc estar asseguda al teu
costat i tu em protegiràs de tot el que
em pugui passar. Ets especial, i em fas
sentir especial, em sento aprop teu,
com si ens coneixé4ssim de sempre.
Somio que algun dia caminarem agafats de la mà.
I podré sortir del malson que ha estat
intentar oblidar-te. És impossible
ja que ets un dels meus essencials.
Segurament no seria prou forta sense
tu.
Cada cop estic més sola i imaginar-me
com deus ser se’m fa més fàcil. Ets
una persona honesta i honrada que
sap com fer feliç algú.
Malauradament, només ets fruit del
meu pensament. Una sola imatge
d’algú que em treuria d’un món que
no està fet per mi. Només et vull
donar les gràcies i dir-te adéu, perquè
necessito sortir i poder tocar de peus
a terra.

Per què tu Arnau?
per què tu havies de ser?,
hagués entregat la meva vida
perquè tu hi tornessis a ser.

Un cosí genial
no n’hi ha hagut cap d’igual,
amb el teu somriure
ens has fet sempre riure.

El cor m’has trencat
i sense paraules m’has deixat,
tu estàs al meu cor
feliç és el record.

Un bon amic has sigut
i ara t’he perdut,
però mai t’oblidarem
i sempre t’estimarem.
En honor de qui se’n va anar
i mai més tornarà!

Quan tu estaves aquí
no et vaig saber gaudir,
per què te’n vas anar?
si ningú ho va demanar.
Potser eres diferent
però això no és dolent,
eres bona gent
i així et recordarem.

1ermi

pr
Autora: Maria Mateos
Curs: 5è de Primària _ Classe Inques

Una notícia vaig sentir
No molt agradable em van dir
en aquell moment no sentia,
no mirava, no escoltava…
Tu em vas trencar el cor.
Mai més la teva mirada
mai més el teus ulls
mai més tu…

Si puedes soñar
Si puedes sentir
Si puedes gritar
Tú puedes vivir
Si toco tus manos
Sí noto tu paz
Si siento tus labios
Me siento capaz
Si quieres tenerme
Si quieres, podrás
Con solo ese beso
Para ti me tendrás
Veo tu sonrisa
Con mucha pasión
Que a mí me deslumbra
Y a mi corazón
Si puedes creer
Si puedes estar
Si puedes reír
Me puedes cambiar

¿ y qué sentido tiene
despertar de esa ilusión?
Al fin y al cabo somos parte
de una gran actuación.

1ermi

pr

Autora: Aina Barri
Curs: 1r d’ESO _ Classe Pere Casaldàliga

1r

premi
Autora: Júlia Gras Font
Curs: 4t d’ESO _ Classe Lluís Companys

Autor: Pol Vendell i Feliu
Curs: 4t d’ESO _ Classe Ramon Llull
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Autora: Aina Solà Noguera
Curs: 3r d’ESO _ Classe Thalassa

21

TEMA: lliure

categoria

A

TEMA: lliure

categoria

B

TEMA: lliure

categoria

B

La por

Els globus

El meu cos

Un dia de primavera

La meva finestra

Mistakes

Quan estàs al teu llit
a vegades estàs avorrit.

Un globus taronja
li diu a un globus blau:
Jo al sol i tu a la lluna.

Tinc un cos petit
com el meu dit,
és primet i bufonet,
i hi cap sota el meu llit.

Era la primavera,
ni us podeu imaginar!!!

A mi m’agrada la meva finestra,
amb els rajos del sol lluent.
A vegades miro l’alba,
o quan el sol s’està ponent.
A vegades hi ha roba fora,
que s’asseca després del moll.
I a vegades la meva gata
surt a prendre el sol.
Quan miro per la meva finestra,
veig una guarderia.
Amb nens o no,
depèn de cada dia.
A sota la meva finestra hi ha un jardí,
però no és meu sinó del meu veí.
A mi m’agrada la meva finestra,
quan la miro al dematí.

We way think that mistakes
are wrong but trully it’s
a part that belongs with us.

Et poses a somiar

22 i un malson et ve a atrapar.
Un vampir i Llucifer
et volen convertir en acer!
Sóc a l’infern
quin malson etern.
Autora: Ariadna Vieco Pérez
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

accèssit

La llum
La llum m’inspira
perquè vaig al bosc
i juguem tots dos.
Quan me’n vaig a casa
em diu adéu i
jo li dic adéu.
Quan dina
em diu bon profit.
Quan me’n vaig a dormir
em diu bona nit.

Autora: Daniela Ibañez Amador
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

accèssit

Autora: Sini Casadevall
Curs: 1r de Primària _ Classe Taurons

3r PREMI

Quan jugo a fet i amagar,
en qualsevol racó m’hi puc posar.
I els altres cansats de buscar!
i al final em puc escapar.
A mi m’agrada com sóc,
perquè sóc primet i bufonet,
em poden abraçar i aixecar.

Un poema

M’agrada el que faig,
m’agrada el que tinc,
i és per aquest motiu,
que per les nits somric.

Un poema,
un text ritmat o no
d’una poetessa
o un poeta
d’animals o cadires
però per això
es necessita inspiració.

Autora: Jana Navas Ruiz
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs

accèssit
Autor: Martí Vilas Puig
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

Tots amb coses i més coses,
intentant-se concentrar.
L’endemà, un dia maco,
la mare ens va convidar
a un gelat de maduixa,
dels de coco i de Kit-kat.
A mi se’m va caure a sobre,
i la mar de congelat!!!
El meu germà vinga a riure,
i el meu pare va esclatar.
Al final ho vam resoldre,
i vam acabar jugant,
amb el pare i la mare,
a les boles del billar.
Autor: Pep Cabré
Curs: 3r de Primària _ Classe Bandolers d’en
Serrallonga
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El bàsquet

Sí i No

Bota, bota
la pilota
corre, corre
cap aquí.

Jo dic sí, quan alguna cosa m’agrada,
jo dic sí, quan estic feliç,
jo dic sí, quan hi ha una pregunta,
jo dic sí, quan comptes amb mi.

Bota, bota i
encistella
corre, corre
cap aquí.

Jo dic no, quan m’enfado,
jo dic no, quan tinc por,
jo dic no, quan no m’agrado,
jo dic no, quan tot és fosc.

Encistella i
encistella i
corre, corre
cap aquí.

1r
premi

Autora: Martina Serrano Ferreres
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

1r

Autor: Marc Millan Olucha
Curs: 4t de Primària _ Classe Correfocs
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We may think
that some people
don’t make mistakes
but we are wrong because
everyone is sometimes wrong.

Autor: Òscar Rodríguez
Curs: 4t de Primària _ Classe Gegants

premi

Autora: Sofia Quintana Garcia
Curs: 3r de Primària _ Classe Espurnes
de Sant Joan
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Qui sóc jo?
Realment, qui sóc?
Sóc la filla dels meus pares,
la neboda dels meus tiets.
L’amiga dels meus amics
i la germana dels meus germans.
Quin embolic!
No en trec profit.
La llista no s’ha acabat
i ja m’he atabalat.

Encara no he pensat
qui vull ser demà.
Seré mare? Seré tieta?
O potser una iaieta?
Jo volia un sol paper
però això no pot pas ser.
Hauré d’aprendre a fer
cada personatge al seu moment.

Autora: Júlia Campañá
Curs: 6è de Primària _ Classe Huskys

accèssit

Estels
Estels que veig passar a la nit
Estels que ronden pel gran univers
Estels que em fan pensar que sóc més petit
I em fan escriure aquest vers.
Galàxies amb milions d’estels
que neixen, viatgen, s’ajunten, xoquen, i moren
sent viatgers pel cel.

Estels vius brillants com el dia i estels apagats
amb la foscor de la nit arrossegant-la quan es moren.
Autor: Oriol Vilanova
Curs: 5è de Primària _ Classe Japonesos
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Gelocatil 1g

Com em defineixo?

Carta a l’àvia

Qué sería de mi?

Lea todo el pospecto detenidamente
porque contiene información excelente.
Este medicamento puede adquirirse sin receta
pero le advertimos no tomar más de una tableta.

I jo com em defineixo? Doncs
parant-hi a pensar no em ve cap idea
al cap, serà que sóc indefinida, o potser que no tinc explicació, però... cal
realment una explicació?
M’agrada ser com sóc sense necessitat de fingir la meva persona, sentir-me lliure i no tenir vergonya.
M’agradaria poder dir tot el que
penso i pensar tot el que dic. Em defineixo com una persona extravertida
i curiosa (a vegades una mica xafardera) però això no ha de ser sempre
dolent. Sóc una persona inquieta i
molt neguitosa però quan em convé
sóc calmada. Em considero com una
persona molt observadora i suposo
que per això m’agrada la fotografia,
per captar tots els petits detalls que
se m’escapen i fer que els moments
bonics siguin inoblidables. Tinc un
caràcter fort, però de tant en tant em
mostro dèbil perquè suposo que tothom té dies bons i dolents. Tinc una
passió per conèixer coses noves (no
de matemàtiques) sinó de curiositats
sobre la nostra vida: per què això? I
per què no allò altre? Dades curioses
i explorar llocs nous on no he estat
mai, paisatges bonics o simplement
curiosos per als meus ulls. M’agrada
l’aventura, però no sóc una fanàtica
del risc.

Des que vam marxar de Berlín, jo trobava a faltar a l’àvia.
Cada dues o tres setmanes a l’àvia li enviava una carta. Ella
es posava molt contenta quan rebia les meves cartes, i jo
les seves, és clar. Fins que un dia jo li vaig enviar una carta
on li preguntava si algun dia vindria a la casa d’Auschwitz.
Al cap d’unes setmanes vaig rebre la seva resposta. Quan
vaig acabar de llegir la carta em vaig quedar de pedra: no
em podia creure el que vaig llegir. Jo diria que l’àvia es va
confondre de carta. Durant el dinar vaig estar molt despistat, pensant en el que havia escrit a la carta. Els meus
pares em van preguntar si em trobava bé. Al meu pare ja
no el tornaria a veure amb els ulls d’innocència amb els
quals el veia abans, tornaria a dir-ho i tots els cops que
calgués, que el que vaig llegir em va treure una part de
la meva infància i també canviar la opinió del meu pare.
La manera que m’havien fet veure el pare era falsa i cega.
El que deia la carta era tot el que havia de saber sobre el
meu veritable pare i com era. La veritat és que em va costar
adormir-me. A l’hora d’esmorzar algú va tocar el timbre,
era estrany, perquè el normal era que entressin sense picar
o tocar el timbre. Quan vaig veure qui era, tenia por que
l’àvia li hagués dit al pare i a la mare. L’àvia, com sempre,
em va fer dos petons. I després em va dir: què vas llegir a la
carta, petit meu? Jo li vaig explicar tot, i també li vaig tornar la carta. I li vaig preguntar: et vas confondre de carta?
Ella, amb el cap, em va fer que no. No m’ho podia creure.
Jo sabia que l’àvia estava enfadada amb el pare, però ara
ja sé el perquè de tot. Després l’àvia em va demanar que li
digués al pare el que havia vist a la carta. Més tard, el pare
em va dir que li fes una abraçada, però jo no vaig voler.
Em va ordenar que anés a la habitació. Jo, com molts cops
feia, em quedava amagat per escoltar el que deia el pare.
Vaig veure que estava escridassant l’àvia i vaig baixar el
més ràpid que vaig poder i vaig veure l’àvia plorant, la vaig
agafar de la mà i la vaig acompanyar a fora.
Durant el següents dies l’aire tens envoltava la casa. Dies
més tard va tornar a casa seva. Al cap de quatre mesos de
tot el que va passar a tota la família, ens va arribar una carta
que deia que l’àvia havia mort. El pare va anar el despatx i
va tancar la porta amb força. Vaig escoltar que el pare murmurava i tot seguit es va posar a plorar. En aquell moment,
sense pensar-ho, vaig entrar, vaig seure sobre les seves
cames i l’hi vaig fer una abraçada. El pare em va mirar amb
ulls plorosos, se’ls va eixugar i em va dir: ho sento.

Os contaré cómo los quesos hacer
Y así la leche de otro modo comer

Autora: Mariona Just
Curs: 2n d’ESO _ Classe Tramuntana

Autor: Stasik Lozano
Curs: 2n d’ESO _ Classe Tramuntana

Autor: León Martínez
Curs: 1r d’ESO _ Classe Pau Casals
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Si necesita consejo o más información
vaya a su farmacia y le darán la solución.
Si es un paciente con enfermedad de riñón, corazón o pulmón,
por favor tome medidas de precaución.
En caso de infección avise a un médico en atención.
Este medicamento está indicado,
si tiene dolor o resfriado.
Si es menor de 14 el afectado
és un fármaco no adecuado.
Si después de haber leído el prospecto
se siente un paciente inexperto
Autora: Helena Mayolas
pásese a la homeopatía
Curs: 6è de Primària _ Classe Lockis
y a vivir com alegría.

2n PREMI
L’immigrant
En la mar la barca em gronxa,
mirant la lluna penso en el meu futur,
assegut sobre una vella caixa,
imagino un demà obscur.
Darrere he deixat la guerra,
la gana i el patiment,
la família, els records, la pàtria,
per un sol enamorament.

EL QUE A MI EM DEFINEIX ÉS
EL YING YANG.

Llibertat, pau i treball,
són tot el que jo vull.
I Europa és el seu gran mirall,
per tots els que anem arribant.
Si tinc la sort d’arribar amb vida,
si us plau no em feu marxar.
Sigueu continent d’acollida
i eixugueu les llàgrimes pel que he hagut de deixar.
No oblideu que la vida és un llarg viatge,
on mica en mica anem avançant,
sense saber quan un fet salvatge,
Autora: Jorgina Garcia
ens el pot anar canviant.
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Sóc el YING: m’agrada l’obscuritat,
l’interior, la quietud.
M’atrau el YANG, la llum, l’activitat,
l’exterior.
Ser i desitjar, el YING I EL YANG
m’aporten l’equilibri.
I els altres? Com em veieu els
altres? Perquè jo també sóc jo quan
em veig en els vostres ulls?

Para hacer el queso Mascarpone
Mucha leche en una olla se pone
Si lo que quieres es hacer Gorgonzola
Utilizar leche de cabra no mola
Y si un ratón es lo que quieres coger
Ten siempre a mano un poquitín de Gruyer
Te apetece una ración de queso Azul?
Imagina un Philadelphia en un baúl!
Si quieres comer algo mientras tocas el piano
siente ya la melodía del sabor del Parmesano
En mi familia es un no parar
Comer juntitos la Torta del Casar
Si quieres tener una “Vita Bella”
Cómete un buen trozo de Mozzarella
Acaba con un postre de Rulo de Cabra
Mientras dan el rosco del “Pasa-palabra”
Estos son los quesos que nos gustan a nosotros
aunque en el mundo, existan muchos otros
(con acento latino de Guatemala)
“Finalmente me envenena la lactosa
y la historia de mis quesos me destrosa.”
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Sento molta por
Veig les famílies trencades,
Sentiments ferits.

Autora: Lara Garcia
Curs: 2n d’ESO _ Classe Gregal
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em temo el pitjor, tot això pot acabar amb l’esclat d’una
guerra!
Bé, potser una guerra és l’única solució per acabar amb
tot això. Potser és l’única sortida que em queda a mi
mateix. Almenys ara, si és que aquesta carta t’arriba,
entendràs moltes coses. I si no t’arriba mai perquè tinc
la mala sort de que la escullen al control que fan de totes
les que s’envien diàriament, almenys potser és millor
deixar de formar part d’aquest horror encara que això
pugui significar que jo també vagi a “la dutxa”.
T’estimaré sempre mare, el teu fill
Dagobert

La veritat
Dimarts, 12 de setembre del 1942
Estimada mare,
T’escric aquesta carta per explicar-te la veritat d’una
vegada per totes, tot i que sé que no ho puc fer i tampoc
no estic segur que aquesta carta t’arribi mai. Però tinc
la gran necessitat d’explicar-te tot el que estic passant.
Sé que fa temps que hauria d’haver tornat a casa però
és que no ho he pogut fer. No he marxat per sempre, o
almenys això espero... Ja no puc posar més com excusa
a les meves cartes que no he tornat perquè encara estic
fent el servei militar, un servei que s’està fent etern tot
i que fa vuit mesos que l’hauria d’haver acabat. Sí, ja fa
vuit mesos que hauria d’haver tornat a casa.
Una setmana abans de llicenciar-nos, de matinada, un
grup de soldats va irrompre als barracons del campament. A cops i crits ens van despertar a tots, que encara
mig adormits intentàvem entendre què estava passant.
Vam anar sortint al pati amb les nostres coses i vestint-nos a corre-cuita. Ja formats vam dir els nostres
noms i un cop passada tota la llista, ens van fer pujar a
uns camions enormes.
La por ens impedia fer cap comentari, cap crit, cap protesta. Ens vam mantenir en silenci i sense veure res de
l’exterior fins que els camions es van aturar. Aleshores
ens van deixar sortir, no enteníem res del que estava
passant, el sol, que ja sortia, ens enlluernava i poc a poc
els nostres ulls van ser capaços de veure que davant
nostre teníem un mur enorme. Un mur impressionant
que acabava amb una filada. Semblava una presó.
Va aparèixer un sergent que amb un to molt imperatiu
i estricte ens va descriure la situació: el Führer requeria el nostre servei per garantir el millor futur per a
Alemanya i per aquesta raó passàvem de fer el servei
militar a incorporar-nos a l’exèrcit del poble alemany.
Reconec que en un primer moment les mirades van
mostrar orgull deixant de banda la por. Anàvem a fer
un servei al país.

Ara que ja han passat vuit mesos, aquelles mirades
orgulloses, s’han convertit en ulls d’odi. Sí, mare, no
saps com odio aquest home, és monstruós. El que semblava una presó militar és en realitat un camp de concentració, o més ben dit un camp d’extermini.
Cada dia arriben camions carregats amb homes, dones
i nens jueus. Un cop entren al camp, els traiem tot el
que tenen i els obliguem a posar-se un pijama de ratlles. Aleshores els separem segons si són homes, dones
o nens. Fan treballs forçats, no es dutxen, mengen una
vegada al dia, estan molt maltractats i vigilats constantment. No tenen escapatòria. Però això no s’acaba aquí,
de tant en tant ens n’emportem uns quants a “les dutxes”. El que fem és tancar-los en una cambra on hi ha
dutxes, de les que no surt aigua, no mare, és horrible, el
que ara et diré és el pitjor, surt gas. Així en uns quinze
minuts estan tots morts. És un genocidi. Sóc un assassí.
Si us plau mare no pensis que m’he transformat en un
monstre. No sóc un monstre, sóc un assassí per obligació. Per sobreviure. No puc fugir, si ho faig em mataran
i malgrat tot encara tinc l’esperança que tot això s’acabarà algun dia. Mai hagués pensat que podria acabar
aquí. Enyoro tant la meva vida d’abans... T’enyoro a tu,
el pare. Penso tant en el que ell hem diria si sabés el que
estic fent. Us enyoro a tots i també als bons moments
que hem passat junts. El que més desitjo en aquests
moments és escapar d’aquest malson i poder estar amb
vosaltres.
Cada dia que passa les coses es compliquen, el sergent
es passeja amb aires de grandesa, indiferent a l’horror
que l’envolta, més aviat tot el contrari, ben orgullós de
poder dirigir-lo. El fanatisme del Führer augmenta, i

Autora: Olivia Molina
Curs: 2n d’ESO _ Classe Tramuntana
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Mi Destino
Yo soy un pobre solitario
Escribiendo mi historia en un diario,
No son más que letras sin tinta
¿Soy yo una persona distinta?
El laberinto de la vida,
Un lugar sin salida
Estoy perdido, desconsolado
Solo pido alguien a mi lado
Es ese veneno sin cura,
Que te mata sin piedad
Sentimiento de amargura
Al que llaman soledad
Mi corazón ya no es el mismo,
Enterrado bajo mi alma
Queda un rincón perdido,
Dónde existe un lugar llamado calma.
No voy a rendirme
Nada puede ponerse en mi camino
Seré yo y mi destino.
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Autor: Marc Vendrell
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Adéu
Sempre em deien que “allò” acabaria passant, que no
podia fer-hi res. Que m’entenien, que sabien que jo
estava trist, però que ho havia d’acceptar i regalar-li a
l’avi tot l’afecte que pogués, que era ara quan més ho
necessitava. Jo no entenia ben bé que estava passant,
però sempre que el volíem veure anàvem a una clínica
que feia molta olor de productes de neteja i tenia totes
les parets blanques. Pujàvem per un ascensor on sempre feia carotes, perquè hi havia un mirall molt gran, i
quan arribàvem a la planta tres, caminàvem fins a una
habitació que no sabia quin número era perquè només
sabia contar fins a vint. Allà hi havia l’avi, que estava
sempre estirat en un llit amb unes màquines al costat,
i l’àvia , que estava en un sofà fent sempre mots encreuats i entretenint l’avi. Normalment anàvem allà, ens
hi estàvem una estona, i llavors la mare em preguntava
si volia marxar, mentre somreia. A vegades li deia que
no, perquè m’agradava molt estar amb els avis, però hi
havia cops que m’avorria una mica perquè l’avi estava
dormint i els pares parlaven amb l’àvia i un senyor molt
gran que portava sempre una bata blanca de temes de
grans que jo no entenia. I aquests cops deia que sí que
volia marxar. Llavors feia un petó a l’àvia, un a la mare,
un a l’avi (tot i que dormia) i li xocava la mà al senyor alt
que portava sempre una bata blanca, que em deia adéu
mentre em picava l’ullet. I me n’anava amb la mare a
casa, que em recordava que aquests dies havia de tenir
paciència amb el meu pare. I jo li deia que sí, que en
tindria.
Un dia el pare em va dir, just abans de dir-me bona nit:
- Saps? Jo no vaig conèixer mai el meu avi. Ell va morir
molt abans que jo nasqués, i mai vaig poder veure’l, ni
parlar amb ell. Mai em va fer cap regal pel meu aniversari, mai em va acompanyar a jugar al parc ni em donava
el canvi de la compra. Tu tens molta sort d’haver pogut
viure aquests anys amb l’avi, tingues-ho clar.
Aleshores jo ja m’ensumava que l’avi segurament es
moriria. Ho pensava perquè cada cop que anàvem a la
clínica veia a l’àvia més desanimada, i més trista. Però
semblava que intentava amagar-ho. Ho pensava perquè a vegades a les notícies sentia que deien que algú
havia mort de càncer. I havia sentit dir aquesta paraula
al senyor alt que sempre portava la bata blanca diverses vegades quan parlava amb els pares i l’àvia de temes
de grans que jo no entenia. Però sobretot, ho pensava
perquè veia que l’avi cada dia estava més dèbil, cada
dia semblava haver de fer més esforç per somriure’m,
perquè cada vegada eren més els dies que descansava
comparats amb els que estava despert.
En aquell moment vaig fer saber la meva preocupació
al pare:
- Pare, l’avi es morirà, oi?
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El pare va trigar uns segons a respondre. Va empassar
saliva, crec, i em va mirar als ulls. Semblava que hi tingués llàgrimes.
- Sí, carinyo. L’avi es morirà. I no podrem tornar a veure’l mai més. Però ens quedarà el seu record, sí? Sempre
ens quedarà el seu record.
- Jo ja sé que no puc fer-hi res – vaig respondre amb
sinceritat.- Però si algun dia puc ajudar en alguna cosa,
m’ho dius, vale, pare?
I aleshores el pare va abraçar-me molt fort. I es va posar
a la meva espatlla. Mai abans havia vist al pare plorar, i
no sabia ben bé com reaccionar. Així que vaig decidir fer
el que ell em feia a mi quan jo plorava. Vaig abraçar-lo
encara més fort, mentre li acariciava el cabell i li deia
fluixet a la orella:
- Tot anirà bé, d’acord? Et prometo que tot anirà bé.
Però just després de fer això, vaig començar a sentir una
sensació estranya de tristor. L’avi es moriria. I només ens
quedaria el seu record. Tenia el pare plorant a la meva
espatlla. I encara no sé ben bé per què, però em van agafar moltes ganes de plorar a mi també. Així que ho vaig
fer. Els dos vam plorar a la vegada. Abraçats durant no sé
exactament quanta estona, perquè quan ja no ens quedaven llàgrimes encara ho estàvem. Va ser llavors quan vaig
adonar-me que havia de donar tot l’afecte que pogués no
només a l’avi, sinó també a ell, al pare. I li vaig dir. I ell em
va respondre que també a l’àvia, i a la mare, i a tothom que
m’envoltés. Em va dir, a cau d’orella:
- Estimar una persona és una cosa que val molt més del
que et puguis imaginar. No vol dir que n’estiguis enamorat, vol dir que l’estimes. Que l’estimes pel que és i pel
que ha fet per tu. Tu estimes a l’avi, i l’avi t’estima a tu. I
aquesta estima que li tens a l’avi, regala-li a tothom que
puguis, rei. Regala-li a tothom que puguis sempre que
en tinguis l’oportunitat.
I jo vaig prometre-li que ho faria.
L’endemà, el pare em va explicar que m’havia quedat
adormit enmig d’aquella abraçada tant llarga. Jo vaig
preguntar-li si, tot i així, m’havia dit bona nit i m’avia
fet un petó al front com cada dia.
- És clar que sí, rei – va dir amb tendresa el pare.- És
clar que sí.
Durant els dies següents, tot va anar molt ràpid. Sentia
a vegades que els pares parlaven amb algú per telèfon
durant la nit. A vegades sentia a la mare consolar al pare
perquè estava molt trist. El pare passava la majoria de
l’estona a la clínica que feia molta olor a productes de
neteja i tenia totes les parets blanques. Jo estava gairebé tot el dia amb la mare, amb qui jugava, parlava,
amb qui menjava el dinar... Però, per molt que provava
de dissimular-ho, jo la notava trista.
Un dissabte, quan em vaig despertar, vaig anar a esmorzar, com cada dia. Però aquell dia els pares estaven asseguts al sofà, i feien pinta d’haver de dir-me alguna cosa
important. Em van mirar i la mare va dir:
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Vine, seu aquí, carinyo.
Jo, d’alguna manera, ja sabia que m’anaven a dir.
N’estava gairebé segur. Els pares es van mirar als ulls:
El pare els va tancar i va prémer els llavis, suposo que
per no posar-se a plorar de nou. La mare em va mirar
amb tendresa i va dir amb la sinceritat que va poder:
- Sabies que algun dia passaria, oi?
Vaig mirar-la, una mica espantat, i vaig fer que sí amb
el cap.
- Doncs sí, petit. L’avi s’ha mort aquesta nit.
I aleshores vaig sentir com si no pogués pensar res per
un moment. I vaig recordar tots els moments passats
amb l’avi. Vaig recordar riure quan li deia que la barba
li picava. Vaig recordar els regals que em feia pel meu
aniversari, que eren sempre els millors de la família.
Vaig recordar els gols que li marcava quan s’hi ficava ell
jugant a pilota al parc. Vaig recordar cada “però guarda’ls bé, eh?” quan li demanava el canvi de la compra.
Vaig recordar cada abraçada que ens havíem fet. I vaig
acceptar que tots aquests moments no tornarien, però
em vaig posar a plorar. I el pare també. I la mare. I aquell
dia vam plorar tots. Però en el fons, sabíem que la mort
era una cosa natural que no es pot evitar. Els pares m’ho
havien dit bastants cops. I sabíem també que ara l’avi ja
no sentiria dolor, tal com em va dir l’àvia que passaria.
Que ara descansaria tranquil.
Ara ja tinc vuit anys. En fa quatre que va morir l’avi. Ara
sé que l’avi va morir de càncer de pulmó, una malaltia
molt difícil de curar. Sé que l’habitació en la que estava
era la 322, perquè l’home alt que sempre portava una
bata blanca, que es veu que era el metge que va fer tot
el que va poder per endarrerir la mort de l’avi, em va
ensenyar a comptar fins a molt més de vint.
L’Àvia diu que l’avi és al cel. La mare i el pare creuen que
l’avi és només un record, un record preciós que és a dins
de la nostra ment. La mare m’ha dit que de moment no
cal que cregui en res, que ja ho decidiré més endavant.
I la veritat és que no sé on és l’avi ara mateix. Però d’alguna manera sempre hi serà si mantenim el seu afecte
dins la nostra memòria.
Avui som en una cala de prop de Begur, que é son vam
llançar al mar les cendres de l’avi. Ell havia dit, abans
de deixar-nos, que així ho volia. Tots estem molt callats,
tristos però “asserenats” (o això diu la mare). Mirem
tots a l’horitzó, recordant amb el cor tot el que l’avi va
significar per nosaltres. I potser ens cau alguna llàgrima, però ja no és de dolor. És d’enyorança. Però no
passa res, perquè tots sabem que, al cap i a la fi, continuarem regalant l’estima que li teníem a l’avi a tothom
que puguem, sempre que en tinguem l’oportunitat.

El món matemàtic

Què és la mort?

Existeix un art abstracte,
el món infinit de nombres
que busca el valor exacte
en resposta dels enigmes.

La mort desespera i fa esperar. Sense sort. La mort ve grisa i se’n va trista.
La mort fa por perquè és inesperada. La mort tot ho abasta. La mort arriba
i no se’n va. Deixa una petjada per sempre inesborrable. La mort és una nit
de lluna nova. La mort s’endú molts estels joves que encara havien de brillar per molts anys. La mort és injusta i violenta. La mort és tossuda i agra
com un cafè sense sucre. La mort són plors i poemes. La mort és enyor. La
mort s’endú records mai escrits i experiències que mai tornaran. La mort
és foscor i és tenebra i és un tresor inexplicable en un infinit incert. La mort
són roses blanques i tinta negra i batalles perdudes. La mort són abraçades
càlides i llàgrimes salades i fredes. La mort és una llum apagada. La mort és
tabú i silenci. És tristor i pena. De la mort mai ningú en parla fins que arriba
per sorpresa. La mort és una cançó a mitges, inacabada. I em pregunto: què
en farà la mort amb tanta vida? Perquè jo tampoc sé què és la mort.

Autor: Pol Vendrell Feliu
Curs: 4t d’ESO _ Classe Ramon LLull

Autora: Meritxell Vila
Curs: 4t d’ESO _ Classe Ramon Llull
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Amb el càlcul adient,
jugant amb un teorema,
és l’estímul per a la ment
resoldre cada problema.
Formulant una equació,
“x” podria valer trenta.
Una simple operació
i tenim la “y” contenta.
Però el món és tot geometria,
paral·lelisme i tangència;
la ciència, ¿què més voldria
tenint Pi per excel·lència?
Ha arribat el Nombre d’Or:
primavera i perfecció.
Abandona el teu temor
que aquí hi ha la solució.
Quan hagis trobat el límit
evita quedar-te estàtic:
segueix buscant l’infinit,
que això és el món matemàtic!

Autora: Júlia Buch
Curs: 4t d’ESO _ Classe Lluís Companys
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Jocs Florals del
districte de Gràcia
30
En els Jocs Florals del districte de Gràcia del curs passat l’escola va presentar alguns dels textos
guanyadors del certamen de l’escola. El jurat va concedir premis a les següents composicions:
El botó del 1942
El sol em pica a la cara, la llum s’ha filtrat per la petita
finestra del meu cuartel on fa poques hores m’hi vaig
quedar adormit sense ni adonar-me’n. Obro els ulls i
veig tota la paperassa que em va quedar ahir per fer.
Estic esgotat. Avui és 3 de Juny de 1942 i em toca fer
guàrdia d’allò que detesto.
Surto i em dirigeixo a la meva habitació creuant-me
amb més i més soldats fins que arribo al meu destí.
Entro a l’habitació sense mirar el que hi ha dins i deixo
la meva jaqueta plena de condecoracions al penjador.
Per tenir 21 anys en tinc més que homes de 25.
De fet, jo no sé què hi faig aquí, el meu pare m’hi va obligar a venir i ja sé que passa si no obeeixo, acabo escaldat.
Obro la porta de l’armari i em poso la roba de servei
de vigilància que consta d’uns pantalons llargs de color
verd caqui, una samarreta bàsica blanca i una jaqueta
del mateix color que els pantalons, i una gorra. Deixo la
jaqueta sobre el llit i vaig al bany, em rento la cara i em
pentino, deixant que els meus cabells rossos s’amaguin
sota la gorra també de color verd. Surto del bany i agafo
la jaqueta, me la poso i quan me la cordo, un dels botons
cau a terra, m’ajupo per agafar-lo però abans de què jo
ho pugui fer alguna cosa semblant a una mà l’agafa i se
l’endú sota el llit d’on ha aparegut.
Estic ajupit de genolls i abaixo el cap fins arribar a posar
la meva orella dreta a terra sentint el fred del parquet que
just acabaven de renovar fa tres dies i miro sota el llit. Uns
ulls blancs i freds em miren, no tenen cap mena d’expressió, com si estiguessin morts. La respiració del que sigui
que hi ha sota el meu llit s’accelera, i tot ell comença a tremolar. Miro al seu voltant fins que trobo el que sembla ser
la seva mà i li agafo. Quan les nostres mans es toquen el
cos de l’individu es tensa i jo tiro d’ell cap a fora aixecant el
meu cap del terra a mida que el seu cos surt al descobert.
Em quedo parat al veure qui era el que s’amagava sota el
meu llit, potser qui no, sinó que. El pare m’havia repetit més de mil vegades que ells no eren persones, eren
monstres. Tenia un monstre sota el llit.

El monstre està tremolant, de por dedueixo. La seva
mirada sense expressió s’ha convertit en una mirada
plena de por i patiment i els seus ulls s’estàn omplint de
llàgrimes deixant-ne caure una i una altra per les seves
galtes. El monstre s’esmunyeix a una punta de l’habitació amb els braços abraçant els genolls tocant-li la barbeta. M’acosto a ell tranquil·lament per no espantar-lo
encara més fins que m’ajupo i m’assec al terra.
— Si us plau, no em facis mal. Si us plau, no em facis
mal —em diu el monstre.
No està parlant alemany, sino polonès, el pare me’n va
fer aprendre quan era petit així que entenc perfectament el que m’ha dit. El monstre em mira espantat i jo
li somric. Ell m’acosta la seva mà al pit i l’obra deixant
veure el botó que abans m’havia caigut de la jaqueta, jo
li somric un altre cop i li tanco la mà amb el botó encara
dins i li acosto al seu pit.
— Guarda’l bé, te’l regalo —li responc en polonès.
Ell em mira amb un mig somriure que no li dura molt.
M’aixeco i m’acabo de cordar la jaqueta i em poso bé la
gorra i li dic al monstre —que encara no té nom— que
es quedi a l’habitació.
Al sortir faig com si no hagués passat res, com si no hagués
descobert que tenia un monstre sota el llit i que era un dia
igual al d’ahir o al de fa tres dies i em dirigeixo a la porta
on al travessar-la tota la felicitat que tenies se’t esvaïa per
complert, com a mínim això em passava a mi. Veure a tota
la gent patir allà em feia sentir com si la humanitat s’hagués fos en la misèria i que ni els monstres entenien ni
nosaltres, els humans, sabíem el què era.
Els monstres més petits encara no han sortit. Potser han
fet una càrrega de mata monstres ben d’hora pel matí
quan encara estaven dormint. Això em fa pensar en el
monstre de la meva habitació, l’hauràn trobat? Haurà
marxat de la meva habitació? Els seus ulls blaus clavats
en els meus, les seves mans petites, fredes i primes, els

seus llavis liles del fred i el seu accent polonès a l’hora
de parlar... Em recorda a en Frank Smirloff, el meu gran
millor amic de la infància que van matar davant meu...

al camp tots vestits iguals i que al cap i a la fi s’assemblen molt entre ells. Camino sense fixar-me a on vaig,
camino per caminar, necessito pensar una mica.

— Kristzen! Aquí, ja! —va dir el meu pare.

No dec portar ni cinc minuts caminant que sento com
algú plora, m’acosto al soroll fins que veig al monstre
inquiet d’abans sentat en un lloc, amb els braços rodejant els genolls i aquests tocant la seva barbeta, li cauen
llàgrimes sense parar, i jo abans d’acostar-me a ell vigilo
que no hi hagi cap soldat a la vora. Tinc clarament prohibit relacionar-me amb monstres.

Jo vaig obeïr i ell em va posar una mà a l’espatlla i em va
xiuxiuejar a l’orella: “Si plores, rebràs”, i aleshores va aparèixer ell, en Frank, rapat al zero i amb un mono ratllat.
Plorava i plorava sense consol i em mirava amb la mateixa
mirada com la del monstre de la meva habitació, els llavis
se li movien sense control i les mans no li paraven de tremolar. Em va dir un ‘ho sento’ amb els llavis i tot seguit
un tret fatal al cap va deixar el seu cos sense vida. No vaig
plorar o com a mínim no vaig vessar llàgrima però per dins
el tret me l’havien clavat a mi, vaig odiar al meu pare des
d’aleshores però la por encara la tenia i sempre l’obeïa.
Fins avui.
— Kristzen! —un company de guàrdia em crida.
Vaig cap als meus companys deixant enrere el mal
record de la mort d’en Frank i saludo als altres soldats
de guàrdia, entre ells un bon amic, en Zuko. Parlem de
coses que no m’interessen, que si hauríem d’executar
tots els monstres d’una vegada, que si els monstres
tenen masses luxes... Ara mateix de l’únic que puc pensar és del monstre de la meva habitació, preferiría no
dir-li monstre però encara no sé el seu nom i el meu pare
m’ha repetit vegades i vegades que ells no es mereixen
ser anomenats persones, però tot i que m’ho han explicat molts cops continuo sense entendre perque volen
fer mal a aquesta gent, no ho entenc.

M’ajupo davant seu mantenint amb les puntes dels peus
l’equilibri. El miro, té la mateixa mirada que el monstre
de la meva habitació, té la mateixa expressió facial. Li
tremola tot el cos i no s’atreveix a mirar-me.
— El meu germà ha desaparegut —fa l’esforç de dir-me
Té un accent polonès molt marcat. Està petrificat, trist,
desanimat, mort per dins i em mata no poder-hi fer res.
Jo sol no puc lluitar contra un règim militar amb centenars de soldats com jo o millors. Acosto la mà i poso
en contacte el meu palmell amb el seu ossut genoll. Al
tocar-lo tot es torna fosc, els ulls se’m tanquen sense
que jo pugui fer res.
Obro els ulls i estic en una habitació, amagat sota el llit,
sota el llit d’un soldat i tinc un botó a la mà.

1r

premi

S’obre la porta d’un dels barracons i en surten els petits
monstres, tots en fila caminant amb el cap acotat mirant-se
els seus propis peus descalços. Tots tenen la mateixa
expressió de tristesa, excepte un. El monstre del final de
la fila no para quiet, està movent el seu cap d’una banda a
una altra com si estigues buscant alguna cosa. En Oskar, un
dels soldats, agafa al monstre per les espatlles i li dóna una
bofetada, l’escridassa i el tira a terra. El monstre s’aixeca
amb dificultats i torna a la fila de nens i es posa igual que els
altres, però la seva mirada no està fixada en els seus peus,
mou els ulls d’un costat a un altre encara buscant alguna
cosa. El monstre surt disparat cridant alguna cosa al sentir
que tenen una estona lliure abans de tornar a la feina.
— Maz! Maz! Maz! —crida el monstre
Dic a en Zuko que vaig a fer una volta per dissimular
que vaig en busca del monstre inquiet ha desaparegut
cridant la paraula ‘Maz’. Dono voltes i voltes per tots els
barracons. A cada pas que faig al costat d’aquests monstres em sento més malament.
He desistit, és impossible trobar aquell monstre entre
els centenars i fins i tot milers de monstres que hi han

TEMA: liure
Autora: Helena Montolio

categoria

D
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Camí cap a la llum
Quan estàs sol,
trist, inquiet,
què et fa revifar?
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Quan tens por,
neguit, tristor,
saps tornar a començar?
Mira enrere.
Què hi veus?
Tanca els ulls.
Pensa, recorda.
Què sents?
El so intens del silenci.
El temps s’esmuny
pel pany de la porta.
El tic-tac del rellotge no s’atura.
I tu, enmig de l’enrenou,
de la pena i del desconsol,
únicament saps gemegar,
plorar, cridar.

T’atures lentament.
Hi ha quelcom a l’horitzó
que et crida i et fa pensar.
Veus esperança,
un bri de llum s’acosta,
una espurna que salta i
et vol fer sortir del pou.
No està tot perdut,
alces el cap i estens les mans.
Que el riu s’emporti
totes les penes!
Queda’t, simplement,
amb els somriures més sincers
de totes aquelles escenes.
I sempre pensa:
mai és tard
per recomençar.
Ara tens
llibertat per volar.
Busca en tu mateix
la clau per continuar,
i puja al teu estel,
salta i creua el cel!

Potser sembla absurd;
no té cap ni peus.
Però el temps corre,
i no s’atura.
Et fas gran,
i no pots evitar el passat.
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Ets cec,
davant teu cada instant avança.
No n’ets conscient,
insensible al que t’envolta.
I quan ja és tard,
no ets a temps de reaccionar.

Concurs de cartells
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Sextina per a la pau mundial
Les persones es queden sens Paraules
quan observen el terror de les Armes
i mai no troben enlloc la gent Justa
que ajudi en aquesta salvatge Guerra.
El cel plora quan veu la terra Negra
pintada amb les mans de les ments Infaustes

I com podran detenir aquesta Guerra
aquells que tenen una ànima Negra
si fan us d’armes i obliden Paraules?
Quan veuran que cap batalla és Justa?
Que no és bo fer les persones Infaustes
i que no serveixen per res les Armes?

Mentre més vides es tornen Infaustes
els soldats no volen sentir Paraules.
Amb ulls buits i sang pintada de Negra
la seva ment obeeix a les Armes.
Quan la seva ànima perd la Guerra
es convencen: no existeix raó Justa.

Vull confiar en el final de les Armes.
Quan el món es cansi de tanta Guerra,
que no es trobin més ànimes Infaustes,
i desaparegui aquesta ombra Negra,
viurem el principi d’una era Justa
i les solucions seran amb Paraules

Aquells que pensen de manera Justa,
pocs viuen: culpa d’idees Infaustes
creades per aquells que cerquen Guerra.
Fent un mal us de les seves Paraules
utilitzen gent com si fossin Armes.
Van construint una història Negra.

Fem un món sens Armes, només Paraules.
Prou a la Guerra, prou vides Infaustes.
Si la vida és Negra no és Justa.

Assassins que tenen la vista Negra
ben segurs que la seva causa és Justa;
idolatren amb goig les seves Armes.
Moren amb terror persones Infaustes
perquè mai senten les seves Paraules
els éssers cruels que gaudeixen amb Guerra.
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Autor: Jan Pradal
Curs: 2n de Primària
Classe Óssos Polars

Per això s’ha de lluitar.
Mirar sempre cap endavant.
Complir somnis i promeses.
Construir el futur,
deixant enrere el passat.
Omplir els anys de vida,
no la vida d’anys.

TEMA: liure
Autora: Meritxell Vila

categoria

TEMA: liure
Autor: Víctor Lajara

categoria

D

Autor: Ricard Cabrinety
Curs: 2n de Primària
Classe Dimoniets
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Autora: Abril Farnós Barberà
Curs: 2n de Primària _ Classe Dimoniets

A

Autora: Ona Musons
Curs: 2n de Primària
Classe Dimoniets
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C

Autora: Mireia
Fernández
Curs: 3r de Primària
Classe Bandolers
d’en Serrallonga

Autor: Pablo Banegas
Curs: 6è de Primària
Classe Lockis
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Autor: Tomás Casadevall
Curs: 4t de Primària
Classe Correfocs
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B
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B

Autor: Daniel Casadevall
Curs: 5è de Primària
Classe Japonesos

categoria

categoria

C

C

Autora: Marta Río
Curs: 4t de Primària
Classe Correfocs
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B

Autora: Berta Tomás
Curs: 3r de Primària
Classe Bandolers
d’en Serrallonga
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Autora: Alina Sallarès
Curs: 6è de Primària
Classe Huskys
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B

Autora: Jana Navas
Curs: 4t de Primària
Classe Correfoc
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C

Autor: Samuel Ribas
Curs: 5è de Primària
Classe Japonesos

categoria

C

Autora: Abril Ciurana
Curs: 5è de Primària
Classe Japonesos

JA ÉS AQUÍ
LA MILLA
SOLIDÀRIA!
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Es va apropat l’estiu i ja
tenim aquí la Milla Solidària!
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Autora: Meritxell Vila
Curs: 1r d’ESO
Classe Ramon Llull

Autora: Paula Mateos
Curs: 1r d’ESO
Classe Pere Casaldàliga

categoria

D
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E
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D

Autora: Mar Real
Curs: 1r d’ESO
Classe Pere Casaldàliga

El 4 de juny podrem gaudir de
la festa de l’esport tots junts;
pares, mestres, alumnes...
La cursa començarà aproximadament a les 10.30h. És
molt important que us inscriviu abans del 31 de maig
si voleu participar-hi. La
comanda de les samarretes
es tancarà el mateix dia que
les inscripcions.
Els alumnes de 3r d’ESO
hem dedicat esforç i ganes
perquè aquest dia surti
rodó. Recordeu que hi haurà
refrescos i menjar en el bar.
També farem un reportatge
fotogràfic perquè ho pugueu
recordar i penjar a les vostres xarxes socials amb el
#MillaSolidària2016.
Us hi esperem!!
Alumnes de 3r d’ESO
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Autora: Júlia Mieza
Curs: 1r d’ESO
Classe Pere Casaldàliga

categoria

D

Autora: Sofia Rodríguez
Curs: 1r d’ESO
Classe Pau Casals

categoria

D

Autora: Júlia Gras Font
Curs: 1r d’ESO
Classe Lluís Companys

categoria

E
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Visions polièdriques:
Recomana’ns un llibre!

PUNTS DE LLIBRE
38

Guanyadors del Premis Jocs Florals

“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:

infantils
LLENAS, Anna

Autora: Alèxia Nesweda
Curs: EI3 Dofins

Autor: Màrius Garcia
Curs: EI3 Elefants

Autor: Noel Padreny
Curs: EI3 Elefants

Autora: Clàudia Obiols
Curs: EI4 Pirates

El buit, ed. Barbara Fiore Editora, 2016
Després del famós Monstre de colors, de la mateixa autora, és imprescindible el conte il·lustrat del Buit. Seguint amb els colors i les emocions del
primer llibre, el Buit ens porta a endinsar-nos en els sentiments més profunds i ens convida a reflexionar sobre les coses que es perden i d’altres que
volem que omplin el nostre buit interior. Un conte que farà que els més
petits gaudeixin de la seva lectura amb els pares.

Autora: Laia Duran
Curs: EI4 Pirates

Recomanat per Esther Mayench (mare de Marina Alfonso d’EI5)

KEMP, Anna i OGILVIE, Sara

La princesa rebel, ed. Blume, 2016
L’Elna és una princesa diferent, està molt decidida que vol viatjar i descobreix que no necessita cap príncep per ser feliç i es fa amiga d’un drac, per
això m’ha agradat.
Recomanat per Anna Knörr (mare de Tina i Sara Centellas d’EI3 i 1r Primària)

MAAR, Paul

Autor: Eneco Garcia
Curs: EI4 Esquelets

Autora: Carlota Valladares Autor: Pep de Gràcia
Curs: EI5 Planetes
Curs: EI5 Estrelles

Autora: Alexandra Roman
Curs: EI5 Planetes

El senyor Bello i l’elixir blau, ed. Viena Edicions, 2014
El meu fill Pep acaba de llegir aquest llibre i tinc la sensació que n’ha quedat
molt satisfet. És la història d’un nen que vol un gos, però a casa no volen
gossos! I... etc, etc, etc. Algú s’ha trobat mai en aquesta situació? No voldria
fer un spoiler.
Recomanat per Pau Cabré ( pare de Joan, Pep i Cesc d’EI3, 3r Primària i 5è Primària)
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STRASSER, Tino i Susanne

40

	ELLIS, Carson

Piips, ed. Takatuka, 2011

	ALCÀNTARA, Sílvia

Què passa en una casa quan per fer fora un ratolí portem un gat que fa
encara més difícil la situació? I si portem un gos que encara empitjora les
coses? Ens caldrà un tigre? I un elefant?...

És una novel.la de ficció amb molt bona base històrica. M›han agradat les
històries dels personatges que s›entrellacen i el misteri que es descobreix
al final. És interessant perquè és d›una època propera però que ens sembla
llunyana.

Recomanat per David Sainz (pare Candela d’EI4)

Recomanat per Anna Knörr (mare de Tina i Sara Centellas d’EI3 i 1r Primària)

Mil hogares, ed. Afaguara, 2015
Llibre il·lustrat que mostra diferents maneres de viure per tot el món. Al
Japó, dins d’una sabata gegant, a la lluna, sota el mar...

	THOMAS, Dylan

Recomanat per David Sainz (pare de Candela d’EI4)

Babar. Totes les històries, ed. Blackie Books, 2015
Recopilació de les històries originals de l’elefant més famós. El presenten
en una cuidada edició amb les il·lustracions originals.
Recomanat per David Sainz (pare Candela d’EI4)

La Navidad para un niño en Gales, ed. Nórdica Libros, 2010
Un llibre que ens transporta a les èpoques en què els nadals no estaven
envoltats de tecnologia. On els avis i els tiets dormien i roncaven després
dels grans àpats i les mares es posaven una miqueta “piripis” amb els licors.
Uns nadals plens de neu i de canalla jugant al carrer tirant-se boles de
neu i perseguint gats. Valen molt la pena també les il·lustracions de Pep
Montserrat.

Recomanat per David Sainz (pare Candela d’EI4)

BRUNHOFF, Jean

Olor de colònia, ed. Edicions de 1984, 2012

ADOLESCENTS
GIRONELL, Martí

Strappo, ed. Ediciones B., 2015
Molt bona base històrica, excel·lent narració del Martí, explicació amb
detall de què és l’Strappo i com es feia, la història de l’espoli de l’art romànic a Catalunya.
Recomanat per Sandra Solé (mare de l’Arlet García de EI4)

Joves
BENESIU, Joan

Gegants de gel, ed. El Periscopi, 2015
A les acaballes de l’any, al voltant d’una taula del petit bar Katowice, a la
ciutat argentina d’Ushuaia, s’hi troben diferents personatges arribats d’arreu del món. L’escriptor, convertit en viatger, relata els esdeveniments que
succeeixen als diversos exiliats ancorats a la fi del món.
Prop d’aquesta geografia de frontera física i també personal, cadascun
desgranarà la seva pròpia història elaborant un trencaclosques que acaba
formant un tapís preciós on tots els elements s’entrellacen al voltant de dos
temes recurrents: la cerca de la identitat i el mite de la frontera.
Recomanat per Cristina Casabona (mare de Laura, Joan i David de la Fuente de 4t
Primària i 1r ESO i 3r ESO)

GRILL, William

El viaje Shackleton, ed. Impedimenta, 2014
Bonica i emotiva història il·lustrada de les aventures del capità Shackleton
i la seva tripulació per travessar l’Antàrtida. Molt molt maco.
Recomanat per David Sainz (pare de la Candela Sainz de EI 4)
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ADULTS
CLAUDEL, Phillippe

La nieta del señor Linh, ed. Salamandra S.A., 2013

	ALZUETA, Miquel

Sorprèn per la seva senzillesa i humanitat, tracta temes tan actuals com
l´emigració, deixar el teu país contra la teva voluntat i haver d´emprendre una
nova vida. El llenguatge és molt directe, et captiva des de la primera frase.

El marchante de los impresionistas, ed. Galeria. Barcelona, 2008
Paul Durand-Ruel (1831-1922) és l’únic de qui es pot dir que realment
inventà l’ofici de marxant d’art.
Burgès conservador, ho va arriscar tot per defensar aquells revolucionaris
que foren els primers impressionistes. Més que transformar els gustos de
l’època, va voler imposar els seus.
La seva biografia és un relat de les dures negociacions amb el rerefons del
mercat de l’art, dels salons, dels col·leccionistes més prestigiosos , dels
grans museus i de les galeries més famoses d’Europa i Amèrica.
Espero que us agradi!

Recomanat per Oscar Viñas (pare de Bruno i Oriol Viñas de 4t Primària i 1r ESO)
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Recomanat per Lourdes Mojica (mestra d’educació visual i plàstica)

CANTAVELLA, Jordi

RIORDAN, Rick

El brigadista. CANTAVELLA, ed. Rosa dels Vents, 2015
Una bona incursió a la guerra civil espanyola de la mà de la Brigada Lincoln.
És realista, dura i sensible alhora, amb tocs d’humor i una història d’amor
que enganxa. Us la recomano.

Percy Jackson y el ladron del rayo, ed. Salamandra S.A., 2013

Recomanat per Dolors Lopez (mare de Joana i Carla Soler de 1r Primària i 3r Primària)

És un llibre molt divertit i interessant en el qual s’ajunten la mitologia grega
i el món modern. El protagonista Percy Jackson és un nen de 12 anys que viu
a New York. Durant el llibre descobrirà que és fill d’un dels déus de l’Olimp.
Recomanat per Guillem Pujol Montolio (alumne de 5è Primària)

FERRANTE, Elena

L’amiga genial, ed. La Campana, 2015
Narra amb molt detall la infància i adolescència de dues amigues en un
barri de Nàpols els anys 50.
Recomanat per Francesc Campañá (pare de Júlia i Ariadna Campañá de 3r Primària i
6è Primària)

CIRICI, David

Zona Prohibida, ed. Fanbooks, 2013
És un llibre curiós, ja que mostra el món, la humanitat després d’una epidèmia. Els supervivents s’han d’organitzar per reconstruir la societat. Però
no ho aconsegueixen i acaben en guerra...
Recomanat per Pau Cabrinety (pare de Adriana Cabrinety de 5è Primària)

RHODES, James

Instrumental, ed. Blackie Books, 2015
‘Instrumental’ són les memòries de James Rhodes, un concertista de piano.
Són també el relat en primera persona de les conseqüències dels abusos
sexuals a menors. Però, sobretot, és una mostra de la capacitat de superació
de l’ésser humà, de la possibilitat de dedicar-nos a allò que ens fa feliços i
del poder de la música sobre nosaltres.
A més, cada capítol presenta compositors i obres amb un llenguatge directe,
apropant-nos la música clàssica, sovint allunyada dalt d’un pedestal.
Recomanat per Laia Jutglà (mare del Teo d’EI4)
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CAMPS, Joaquim

La última confidencia del escritor Hugo Mendoza, ed. Planeta, 2015

	ORDINE, Nuccio

Llibre molt dinàmic, amb molt sentit de l’humor i una mica d’aventures.

La utilidad de lo inútil, ed. El Acantilado, 2013
Interessant reflexió sobre la utilitat de tot aquell coneixement que no té
un resultat o benefici econòmic directe i immediat. Una cant a recuperar i
a invertir temps en l’estudi de la filosofia, la poesia, l’art per l’art o simplement totes aquelles disciplines que ens omplen com a éssers racionals. En
els fons, el gaudi per sobre de la possessió.

Recomanat per Javier Lopez-Gil ( pare de Maria Lopez-Gil de 3r ESO)

Recomanat per David Sainz (pare de Candela d’EI4)
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SOLER, Silvia

L’estiu que comença, ed. Planeta, 2013
La novel.la tracta de la vida de dues famílies marcant la data del 23 de juny
en què comença l’estiu. M’agrada molt com escriu l’autora i aquest llibre,
premi Ramon Llull 2013, està molt ben escrit, els personatges creixen tant
físicament com psicològicament i la història que descriu és molt bonica i
plena de sensibilitat.
Recomanat per Mireia Montero (mare de Guillem i Sergi Garcia de 1r i 4t ESO)

SHUBIN, Neil

ROJALS, Marta

Tu pez interior, ed. Capitán Swing, 2015
Estem tan lluny dels primers éssers vius que van sortir de l’aigua? Sembla
ser que no. A partir de la troballa d´un fòssil de més de 300 milions d’anys
i que es considera el pas entre els peixos i els primers animals terrestres,
el seu descobridor ens explica el camí evolutiu que hem seguit per arribar
fins a ser com som ara. Tot ple de divertides anècdotes i una passió per la
recerca que destil·la el seu autor en cada pàgina.

Primavera, estiu, etcètera, ed. La Magrana, 2011
No és cap novetat, és una novel·la del 2011 però em va agradar molt. Fa un
bon retrat d’un temps i d’una època en la vida d’un poblet de l’Ebre. Repassa
de manera amena i intel·ligent els components culturals de la generació
dels que estem a la quarantena.

Recomanat per David Sainz (pare de Candela d’EI4)

Recomanat per Eulalia Buch (mare de Mireia i Gerard de 3è Primària i 6è Primària)

MASTERS, Edgar Lee

Antologia de Spoon River, ed. Llibres del Segle. Poesia sèrie CULIP,24
Un llibre molt especial i absolutament imprescindible! És la combinació
perfecta entre poesia i drama. Aquests poemes són els 244 epitafis dels
habitants d’aquest poble del midwest americà, Spoon River, però ben bé
podrien ser 244 monòlegs de teatre… I tots són autèntics protagonistes, i
parlen de les seves vides des de l’altra riba, un cop traspassats! Sensacional.
La seva lectura em va colpir profundament fa quatre estius; una obra tan
coneguda a EUA (en el seu moment, cap al 1915, aprox., va ser Best Seller
als EUA, un llibre de poesia!), i tan desconeguda aquí. Això també em va
sorprendre i va despertar en mi la curiositat encara més i tot. El regalo
sovint i mai falla! Salut.
Recomanat per Marc Martínez (pare de Leon de 1r ESO)

	OLALLA, Pedro

Grecia en el aire, ed. El Acantilado, 2015
Escrit com un llibre de viatges i fent salts cap a la Grècia clàssica, analitza
el que suposa el terme democràcia i com de lluny queden dels ideals revolucionaris dels pares fundadors grecs. Recorrent les actuals places i carrers
d’Atenes ens transporta als espai clau de la creació de la nostra modernitat
política. Res millor que conèixer el passat per entendre el present.
Recomanat per David Sainz (pare de Candela d’EI4)

FRANZEN, Jonathan

Purity, ed. Editorial Empúries, 2015

L’entrevista

800 pàgines de comèdia negra, on s’hi barregen un assassinat, internet,
bon periodisme, diverses històries d’amor i molt idealisme.
Recomanat per Anna Puig (mare de Gerard i Maria Vera de 5è Primària i 2n ESO)
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Quim Gutiérrez

SEBALD, W.G

Austerlitz, ed. Anagrama, 2004
Sebald descriu, mitjançant el diàleg dels dos personatges principals, les
devastadores conseqüències de les guerres, les persecucions, i l’Holocaust
que van sacsejar la civilitzada Europa de la meitat del segle XX. Un d’ells,
anomenat Austerlitz, desconeixedor de la seva pròpia biografia, i víctima
innocent d’aquests luctuosos fets, pateix d’una melancòlica existència.
L’autor, de la mà d’una prosa exquisida, ens porta a acompanyar a aquest
personatge a fer un recorregut cap el seu passat i descobrir els horrors que
l’habiten. El nom del protagonista ens recorda tant la batalla napoleònica
com una estació de tren, que no deixa de ser un lloc de pas, de sortida i
d’arribada, on només arrelen els sense llar.
La narració, amb el record de la Segona Guerra Mundial com a rerefons,
reflexiona al voltant de la necessitat individual i universal de conèixer la
pròpia història com un dels fonaments per a la construcció de la identitat.
Sebald també sembla proposar que l’oblit sovint pot ser un mecanisme
de les estructures d’estat com una forma de destrucció psíquica, i alhora
defensa la memòria com a procés necessari per a una vida suficientment
plena.
Recomano endinsar-vos en l’obra i gaudir de l’escriptura d’un autor que,
segons el meu parer, està a l’alçada d’altres grans noms de la literatura universal. Llibre de lectura complexa i de delicadíssima prosa, pot ser difícil de
començar, però encara més d’acabar, donat que un mai sap quan tornarà a
tenir entre mans un tresor com aquest.
Recomanat per Joan Romeu (pare de Lluc i Jan Romeu de 1r i 4t Primària)

MONSÓ, Imma

L’aniversari, ed. Columna Ediciones s.a., 2016
Un thriller que passa a dins d’un cotxe on viatgen un home i una dona: ell
li ha de fer un regal especial, però la sorpresa l’acabaran tenint tots dos.
Recomanat per Cristina Casabona (mare de Laura, Joan i David de la Fuente de 4t
Primària, 1r ESO i 3r ESO)

Quim Gutiérrez va néixer a Barcelona l’any 1981. Va estudiar Educació Infantil, EGB i BUP a l’Escola
Sadako. Més tard, encara jovenet, va estudiar a l’escola de teatre musical Cap i cua de Barcelona.
Als dotze anys va debutar davant les càmeres a la sèrie Poblenou de TV3. Anys més tard va participar
també en El cor de la ciutat.
Durant alguns anys va deixar la interpretació per centrar-se en els estudis. Va anar combinant els estudis
d’Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra amb la formació a l’escola de teatre Nancy Tuñón.
Va rodar també altres telefilms com Virginia, La monada di Monza, produïda per la RAI italiana.
El 2006 va debutar al cinema amb Sin ti cinta dramàtica dirigida per Raimon Masllorens. Després li va
arribar la gran oportunitat per a donar-se a conèixer al gran públic amb AzulOscuroCasiNegro, film amb
el qual el 2007 va obtenir el premi Goya al millor actor revelació .
Més tard vindrien Primos i La gran familia española, Sangre de mayo, Una hora más en Canarias, el
thriller La cara oculta, l’adaptació cinematogràfica de la novel.la de Manuel Rivas Todo es silencio i Los
últimos días.
El 2013 va estrenar quatre cintes: la francesa ‘Les yeux jeunes des crocodiles’, 3 bodas de más, ¿Quién
mató a Bambi? i La gran familia española, guanyadora de dos premis Goya.

Quina relació has tingut des de
petit amb la lectura?
De petit era molt mal lector, no
perquè no m’agradés sinó per falta
d’atenció. Era molt nerviós i la veritat, em costava estar quiet. Però,
per altra banda, recordo lectures
d’adolescent que em van començar
a enganxar als llibres, probablement si hagués llegit més des de
petit m’hauria anat diferent, però
el recorregut que cadascú fa és diferent. Ara llegeixo molt i no sento
mancances en aquest sentit.
La lectura en veu alta suposa..
La lectura en veu alta suposa començar a posar el personatge en marxa.
En teatre sobretot es fa una lectura
comunitària en veu alta per veure
com sona tot el relat. Es fa abans de
posar la “funció de peu”, es llegeix
la seqüència, es para, es comenta...
és una part que jo no disfruto gaire
perquè en aquell moment el text
no el coneixes i pots viciar el text.
Tot i que és veritat que els directors

tenen necessitat de sentir com sona,
com queda el text. A mi aquesta fase
em sembla molt parcial, els personatges encara no estan creats, no

“recordo lectures
d’adolescent que
em van començar a
enganxar als llibres”
tenen profunditat...per mi realment
suposa un esforç.
Quines qualitats lectores creus
que ha de tenir un actor? Quan
t’arriba un guió a les mans, quins
aspectes tens en compte per
valorar la teva intervenció en la
proposta?
Crec que bàsicament són dues: paciència perquè hem de llegir molts
guions i no sempre són tot l’interessant que un voldria. Es recomanable
arribar fins a un terç del guió però
hi ha vegades que a la pàgina 10 ja
t’has adonat que aquell text no va

enlloc. Jo solc arribar si no fins al
final...gairebé perquè és veritat que
moltes vegades hi ha resolucions
d’històries que són suficientment
interessants com per donar sentit
a tot el guió. La segona és una qüestió d’instint. Hi ha guions que vénen
molt acotats amb la qual cosa és fàcil
fer-te una idea del que vol el director i com explica la història, quina és
la idea visual, quina és la personalitat dels personatges que es mouen,
però a vegades no. Llavors has de
fer un exercici d’imaginació i aquí
és un apareix l’instint per detectar
on hi ha la possibilitat de fer un bon
treball interpretatiu.
També és una qüestió d’hàbit. Quan
estic llegint un guió ja vaig pensant,
aquí podria fer això, aquesta idea
servirà per, ...quan tens un bon guió
es detecta ràpidament. Ho veig claríssim “en aquesta història m’interessa molt posar-m’hi”
Si el guió m’interessa em fixo en el
personatge que m’ofereixen i en la

“És molt interessant poder tenir l’opció de contactar amb persones que
vinguin a explicar la seva experiència en el seus entorns laborals.
Són contactes curts però que els fan entrar en contacte amb la realitat.”
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història. Tots dos són importants
i tenen vigència per separat. Hi
ha històries que en conjunt no em
semblen tan rodones, no m’interessen tant...però si hi ha un personatge que té un arc espectacular i
unes possibilitats enormes llavors
la història anirà per la seva banda
i jo faré la meva feina el millor que
pugui. De vegades els personatges
no estan ben definits, els manca
profunditat, no tenen encara límits,
però la història em sembla una troballa, m’identifico amb el que m’expliquen i m’interessa explicar-ho.

“la memòria es
flexibilitza quan estàs
obligat a utilitzar-la
per la feina”
Teatre/cinema. Per a memoritzar un text fas servir un únic
mètode?
He de partir de la premissa inicial,
tinc bastanta memòria. La memòria es flexibilitza quan estàs obligat a utilitzar-la per la feina. No
acostumo a fer molts colzes perquè el text se m’acostuma a quedar
bastant en els assajos. En teatre,
durant les sessions de lectura, ja
vaig començant a interioritzar el
paper. Després sempre faig molta
feina a casa perquè sinó avances
poc i fàcilment podries fer parlar

el personatge com parles tu. Quan
passem del text a les sessions ja l’he
fet meu i ja li dono el to necessari.
Quan llegeixes un text i et poses
en situació d’interpretar el significat, de posar-te en el lloc dels
personatges, dels protagonistes,
tens facilitat per a poder fer les
inferències necessàries, per a fer
arribar a qui t’escolti o et vegi
la informació no explícita en el
propi text?
A mi el text em sol quedar vinculat a les emocions, als punts forts
d’una escena. Jo sé quins són els
objectius del personatge en aquella
escena, quin és el seu estat emocional quan s’inicia i per quins punts
ha de passar. La seqüència emocional comença en un punt i ha d’acabar en un altre. Quan assages el text
no és que sigui el menys important,

“a mi el text em sol
quedar vinculat a les
emocions”
surt de manera natural quan tot
el que passa per sota està col·locat
correctament. El mètode seria
una manera d’aprendre el text de
manera col·lateral, assajant bé les
emocions del personatge.
De quina manera has treballat
o segueixes treballant aspec-

tes con l’entonació, la dicció i la
modulació de la veu?
No només hi ha la part física i emocional d’un personatge, moltes vegades pots tancar els ulls i amb la veu ja
estàs donant vida al personatge. Al
teatre, l’entonació, les comes que van
cap avall cal cuidar-les perquè moltes
vegades els espectadors se solen perdre perquè no els arriba bé el so del
final greu de les frases, no arriba tan
lluny. Tot i que a la vida real no parlem així en el teatre cal incidir-hi. En
el cinema no cal plantejar-se si el personatge ha de tenir una bona dicció,
estarà més en relació al seu extracte
social, deformitat bucal o característiques del tipus que siguin. Llavors sí,
treballo molt la dicció i la modulació
de la veu.
Has fet alguna pel.lícula en
anglès? Això t›ha suposat una
dificultat afegida?
He fet una pel·lícula en anglès i dues
en francès. Parlo bastant millor l’anglès que el francès i el repte de treballar en una llengua en la qual no et
sents tan segur com amb la teva em
sembla un repte interessantíssim.

“La part més complexa
de fer un personatge en
una llengua que no és la
teva és la verbalització
de les emocions a nivell
mental.”

Psicològicament no sé què passa però
estic convençut que fas connexions
sinàptiques que no fas normalment.
Curiosament el fet de tenir molt clar
que estàs parlant d’una manera com
no ho faries habitualment ajuda a la
creació del personatge i si a més a
més fas l’exercici, que per a mi no ho
és, de veure pel·lícules versió original, la construcció es fa des d›un lloc
diferent.
La part més complexa de fer un personatge en una llengua que no és la
teva és la verbalització de les emocions a nivell mental. Quan estàs fent
una escena generes pensaments per
donar vida a les emocions, quan
estàs en silenci, mentre actuen
els altres. Als assajos vas generant
aquest discurs que no verbalitzes
però que tens al cap, i et facilita l’expressió de determinades emocions.
Això en una llengua que no és la que
fas servir habitualment per expressar-les, et suposa una dificultat més.
Jo tinc les emocions associades al
català o al castellà, començo a tenirles associades a l’anglès perquè tinc

bons amics amb els qui em comunico en aquesta llengua. Però parlar
d’emocions en una llengua en què
no hi tens vinculada memòria emocional per mi és el més difícil, és gestionar el discurs mental de les emocions en una llengua en la qual no
has tingut emocions, pràcticament.
Fa unes setmanes vas venir a l’escola per col·laborar amb els nois
i noies de sisè. Què en penses
de propostes didàctiques com
aquesta “ fem un curt”?
Estic molt content de la col·
laboració que vaig fer amb els nois
de sisè. Des de fora com exalumne
en fan enveja, nosaltres fèiem activitats molt interessants però em va
sorprendre gratament tot el que es
fa ara a l’escola.
Crec que és molt interessant poder
tenir l’opció de contactar amb persones que vinguin a explicar la seva
experiència en el seus entorns laborals. Són contactes curts, en el meu
cas, d’un parell d’hores però que els
fan entrar en contacte amb la reali-

tat, desfer dubtes, perquè de vegades tenen idees prefixades.
A mi, a nivell personal, em va emocionar i em va omplir molt.
Quin record tens de la celebració
dels Jocs Florals a Sadako?
Tinc el record que vaig guanyar un
premi, no pas un primer. Recordo
que em vaig emocionar i em vaig
posar molt nerviós. Ara llegeixo el
que escrivia en aquella època i em
moro de vergonya.
Acostumes a llegir o escriure
poesia?
Llegeixo molta ficció i ocasionalment poesia també. He llegit
algunes coses de prosa poètica, de
Francisco Umbral o Baricco. La
poesia em costa més de llegir , la
lectura de poesia suposa posar-s’hi
d’un altra manera que no pas per
llegir narrativa.
Marga Minguell
Mestra de l’escola Sadako
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El Club de lectura
El passat mes de novembre es va iniciar el
club de lectura. Un cop al mes ens reunim
el grup de pares i mares que en formem
part per comentar la lectura recomanada.
L’encarregada de dirigir el Club és la Carme
Prims, propietària de la Llibreria “La Caixa
d’eines” de Barcelona. Les sessions tenen una
durada d’una hora i escaig. Comencen amb
els comentaris sobre la lectura assignada
en la sessió anterior i acaben amb una breu
introducció de la lectura que es tractarà a la
següent trobada. Actualment ja hem llegit
i comentat 3 llibres de temàtiques diverses
que han provocat sensacions ben diferents.
El sopar de Herman Koch va provocar que els integrants
del Club ens preguntéssim qüestions tan controvertides com: Fins a on poden uns pares protegir el seu fill?
Fins a quin punt es pot justificar una acció abominable?
Ha de prevaler l’instint de protecció o la lleialtat a unes
normes socials de convivència?
La maledicció dels Palmisano, de Rafel Nadal, ens va
dur a la bella Apúlia, a Itàlia, per explicar-nos la història
d’una nissaga familiar tocada per una maledicció, que
persegueix els homes del clan dels Palmisano a les grans
guerres que van devastar Europa a la primera meitat
del segle XX.
Darrerament, hem descobert una petita joia de la literatura japonesa: Naufragis, d’Akira Yoshimura, que ens

narra la vida en un petit poble aïllat de la costa del Japó,
en l’època medieval, on la supervivència depenia de la
pesca i de la capacitat dels habitants per aprofitar els
pocs recursos naturals que tenien, llevat quan apareixia
el fenomen que ells anomenaven O-fume-sana.
Una novel·la negra ens espera ara als entusiastes membres del Club de lectura, que ja el qualifiquem com una
trobada imprescindible.
Sens dubte, el Club ha arribat a l’escola per quedar-s’hi!!
Jordi Tomàs
Pare d’alumnes de 3r i 6è Primària

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

