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Concurs literari
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Autor: Tanit Capdevila
Curs: 1r EP

3r PREMI
 

categoria
A

1r 
premi

Els animals

Piu piu fa l’ocell
cantant somrient
coc coc fa la gallina
cantant tota presumida,
scuic scuic fa el conill
cantant tot eixerit
i ja fa el cavall
cantant tot galopant.
Piu piu, coc coc, scuic, ja
fan tots els animals.

Els macarrons

La meva àvia
fa uns macarrons
que són molt bons
tan bons com
els petons.

El regal

El regal tot s’hi val.
s’hi val un animal
s’hi val al carnaval
s’hi val al pardal
per carnaval tot s’hi val
s’hi val al ball. 

TEMA: LLIURE

Autor: Ambrós Rui Genís
Curs: 1r EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Sara Fresquet
Curs: 2n EP

ACCÈSSIT
 

No m’agrada la poesia

És difícil la poesia
costen les paraules
costa la rima,
però m’agrada la poesia.

L’ocellet

L’ocellet piula, piula
pel jardí tot bonic.
Piu, piu, piu sent el veí
piu, piu, piu ve del jardí.
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L’Escola Avui

En lo començ del secle XX l’escritura de la llenga ‘nava de 
mal en pitchor. Allavontes la gent escribia en una manera 
forsa anárquica, puix no i havyen unas normas gaire cla-
ras. Y podría molt be esser que sens la figura capdal de 
qui va endressar un poc tot aquet desgabell, avuy encara 
escriguéram aixins.

I aquesta figura no va ser altra que Pompeu Fabra, el 
seny que va fixar les normes del català actual. Ho va fer 
en tres grans fases: l’ortografia el 1913, la gramàtica el 
1918 i el diccionari el 1932. L’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) es va fer seves aquestes tres obres, que van tenir 
una acceptació social àmplia i es van anar aplicant 
progressivament.

Durant els quaranta anys que va durar la dictadura fran-
quista, el model de Fabra es va consolidar en la minsa 
producció escrita que es va poder fer en català; però, en 
canvi, la revisió i l’actualització d’aquestes normes va 
quedar frenada. Un cop restablerta la democràcia, per 
tant, hi havia molta feina per fer.

A partir dels anys 80 i 90 del segle passat, l’Enciclopèdia 
Catalana primer, i l’IEC després, van publicar diferents 
diccionaris que modificaven i completaven el de Fabra, i 
posteriorment n’han aparegut més. També es va crear un 
organisme encarregat de regular la terminologia especi-
alitzada: el Termcat.

Pel que fa a la gramàtica, ja durant el franquisme dife-
rents autors n’havien publicat unes quantes, i posteri-
orment en van aparèixer més. Una de les més notables 
va ser la Gramàtica del català contemporani, publicada 
en tres volums l’any 2002. Però faltava la de l’IEC, la 
Gramàtica de la llengua catalana que havia d’actualit-
zar i ampliar la de Fabra, i que és la que s’ha publicat a 
finals del 2016.

Ha trigat? Sí: gairebé han passat cent anys des del 1918! 
Però, per les raons històriques apuntades, és un projecte 

Canvis ortogràfics  
i gramaticals

que es va engegar tard. I la feina que s’ha fet és ingent: 
s’ha passat de les menys de 150 pàgines que tenia la gra-
màtica de Fabra a les gairebé 1.500 de l’actual. Això ha 
permès explicar molt detalladament el funcionament de 
la llengua i tractar molts aspectes sobre els quals hi havia 
un buit. També s’ha dedicat una atenció especial als dia-
lectes (sobretot català central, nord-occidental, valencià 
i balear), als registres (més formals o menys formals) i als 
canals (oral i escrit). I és que la llengua disposa de moltes 
alternatives que resulten més o menys adequades segons 
els àmbits en què s’utilitzen.

Pel que fa a l’ortografia, ja des de l’època de Fabra s’hi 
havien anat fent petits ajustos i retocs, que s’havien 
publicat per aquí i per allà. Faltava agrupar tot aquest 
material dispers i donar solució a unes quantes qüesti-
ons que no estaven ben resoltes. I és el que s’ha fet amb 
l’Ortografia catalana que l’IEC ja ha presentat i que es 
publicarà aquest 2017 (la versió provisional es pot con-
sultar en línia). Hi haurà modificacions que al principi es 
faran estranyes i potser costaran, però al capdavall són 
petits retocs per pentinar una mica l’escriptura, no pas 
per canviar-li el look.

I tots aquests canvis, per què? Perquè la llengua evoluci-
ona. Avui no parlem ni escrivim com fa cent anys: hem 
arraconat unes tendències i n’hem adoptat unes altres. 
I és lògic que les tres eines de consulta de què disposa la 
llengua (l’ortografia, la gramàtica i el diccionari) s’actu-
alitzin. Perquè han de descriure la llengua d’avui i han 
de donar les pautes necessàries per utilitzar-la de la 
manera més adequada possible. La feina que va comen-
çar Pompeu Fabra es quedaria estancada si no l’adaptés-
sim al nostre temps.

Jaume Salvanyà
Tècnic lingüístic de l’Institut d’Estudis Catalans
Pare d’en Pau Salvanyà de 6è
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Curs: 2n EP
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Autor: Diego Murga
Curs: 1r EP
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3r PREMI
 

Autor: Elliot Plana
Curs: 2n EP
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Autor: Martina Centelles
Curs: 2n EP
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Curs: 1r EP

2n PREMI
 

Autor: Gala Ferrer
Curs: 1r EP

2n PREMI
 

Autor: Bruno Martínez
Curs: 2n EP

 

Dóna’m la mà

És fosc
no m’hi veig
vull que em donis la mà
per no tenir por.
Ara hi ha molta llum
i m’hi veig,
però amb tu encara més.
Dóna’m la mà.

L’amor

L’amor és de la pau,
l’amor és un sentiment
que no té tota la gent
i ens fa estar contents.

El peix

Aquest peix
es diu Aleix
i quan neda fa eix eix.
L’Aleix es troba un amic
que està atrapat a una roca
i l’ajuda a treure la pota.

El cargol d’or

Veig el sol
com un girasol,
i a sota es troba un cargol
que brilla com el sol.
Agafo un cargol
i el poso a sobre d’una col.

La Primavera

Les plantes són boniques,
els arbres molt alts,
el vent bufa com sempre.
Jo veig com es mouen
les fulles dels arbres
amb la força del vent.
La primavera és molt bonica.

Esquirol esquirolet

A la vora del riu hi ha un esquirol,
rosega el tronc de l’arbre i veu del 
rierol.
Té molta gana i es menja una nou.
I llença la closca a dintre del pou.
Quan es faci fosc anirà,
al seu cau, a descansar.

El camaleó

El camaleó s’amaga
darrere un lleó
de color marró.
Quan s’enfada es torna
del color d’una fada.
Quan està trist
es torna del color gris.
Quan està content
es torna de color rogent.
Quan no sap perquè li passa
es torna de color carbassa.

El refugiat

El refugiat
se’n va del seu país
perquè ha esclatat una bomba
i marxa corrent
fins a Barcelona
i una gent molt bona
el va cuidar
i s’hi va quedar

El món

Gran és el món,
arbres i mar hi ha.
Gira i gira sense parar
perquè un dia el sol el cremarà.
El món és així.

Amor

Amor et veig passar
per l’escola
algun dia et diré
hola. 

El meu món inventat

Al meu món inventat
no hi ha guerra
sols hi ha pau.
Tothom té casa
tothom té un sostre
dalt del cap.
No hi ha pobres ni rics
sols hi ha gent normal.

TEMA: AMOR TEMA: NATURAcategoria
A categoria

A

categoria
ATEMA: PÀTRIA

1r 
premi
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Curs: 4t EP

 

Autor: Mariona Tarragó 
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La Guerra 

Cors trencats,
sentiments ferits,
famílies destrossades,
núvols grisos al cel.

Tot això passa a la guerra,
on gent lluita sense pietat,
i se’n va,
deixant cors trencats,
sentiments ferits,
famílies destrossades,
núvols grisos al cel,
morts i gent necessitada.

La meva professora 

La meva professora
és molt amable
també és simpàtica
i molt agradable.

Sempre té paciència,
també s’enfada,
però sempre amb consciència
per això a tots ens agrada.

També ens ajuda
sempre que ho necessitem
a vegades es posa tossuda,
però tots l’estimem.

La Guerra 

Les guerres són un argument no parlat,
són violència mort i sang.
La gent pateix i perd la il·lusió
preguen per als familiars que es van a sacrificar.

El món es cobreix per llàgrimes de tristor
per les vides perdudes de la gent innocent
que estaven sofrint el seu patiment.

Tot sembla fosc, ple de por i dolor
les cases i escoles es col·lapsen
per les bombes, que cauen del cel
afecten a famílies i l’educació dels nens.

A la guerra
guanya el patiment
i l’alegria es perd.

The Owl 

White pale feathers with a yellow shiny beak
Lays down her eggs on a nest full of leaves.
Flies out of the nest searching for a pray
Just before the night swallows the whade day.

When the cold begins to appear
She wonders if she’ll have time
To arrive home and dine
Or even if she will survive.

Ad the night conquers everything
She starts to worry, but then
BAM the rain strucks with lighting
And unfortunately she is hit.

Hurt and tierd she finds a cave
It was wek and dark
But it was worth a shot,
She closed her eyes not remembering, what
She left behind.

Lightning inside darkness appeals to hopefulness.

La lluna 

La lluna s’aixeca,
ben tard a la nit,
quan tothom es queixa,
que no vol anar al llit.

La son ens convenç,
tothom se’n va al llit
i la lluna contenta,
es queda tota la nit.

Els arbres 

Els arbres a la primavera,
estan tots molt florits,
de molts colors bonics.

els arbres a la tardor,
són grocs i marrons,
i les fulles cauen
amb molts sons.

Els arbres a l’hivern,
estan tots molt nevats
i gairebé tots pelats.

Els arbres a l’estiu,
estan carregats de fruita,
i amb algun petit niu
on algun ocell hi viu.

TEMA: PÀTRIA TEMA: NATURAcategoria
B

1r 
premi 1r 
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categoria
B
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Autor: Ona Montanyà
Curs: 3r EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Adriana Costa 
Curs: 4t EP

2n PREMI
 

Autor: Leo Navarro 
Curs: 3r EP

2n PREMI
 

Autor: Noa Boada 
Curs: 3r EP

3r PREMI
 

Autor: Jan Pradal 
Curs: 3r EP

3r PREMI
 

L’aniversari 

Pel meu aniversari
tothom em demana,
em pregunta
i em reclama.
Què desitjo?
Què demano?

Jo demano materials
i coses artificials
però en el fons només vull,
ser molt feliç,
ser estimat
i estimar.

La mort 

Mort alegre, mort trista,
mort calorosa, mort congelada,
mort que ningú no l’estima.

Però va arribar un dia
que jo vaig veure què era la mort,
que la mort no ens porta alegria,
sinó que et porta tristesa al teu cor.

La petita planta 

Al costat de l’hort
hi ha la petita planta,
és molt verda
i a tots ens encanta.

Sempre la cuidem,
la reguem i
l’alimentem.

A vegades té cucs,
però de seguida els hi traiem
tots menys els porucs
que no volen tocar cucs.

Quan es faci més gran
li sortiran flors
que a tots ens agradaran
perquè seran de tots colors.

Autor: Joana Soler
Curs: 4t EP

 

Autor: Pep Cabré 
Curs: 4t EP

 

Si yo pudiera 

Si pudiera volar
volaría hasta no parar.

Si pudiera soñar
soñaría intentando imaginar.

Si pudiera ser quien soy
no tendría que cambiar.

Si pudiera leer leería
hasta crecer y aprender.

Si pudiera tener una vida normal
no tendría que huir
para no sentirme mal.

Si pudiera querer como
algunos saben no tendría que
mentir para ser quien los
demás quieren que sea
Si pudiera...

La Nit 

Surto a la nit,
sol pel carrer, cansat.

Veig a molt poca gent,
estic sol, he pensat.

Segueixo ferm,
amb dubtes al cap
de seguir o parar
d’avançar o esperar.

Tot està ben fosc,
la llum se n’ha anat.

Jo ja vull tornar a casa,
estic massa cansat.

The year 

I’m winter
the Snow is
the king of world.

At spring
birchs sings
I can smell the flowers
in the garden of my home.

There is summer
the time of your life.

I’m autumn
the leaves fall
an the trees get small.

Les Estrelles 

Miro al cel
veig alguna cosa que brilla
és un estel
que tot ho il·lumina.

Me’n vaig a dormir
pensant en estrelles
que no poden morir
perquè són meravelles.

És impressionant.
Que bonic que és el cel!
Algun dia els pares el miraran
i només veuran un sol estel.

M’agradaria veure més estrelles
que cada cop són més belles.

Miro tots els estels
i m’encanta el seu color de 
caramels.

La Nit 

Bona nit!
Dorm en pau
vés al llit
que el cel és blau.

És molt fosc
imagina que voles
endinsa’t al bosc
a veure què trobes.

El futuro 

Era de noche,
no sabía que me esperaría delante
pero estaba contento.

Nada me quitaría la felicidad
que encontré en ese pozo oscuro.

Debajo del agua yo caía lentamente,
ahora estoy aquí.

No sé que será mi futuro,
pero pienso en positivo.

1r 
premi

1r 
premi

Autor: Ignasi Mauri 
Curs: 4t EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Irene Losantos
Curs: 4t EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Ona Montanyà 
Curs: 3r EP

ACCÈSSIT
 

Desert 

Estic en un desert,
és un desert salvatge
que es troba a Síria.

No és un desert normal,
el desert és fosc
com la tristesa del país.

Amb la mà toco la negra sorra
i penso: pobres nens refugiats
que han hagut de marxar
del seu país per no ser matats.
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B categoria

C categoria
C

La vida 

La vida es crea quan neixes,
la vida és feliç o infeliç.
La vida és alegre i divertida.

A vegades és molt dura i injusta.
Quan vols allò que no tens, la vida és injusta.
Quan no tens a prop aquells que t’estimen,
la vida és dura.

Quan tens al costat la família,
la vida és alegre.

Quan fas allò que t’agrada,
la vida és divertida.

La vida acaba amb la mort.

La mort és molt trista,
s’acaba la vida,
i amb ella tots els moments injustos, durs, alegres i 
divertits se’n van.

La terra de ningú 

De qui és aquella terra?
en la que no hi viu ningú,
de la que tothom marxa
buscant un millor futur

venen a casa nostra
buscant un millor sostre

fent un llarg camí
seguint el seu destí

no som tan diferents
tots volem viure contents

però per què no els acollim?
si lloc sí que en tenim!

jo vull anar a aquella terra
i acabar amb aquesta guerra.

La meva terra 

La meva Terra
Catalunya és,

la Sagrada Família, i molts més,
el Fossar de les Moreres

el call jueu, i el carrer Montcada
la seva història és.

Botifarra amb seques,
Pa amb tomàquet

la nostra gastronomia és
La sardana, el ball de bastons

Sant Medir, la Patum i els castellers la nostra cultura són.
Aiiiiii com m’estimo Catalunya.

The mountain

I’m away from my home. 
And I feel all alone 
The moment to feel free 
Is when sometimes you hug a tree. 
I was feeling very brave, 
so I went into a cave. 
I start to relax when I hear the birds sing 
And then I disconnect from everything, 
Feeling the mountain is the best way 
To find no traffic in my way 
Stressed in the city I never feel pure. 
Going to the mountain is always my cure. 

La bellesa invisible

Frescor d’estiu, 
amb el so del riu,

que baixa cap a la fi,
esperant el seu destí.

Em pregunto,
altre cop,

de quin color és això?
Això que noto,
això que oloro.

Potser vermell?
com un clavell.

O potser verd?
com un avet.

O de color groc?
com un gira-sol,

que es reflecteix amb el sol.

Frescor d’estiu, 
amb el so del riu,

que baixa cap a la fi,
esperant el seu destí… 

Un somriure li dedico 

Un somriure li dedico al sol,
el que em trobo cada dia,

els matins em dius bon dia,
al vespre, fins demà, que un altre em crida.

Un camp de roselles,
enlluernes i il·lumines,
i els arbres ja més vells

els omples d’alegria.

Quan te’n vas,
ja no ser què fer
qui m’ajudarà?

qui m’escalfarà?

Un somriure li dedico a la lluna
la qui em trobo cada nit,
amb la teva llum blanca,

sense ella que faria?

Quan te’n vas,
ja no ser què fer
qui m’ajudarà?

qui em protegirà?

Un somriure us dedico als dos,
els qui m’ajuden cada dia,

em deixen ser com soc 
i omplir-me de valentia

Autor: Xavier Ortega 
Curs: 4t EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Ferran González 
Curs: 5è EP

ACCÈSSIT
 

Autor: Laia Montolio 
Curs: 5è EP

 

Autor: Júlia Lahoz 
Curs: 6è EP
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Autor: Cèlia Rochet 
Curs: 5è EP

2n PREMI
 

Autor: Mireia Cardona 
Curs: 5è EP
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C
Gira-sol 

Cada matí el veig,
per la finestra,
m’enlluerna,
tanco els ulls,
noto escalfor.

Surto al jardí, 
me’l miro,

me’l torno a mirar i dic…
que bonic que és!

M’estiro al seu costat,
ell no em mira,

ell mira el sol com cada dia.

Pètals,
que m’inspiren cada dia,

cada setmana, 
cada mes…

Quina calor! 
No aguanto més!

Em pregunto,
Ell no deu tenir calor?

Prou!

Em sento lligada,
lligada per la por,

per una corda,
sense retorn.

Cauen llàgrimes, 
llàgrimes de dolor,

que es converteixen,
en desesperació. 

Sóc dona, 
no esclava,
Sóc dona,

I he dit PROU!

L´amor

Què és l´amor sense tu?
Per què no ets a prop meu?
Només sento tristesa
davant del silenci teu.
Ajuda´m a entendre
per què has marxat,
explica´m sobretot la veritat,
així podré entendre què ha passat
en el meu cor trist i trencat.

La meva mare

Tu que sempre guardes els secrets,
que em cuides el millor que pots, 
que quan et necessito hi ets,
que m’ajudes a mi i a tots.

Tu em vas ensenyar a caminar,
a parlar, estimar i respectar,
així és com tu em vas educar.

Quan vaig fer els meus primers passos, 
em vas ajudar amb els teus braços,
quan vaig dir els meus primers mots,
eres allà amb tots.

Tu que sempre guardes els secrets,
que em cuides el millor que pots,
que quan et necessito hi ets,
que m’ajudes a mi i a tots.

Tu ets la meva mare,
abans i també ara,
sempre et tindré al meu cor,
amb estima i amor. 

Te quiero, te amo y te reclamo 

Parece mentira que te conozca.
Desde la infancia juntos
y al final parece que te desconozca. 

Yo intentando mejorar nuestra relación,
y tú ni siquiera intentarlo. 
Pareces un halcón
y siquiera puedo alcanzarlo. 

A veces me complacías, 
con tu amor y simpatía. 
Pero esos minutos que lo hacías,
siempre acababan destrozándome la vida. 

Es que no aguanto más, 
tus gritos y tus mentiras. 

He estado esperando años
a que te des cuenta de mí, 
y parece que estos años
no han servido de nada. 

Deja de fingir que eres otra persona 
porque seguro que a la gente, 
le gustas tal como eres. 

Te quiero, te amo, y te reclamo. 

Vull ser lliure 

Vull ser lliure,
vull volar,

vull somriure,
em vull deixar anar.

Una ombra que em persegueix,
sento cada dia,

i sense una llum que em consoli,
no sé què faria.

Em sento perduda,
no sé què dir,

sento mil veus,
que parlen de mi.

No sé què em passa,
què faig aquí?

un sentiment contradictori
començo a sentir.

M’agrada aquest lloc, 
em vull quedar aquí,

que aquestes pors que sento
molt lluny se’n vagin de mi.

Vull ser lliure,
vull somiar,

d’aquestes cadenes 
em vull deslligar.

Autor: Mariona Balari 
Curs: 5è EP
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La pàtria que jo vull 

Quan era petita em deien,
que havia de compartir,

ara veig gent que camina,
que no sap cap a on fugir.

Professors i professores,
dels qui a la societat tenen pes,

hauran malgastat hores,
no els hi ha servit de res.

Aquesta gent que caminen,
diu que no la podem fer venir,

els que manen ho prohibeixen,
ELLS NO SABEN COMPARTIR!

Només volen fer negoci,
l’esperança no és diner,

no els fa por el nostre judici,
la seva butxaca és el primer.

Si passen fred no importa,
si passen gana és indiferent,

el polític només pensa,
en ell poder dormir calent.

 
I jo em sento compromesa,

amb haver-los d’ajudar,
la meva vida és molt dolça,

i això no ho puc tolerar.

Si totes les persones,
de tot això en som responsables,

si no fem més accions bones,
no ens estimarem ni a nosaltres.

Aquests que ara no els ajuden,
també varen ser petits,

i dels professors que els ensenyaren,
haurien d’estar ben agraïts.

Jo no vull sentir una pàtria,
que no els hagi ni escoltat,
la meva pàtria és la Terra,

i és terra de llibertat.

Autor: Jorgina Garcia 
Curs: 1r ESO

 

Preguntes i més preguntes!

Què són les paraules
que en aquest poema escric?
Què són les frases
que rimen sense sentit?

Quines són les lletres
que puc escollir,
per formar aquesta rima
avui i aquí?

Quins són els sentiments
que jo vull expressar,
amb aquest llarg poema
que mai acabarà?

Què pot significar
aquesta curiosa rima
que no puc entendre avui?
ja la llegiré un altre dia

Què puc descobrir
entremig de les paraules?
Què pot produir 
tot aquest enrenou?

Entre lletra i lletra
totes juntes ballen,
mentre formen paraules
formant un únic so.

La rima d’un poema
que poc a poc s’enllaça,
buscant el seu lloc 
dins d’aquesta cançó.

Que és tan bonica
que tant ressalta
perquè tot és…
Tot és claror.

Mi bisabuelo 

Has cumplido 102 años 
Cuanto vivido, cuantos recuerdos, cuanto amor 
has vivido guerras, penas, hambres, enfermedad,  
y soledad 
eres fuerte, y para nosotros un héroe 
amigos, hermanos, esposa y sobrinos te han dejado 
pero nosotros estamos y te acompañamos 
has cumplido 102 años 

Europa y su poesía 

Europa tiene muchos países, por mucho que tú los pises. 
52 en concreto, y sabérselos es todo un reto. 

Aprenderte sus capitales te costará, y saberte solo los nombres no te bastará. 
Así que aquí unas frases te dejo, para que mí te sea tan complejo. 

Acuérdate de ellas y serás como las grandes estrellas.
- Aprendí a duras penas que la capital de Grecia es Atenas 

- Si en Madrid te viene una migraña será porque es la capital de España
- Gane quien gane la liga la capital de Letonia es Riga 

- En Alemania te encuentras un chocolatín porque su capital es Berlín 
- En Varsovia me pongo colonia ya que es la capital de Polonia
- Si en Francia el día es gris es porque estás en su capital París

- En Serbia todo ha adelgazado y espero que sea porque su capital es Belgrado 
- En Oslo solo se juega porque es la capital de Noruega

- Me encanta Bruselas porque es la capital de Bélgica y viven muchas abuelas. 

En fin, toda esta ayuda te puedo prestar, pero ya más versos no te voy a contar. 
Tu memoria tienes que ejercitar, en vez de pasarte toda la tarde jugando al billar. 

Pero ya has visto cuanto la poesía te ha podido ayudar, y más de un dolor de 
cabeza ha debido amainar. 

Ahora todos juntos le vamos a dar las gracias, dando saltos y haciendo acrobacias.
Gracias poesía, gracias gracias gracias. Y si me lo permites: un gracias más. 

Voldria 

Voldria un “bon día” cada matí,
I una “bona nit” quan el sol se’n va al llit

Voldria que el temps no anés passant,
Ets petit i de sobte ets gran.

Voldria que el món no s’acabés mai,
Tant treballar per després tornar a començar.

Voldria que no hi hagués ni rics ni pobres,
Perquè al final cap dels dos gaudirà.

Voldria tot el món sense guerres,
Mai més voldria baralles!
Voldria cridar i ser lliure,
Poder ser com jo vull ser.
Voldria, voldria, voldria…
No només jo ho voldria,

Tothom voldria,
nosaltres voldríem.

Voldria poder confiar amb tot el món,
Per poder saber, què sóm?

Som humans, sí!
Però humans que estimen o humans que odien?

Autor: Martina Viñolas 
Curs: 6è EP
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El nostre país 

El nostre país és un país... 
On no hi ha guerres ni batalles 
on fem uns bons actes. 
On no volem ningú mort de gana 
on no volem ningú mort de set. 
On hi ha gent sana 
i tots tenim el nostre dret. 
Tenim un bon aprenentatge
i estem plens de coratge. 
Som valents
i sempre estem molt atents.
Volem ser independents 
però sembla que estiguem absents. 
El nostre país es un país afortunat 
i crec que no m’he equivocat. 

La mort 

Algun cop hem desitjat la mort a algú,
i d’altres els hem promès que els salvaríem.

Però,
per què?

És que ens fa por? La temem?
És potser la mort quelcom dolent?

És el que hi ha després, el que no volem?
El que odiem, quan hi pensem?

És el silenci, el que ens inquieta?
O els somni profund, el que ens altera?

Temem haver-nos de deixar portar?
Temem haver de renunciar?

Però potser,
no hi ha res de dolent.

Sense patir,
sense sofrir.

Sense guerres 
que ens esguerren.

Deixes de patir, 
però també deixes de gaudir.

Però no la pots evitar, 
perquè sempre t’atraparà.

El Llop 

Ullals banyats en blanc lluent
mostren l’esperit de la fera
I mentres el sol es va ponent
Es va fent més gran l’espera
Ulls encesos en la nit fosca
Poblats per gotes d’aigua bullint
Carn rascada per una pedra tosca
Que crema com a cor patint
Observa atent un soc robust
Buscant aliment en presa dèbil.
Cercant algun moviment brusc
Per atacar aquell animal flèbil
I mentres sa espera es llarga
la nit esclata com a pluja d’estels
I amb sa mirada amarga
Atrapa aquells éssers rebels
I amb la fam ferotge dins del pit
La bèstia torna a estar encesa
I com d’idees el seu cap n’és buit
A casa torna, amb la seva presa

D’un país llunyà 

Vinc d’un país on visc amb por 
on visc oprimida
i la meva opinió no té valor. 

D’un país que cada dia està pitjor
que viu en eterna foscor
i on només s’escolta una lleu remor. 

El meu somni es viatjar 
a un país llunyà 
on no viuen preocupats 
pels atemptats. 

Un país per poder ser lliure
i on poder somriure, 
un país per viure 

I és aquest somni 
el que em manté viva 
el que fa que m’aferri a la vida 
i no perdi el somriure en un mal dia. 

La terra 

Fa molts anys en el planeta
tota la terra era neta
no hi havia contaminació
fins que va arribar la destrucció

Els humans la van destrossar
la terra que vam estimar
ara hi ha contaminació
i no hi trobem la solució

Què hi podem fer ara els humans
això s’escapa de les nostres mans
hem d’ intentar-ho cada dia
perquè ni un miracle ho salvaria

Tots junts hem de lluitar
i la terra rescatar
no parem de provar-ho
el millor és intentar-ho

Si tots junts ho intentem
el planeta salvarem.

Viure, vida 

Vida, vida 
Vida, natura 
Vida, oxigen 
Vida, misteri 
Vida, viure 
Vida, falta 

Falta, falta 
Falta, oxigen 
Falta, natura 
Falta, vida 
Falta, viure 
Falta, misteri

Misteri, misteri 
Misteri, natura 
Misteri, viure 
Misteri, falta 
Misteri, vida 
Misteri, oxigen

Oxigen, oxigen 
Oxigen, misteri 
Oxigen, vida 
Oxigen, falta 
Oxigen, viure 
Oxigen, natura 

Natura, natura 
Natura, falta 
Natura, vida 
Natura, oxigen 
Natura, misteri 
Natura, viure 

Viure, viure 
Viure, falta 
Viure, oxigen 
Viure, vida 
Viure, misteri 
Viure, natura 

Oxigen, natura
Falta, misteri
Viure, vida 

Autor: Albert López 
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Soc així 

Soc així, 
visc així,
i seguiré sent així. 

No em canviaràs 
per més que t’esforçarás 
soc així
i seguiré sent així. 

Si no t’agrada la meva manera de ser
m’és igual, 
per tu no canviaré. 

Per mi te’n pots anar 
no t’enyoraré, 
però tampoc t’oblidaré, 
en tu, somiaré 
i sempre t’estimaré. 

M’has fet mal, 
m’has clavat un punyal, 
però per tu no canviaré 
M’és igual que no m’estimis,
m’és igual que m’oblidis, 
però a mi no em canviïs, 
soc així. 

Records de Tardor 

Perfum de vainilla,
Olor de cafè. 
Flor de camamilla, 
Aroma de te.

Fulles sobre el terra, 
En un passeig brut. 
Amaguen les penes, 
D’un poble menut.

Onades mandroses, 
Poble mariner.
I sobre la sorra, 
Un noi matiner. 

Olora amb tendresa 
Olors que el deixen mut 
Que només es troben 
En aquest poble perdut. 

Perfum de vainilla, 
Olor de cafè. 
Flor de camamilla, 
Aroma de te. 

Tin 

No, no estoy durmiendo. Oigo gritos a lo lejos de la oscu-
ridad de mi habitación. Perduran segundos, momentos, 
instantes que se convierten en minutos. Y luego reacciono. 
Distinguí a mi osito Tin en el suelo. Lo agarré y le abracé 
deseando que no fuera nada.
Me levanto y me dirijo hacia la puerta con sigilosos pasos. 
Golpeo algo en el suelo. Los gritos siguen, no entiendo 
nada. Abro la puerta y todas las luces del piso de arriba 
están cerradas. Ahora los gritos se convierten en llantos: 
son de mamá.
Me dirijo hacia el piso de abajo siguiendo el triste sonido de 
desesperación. La noche ya cayó y no puedo moverme con 
seguridad. Bajo los escalones lentamente, tengo miedo, no 
sé qué está pasando. Quizás sea una pesadilla, quizás todo 
sea mi imaginación. Pero no. Es real. Sigo hasta el último 
escalón. Los pies descalzos me hacen sentir un escalo-
frío. Los llantos son cada vez más fuertes, hasta que se 
para todo. No oigo nada, solamente puedo contemplar la 
escena.
Mamá estaba estirada al suelo, contigo. Papá. Muerto.
La ambulancia llegó minutos más tarde, nada se pudo 
hacer. Se te llevaron y yo me quedé en casa, todo se había 
acabado. Ya nada tenía sentido. Lo eras todo, y te fuiste sin 
avisar.
Subo los escalones hasta llegar a mi habitación. Abro la luz 
y veo a Tin en el suelo apoyado en la pared. Me acerco.
-¿No has sido tú verdad?
Una sonrisa se le dibujó bajo su nariz.
Y me fui contigo, papá.

Quin estrès al descansar

Per fi s’ha acabat el dia,
i tinc temps per descansar,
ni un minut més aguantaria,
si no m’estirés al sofà.

Ja no m’aguanto dreta,
sento que m’haig d’estirar,
s’il·lumina la pantalleta,
i el mòbil comença a vibrar.

És un whatsapp de les noies,
que es volen organitzar,
estan totes ben cofòies,
jo també m’hi vull apuntar.

Mentre escric una resposta,
el mòbil torna a sonar,
és l’instagram d’una amiga,
i una foto haig de mirar.

És molt guai aquesta imatge,
un like li voldria posar,
però abans de clicar al cor pel 
marcatge,
el mòbil torna a sonar.

És el houseparty amb les de l’equip,
que ja comencen a parlar,
m’afegeixo però sento un “biiiip”,
no m’ho puc creure, no em paren 
de xatejar.

No he pogut amb les noies xerrar,
Ni posar un like a l’amiga,
Tampoc amb l’equip parlar,
I fins i tot els dits em fan figa.

Quin neguit quina agonia!,
Els dits no han pogut parar,
Per fi s’ha acabat la bateria,
Quin estrès al descansar!

Igualtat 

Presonera dels teus dits 
Tremolant amb enyorança 
Sense armes ni canons 
Però sempre amb esperança 

No tinc el dret a paraula 
Per expressar els sentiments 
La por corre per les venes 
I m’anul·la els pensaments 

Sempre superior a mi 
L’amor per tu no es la manera 
Maltractar-me és el camí 
Per fer més llarga l’espera

I quan ja no estigui aquí 
La que sofrira serà una altra 
No vull més noies patint 
rebel·lar-nos ens fa falta

Amistad 

Giro y estas ahí mirándome,
esperando a que caiga,
para poder levantarme, 
para regalarme tu sonrisa,
y así, ayudarme. 

Para compartir tus penas
y también tus alegrías
Para abrazarme y no despertar
de este sueño hecho realidad. 
para levantarme y gritar que: 
“Esta amistad es de verdad” 

Porque me he caído y me has levantado,
me has regalado tu sonrisa, 
y tu apoyo cuando lo he necesitado. 

Y cuando tú estés en el suelo, 
yo te levantaré,
te miraré y te diré: 
“Gracias, gracias por aparecer en mi vida, 
por estar ahí y levantarme cuando estaba Me
tirada sin que nadie pudiera ayudarme” 
te regalaré mi sonrisa, 
y mi apoyo para cuándo lo estés buscando 

Así que gracias, gracias por levantarme 
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Llegim! 

M’agrada llegir
perquè de la rutina puc fugir.
Amb un llibre puc aprendre,
però sobretot em pot sorprendre

En un dia plujós
m’entrego amb anima i cos.
De vegades puc passar por,
sempre és decisió de l’autor.

Un esglai i després un somriure,
ensurts que et fan viure.
Com quan llegeixo un llibre divertit
que em fa sentir com un nen petit.

M’agraden els llibres d’exploradors
Perquè sempre tenen finals enriquidors,
Els còmics són màgics, de vinyeta en vinyeta
m’ho passo teta.

Que difícil ha de ser treballar d’escriptor,
expressar tanta emoció…

Desperta a la natura 

Mira com tranquil·lament s’aixeca l’alba
Despertant, poc a poc, la nit apagada
Despertant, pas a pas, gent endormiscada
Mira com tranquil.lament s’aixeca l’alba.

Observa com cau sigilosa la pluja
Que finament dansa sobre la ciutat
Que de delicada gota crea bassals
Observa com cau sigilosa la pluja

Sent la brisa de la matinada
Com pentina la donzella
I com avança sense ella
Sent la brisa de la matinada
Gaudeix dela mar turquesa
Que avança amb gran fermesa
Gronxant onades amb delicadesa
Gaudeix de la mar turquesa

Mira com n’és de preciosa la natura,
Observa-la detingudament,
Sent la gloriosa melodia
I Gaudeix-ne lentament.

Before they can hurt him 

There’s a boy in the corner
Just turned eighteen
Ever since he was little
It was always his dream

To marry a girl who would
treat him just right
With loving best friends
for the rest of his life

But as he grew up
His friends all grew cold
So he twisted his life
Just to fit in their mould

Now his biggest fear
is that he’ll be rejected
he’ll try anything to feel
love and accepted

He’s lost count of the times
That he’s gone to bed crying
He has never found peace
And he’s got tired of trying

Now he’s lost all his hope
And his trust has worn thin
So he hurts others first
Before they can hurt him.

Estic sola 

De sobte, em trobava sola avançant pel el carrer, l’aire 
em venia de cara, vaig aixecar el cap, ningú, estava sola. 
Començo a caminar encara mes ràpid, amb por de que 
algú vingui per darrere, però en el fons sé que ningú vin-
drà, ja que estic sola. De sobte es sent alguna cosa, em 
giro cap a totes les bandes però, res, es torna a sentir i 
aquest cop no para, una musica. Començo a ballar, i em 
deixo portar. Ballo, giro, salto, em sento lliure altre cop, 
i faig totes aquelles coses que un mai s’imaginava que 
podria arribar a fer, començo a sentir, a experimentar 
un sentiment que mai havia sentit, llibertat. Llibertat 
per totes bandes, per aquí per allà. Sento que m’és igual 
tot, perquè en aquell moment sóc jo la que importa, en 
aquell moment només hi soc jo, respiro l’aire pur que 
m’entra pels pulmons i em dona vida, respiro, respiro 
fins que..., fins que la realitat torna. Me n’adono on soc, 
veig moltíssima gent al meu voltant, “que passa mare?, 
que esta passant, on som mare?” La mare em mira, te els 
ulls plorosos, vermells, lletjos, no els te tan macos com 
sempre, “dorm carinyo, torna’t a dormir.” Però aquesta 
vegada no puc, perque me n’ adono d’on som, som al 
mig del mar, amb cent persones lluitant per la seva 
vida, però què dic? Aixo no són persones, en aquesta 
barca hi ha trenta homes intentant no caure a l’aigua, 
ja que s’estan empentant entre ells, a la meva dreta hi 
ha quaranta mares i filles que intenten que els fills dor-
min, que no pateixin, perquè al cap i a la fi sabeu que? 
Son nens. Davant meu hi ha trenta persones mes què 
estan tirant-se a l’aigua, això no són persones. “Mare” 
La mare em mira i em fa una senyal amb el cap, indicant 
que li digui el que li hagi de dir. “Que hem fet res dolent, 
mare? Hem fet res dolent per estar aquí? Pero mare si 
jo em portava molt be últimament, no entenc perquè 
ens castigues així” La mare baixa el cap, torna a tenir els 
ulls lletjos, em mira, m’acarona, em fa un petó, i em diu 
“Ho sento”. Despres d’això, no torna a parlar durant dos 
dies, dos dies que passem a la barca infernal, dos dies, 
fins a que arribem, fins que arribem, no sé on arribem. 
Obro els ulls i veig esperança, de sobte me n’adono que 
ja no hi ha aigua, terra, no m’ho crec, ho hem aconse-
guit, em començo a rebolcar per la terra humida, més 
feliç que mai per haver sortit d’aquell forat negre, però 
me’n adono que aquest cop no hi ha música, i aquest cop 
no soc lliure. 
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El temps 

El temps, quina cosa més complicada!!
Cada segon, cada minut, res no passa a la vegada.
A vegades desitgem tornar enrere i canviar coses,
però en desert podria transformar-se un camp de roses.

Si una alteració hi hagués,
el nostre món canviaria en un tres i no res.
Hitler i nazis ajudant jueus,
o dinosaures trepitjant-nos els peus.

Potser canviar el passat no seria dolent,
però podríem acabar en un món diferent.
Tot i això, un altre aspecte del temps és el futur,
ja que un vol saber si demà serà un dia ben dur.

Un món futurista,
on visitar la lluna fos una cosa de turista.
O potser un món destrossat,
on cada país fes guerra amb el del costat.

Jo vull viure el present,
on el temps sembli que passa lent,
però viure el moment,
i durant la meva vida, conèixer tot tipus de gent.

Sense preocupar-me per allò que va passar,
que ni jo ni ningú pot canviar,
ni per allò que no sé si mai passarà,
un espera per un moment que no sé si mai començarà.

Jo vull viure el present,
millorar el meu demà a pas segur, però lent,
i no preocupar-me d’ahir,
què hauria pogut canviar i què no em deixa dormir.

Autor: David Illarreta 
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L’entrevista

Una conversa amb  
Carme Solé Vendrell
Un matí assolellat ens trobem a casa de la Carme Solé Vendrell per 
descobrir, una mica, el seu interessant i ric recorregut artístic. 
S’acosten els Jocs Florals de l’escola i creiem que és un bon moment 
per parlar amb ella. Ens trobem en un pis de l’Eixample tot i que la 
Carme és i serà sempre d’Horta.

La Carme es defineix com a  
il·lustradora i pintora. Què et 
va motivar a emprendre aquest 
camí? 
De petita dibuixava bé, fins i tot 
recordo un dibuix que vaig fer als 
quatre anys en una pissarra on hi 
havia una quadrícula marcada, 
eren altres temps! La meva mare, 
que va morir quan jo tenia nou 
anys, dibuixava i, veient com ho feia 
jo, em deia que de gran li agradaria 
que aprengués a dibuixar. De totes 
maneres l’escola d’aquell temps no 
preparava en aquest camp, només 
més endavant es podia anar a esco-
les especialitzades. Així és que vaig 
arribar als quinze anys amb una 

preparació habitual, però no desit-
jada, per al camp del comerç. Sí que 
en dos aspectes em fou bo aquest 
aprenentatge, en saber escriure bé 
a màquina i aprendre el francès. 

Als quinze anys i un dia vaig comen-
çar a treballar en un despatx i paral-
lelament al vespre vaig iniciar els 
estudis a l’Escola Massana que lla-
vors les classes es feien de 7 a 9 del 
vespre. Aquestes hores d’ambient 
bohemi i ric artísticament van ser 
molt importants per anar desco-
brint diferents tècniques així com 
molts amics amb interessos diver-
sos. El Sr Güell, director de l’escola, 
em deia que era una tastaolletes 

perquè anava canviant de tècnica 
any rere any, però jo deia que si no 
ho provava, no sabia si m’agradava. I 
sempre tornava a la pintura, llavors 
no hi havia classes d’il·lustració. 

El pas cap al treball professional 
encara trigaria una mica tot i que 
algunes persones començaven a 
obrir-me camí. Cursant l’últim any 
a la Massana, la senyora Amèlia 
Bonet , que feia llibres pedagògics 
per a l’editorial Teide, va demanar 
al professor Macià, professor de 
pintura, qui podria encarregar-se 
d’unes il·lustracions. Jo ja dibui-
xava quadres per a mobles de Jordi 
Casablanca i vaig ser la persona 
escollida. Vaig fer proves per a l’edi-
torial, però van trobar el meu estil 
molt diferent i fins al cap de dos 
anys no vaig aconseguir la feina.

Recordo que el primer llibre que 
vaig acabar va coincidir amb el dia 
que vaig saber que esperava la pri-
mera filla. Tenia 23 anys.

Com trobes la inspiració?
Per a la il·lustració, un bon text 
literari o una bona idea t’ajuden 
a treure el millor de tu mateix. La 
riquesa de les paraules és el punt 
de partida més que el contingut. 
Més important el com t’ho expli-
quen que què t’expliquen els grans 
escriptors. 

Per a mi l’aprenentatge en escoles 
de tècniques artístiques encasellen 
més que l’aprenentatge que fa un 
mateix. Vaig aprendre l’ofici fent 
llibres. Fent-ho tu mateix et permet 
ser més lliure.

Trobo la inspiració de moltes mane-
res, recordo quan vaig il·lustrar 
el llibre La luz es como el agua de 
Gabriel García Márquez. Vaig bus-
car molta documentació sobre 
Colòmbia, sobre nens... i un dia 
veient una posta de sol al parc de la 
Ciutadella vaig trobar la inspiració 
inicial.

Un altre llibre que em va costar de 
trobar el moment d’inici fou Jo les 
volia. És un llibre autobiogràfic i un 
dia al Museu Picasso vaig veure un 
tros de paper enganxat en un quadre 
i allò em va donar el punt de partida.

És molt bonic, en la nostra pro-
fessió, aquest moment de buscar. 
Després ve el dibuixar.

En el llibre La creuada dels nens 
només hi ha els esbossos perquè 
la força inicial era tan forta que no 
calia res més. 

Amb la pintura he arribat més a la 
llibertat que desitjava, però això no 
es pot decidir, arriba quan arriba. 
Ara pinto nens de guerra, és un 
impuls per donar-los veu. Són nens 
reals que no he conegut, que m’arri-
ben a través de fotografies. 

Fou a partir del llibre Els nens del 
mar,en què vaig buscar molts tipus 
de nens que després em vaig docu-
mentar molt de nens de guerres. 
Vaig fer un quadre per al Fòrum 
que ara es troba a la Biblioteca Joan 

Oliver. Va ser l’any 1992 quan vaig 
començar a pintar aquests nens.

A Ripoll vaig fer una exposició de 
quadres de nens que la van veure 
tots els alumnes de l’escoles de la 
vila. Les preguntes que feien en 
veure-la eren molt intel·ligents 
i sensibles. Els nens de tres anys 
després deien als pares que volien 
tornar a veure l’exposició dels nens 
tristos perquè els arribava. Veig que 
amb els llibres o la pintura arribo als 
nens. Els commou.

Why?
És la campanya que porto a terme 
des de fa dos anys. Pinto nens de 
guerres en unes lones que ofereixo 
a persones que vulguin penjar-les 
als balcons. Potser n’heu vist per la 
ciutat o en altres localitats? N’he fet 
més de 80! 
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Márquez, per exemple. A Tereseta 
que baixava les escales de Salvador 
Espriu els dibuixos són estranys, 
però són Espriu. Vaig conèixer bas-
tant l’autor després de fer L’Auca 
d’Ester sense H per al Lliure. 

El teatre a Horta
Quan vaig néixer ja vaig sortir als 
Pastorets. Si la mare no hagués 
mort segurament seria actriu per-
què a Horta hi havia molta tradi-
ció i a la família també. Ara tinc 
una filla actriu i una il·lustradora i 
escriptora. I gran lectora. L’aladern 
salvatge ens parla de la veritat de 
les drogodependències. És un llibre 
preciós que ha escrit ella.

L’Art
Sóc il·lustradora. No sóc pintora tot 
i que pinto i crec que comunico. I 
això per a mi és l’art. Recordo l’Emili 
Teixidor parlant de teatre dient: Hi 

ha els directors decoradors i els 
directors. Entenc la mateixa dife-
rència amb l’art. Hi ha gent que és 
molt mental i costa que comuniqui. 
Jo soc inquieta en el sentit artístic.

Hi ha èpoques en què no he pogut 
dibuixar. Quan vaig veure l’expo-
sició que vaig fer a la Virreina i em 
vaig adonar de tot el fet, em vaig col-
lapsar de tal manera que no podia 
dibuixar.

Llibres i més llibres, il·lustracions 
arreu. Premis.
Hem anat comentant molts llibres 
al llarg de la conversa, els tens tots, 
Carme? Guardo un model de quasi 
tots. Quins pots recomanar-nos 
encara? Cartes al ratolí, és molt bo 
per tenir a l’escola. Ja s’està fent la 
vintena edició. Els nens del mar de 
l’editorial Siruela, aquest no s’ha 
reeditat i és una llàstima. Qu’est ce 

qui nous rend heureux? És un llibre 
fet amb acrílic molt bonic. I molts 
més...

Projectes futurs?
Estem preparant amb en Jaume 
Escala una exposició per a l’any 
vinent al Palau Robert. Hi exposa-
rem 70 cares de nens. Us hi esperem.

I a nosaltres ens agradarà molt 
anar-hi i veure-la. Gràcies Carme 
per l’estona que ens has dedicat. 
Ha estat molt interessant i esperem 
que també ho sigui per als lectors de 
la revista.

Per a més informació:  
www.carmesolevendrell.com/ca

Dolors Albós, Mireia Molera  
i Cristina Casabona

Pintes ulls molt expressius 
La mirada no enganya. Les persones 
amb els ulls expressem realment 
el que som i pensem més que amb 
les paraules. Quan miro persones, 
quadres... primer veig els ulls, des-
prés altres detalls. Una vegada, ja fa 
molts anys, un nen en una escola em 
va dir que com podia ser que pintés 
un home amb barba o sense i sem-
pre fes la mateixa cara. Era un estil, 
a partir de llavors vaig fixar-m’hi 
més. Agafo models dels llibres, de 
tot perquè les persones que dibuixo 
tinguin personalitats diferents. 
Si s’inventa es té una tendència a 
fer-ho sempre igual i no era el meu 
desig. Els nens a vegades ens diuen 
coses que et fan pensar.

Canvia si dibuixes allò que et 
demanen o allò que t’inventes?
Per a mi és més difícil dibuixar allò 
que t’inventes perquè ho tens molt 
dins del cap. Recordo quan vaig 
dibuixar La lluna d’en Joan, vaig 

somiar un cementiri i després acon-
seguir els colors em va costar molt. 
El millor és poder triar. 

Els nens del mar és un llibre escrit 
per en Jaume Escala, músic amb qui 
he treballat i també un gran lector 
de poesia. “Aquí tens un text i tu 
mateixa”, quan et diuen això per a 
mi és el millor.

Parlem més de llibres per a nens
En la literatura infantil hi ha allò 
que és realment bo literàriament 
i allò que ha de ser explicat d’una 
determinada manera. El rei i el 
mar, per exemple, és un llibre poètic 
preciós per a grans i petits. És d’una 
gran responsabilitat la denominada 
literatura infantil perquè estàs cre-
ant lectors, creant gent amb pensa-
ment diferent, amb la ment oberta. 
Els llibres fan que els nens puguin 
volar, educar-los per al gust a la 
lectura. Cal una tria de bons llibres 
i a l’escola, després, explicar-los, 

dramatitzar-los... Però d’això ja en 
sabeu molt els mestres. A la meva 
infantesa no existia “l’educació 
visual i plàstica” actual, només es 
copiava, no era gens creativa. En 
aquest camp les escoles han fet un 
gran pas.

Treball amb ordinador? Domini 
de tècniques
L’inici en què he treballat una mica 
amb ordinador ha estat en fer el 
llibre La nit de les lletres que es van 
alliberar. Però veig que és una tèc-
nica que s’ha de dominar i no tinc 
temps per aprendre’n. Si que consi-
dero l’ordinador com un mitjà més.

A Colòmbia, vaig veure dibuixos 
fets amb ordinador. Vaig demanar 
als il·lustradors que fessin dibuixos 
en paper i eren dolentíssims. Per tot 
s’ha de saber dibuixar, sinó tot surt 
igual. La tècnica no t’ha de dominar 
a tu. En el moment en què la tècnica 
et domina ja no crees.

Al llarg dels anys m’han ofert fer col-
leccions, però sóc incapaç. No puc. 
Metafòricament m’hauria suïcidat 
en fer-les.

La lluna d’en Joan va ser la culmi-
nació de moltes tècniques. Editors 
internacionals van oferir-me treba-
llar amb ells a partir d’aquest llibre, 
però hauria representat tancar-me, 
avorrir-me. M’agrada combinar tèc-
niques i a la meva manera. Hauríeu 
de veure com utilitzo les aquarel-
les, potser alguns aquarel·listes 
s’esvararien. 

Utilitzo una o altra o diverses tècni-
ques en funció del llibre, de l’escrip-
tor. No es pot il·lustrar igual Mercè 
Rodoreda , Pere Calders o García 

Per a la il·lustració, un bon text literari o una bona idea t’ajuden  
a treure el millor de tu mateix. La riquesa de les paraules  

és el punt de partida més que el contingut. 



El racó de l’AMPA

segueix-nos a: 
www.ampaes.wordpress.com 

ampa.escolasadako@gmail.com

3332

El gust per la lectura
“Llegir és la millor manera de ser millors i més 
savis, més comprensius, més persones, ens ajuda 
a ser feliços.”

Ponç Pons, poeta

Ara fa uns mesos un grup de pares de l’escola vam tenir 
l’oportunitat de visitar la llibreria La caixa d’eines. És 
una llibreria petita al barri de l’Eixample i és la llibreria 
encarregada de dinamitzar el club de lectura per a pares 
i el club per als alumnes de 1r d’ESO de l’escola. La tro-
bada amb la Marta Adell, l’encarregada del grup d’ESO, 
es va convertir en una agradable estona de conversa i 
intercanvi de reflexions sobre la lectura i els reptes que 
com a escola i com a pares tenim perquè els nostres fills 
gaudeixin d’aquest plaer que a la vegada els ajudarà a 
formar-se en elements tan poc evidents com l’ortogra-

fia, la comprensió de textos, la construcció sintàctica 
i elements aparentment poc evidents que s’amaguen 
darrere de qualsevol llibre ben escrit.

QUÈ ENS PORTA A LLEGIR? COM PODEM  
FER QUE ELS NOSTRES FILLS S’INTERESSIN  
PER LA LECTURA?
 Les llibreries són un lloc de trobada i d’experiències, la 
gent hi passa i s’hi queda, o no. S’hi estableixen relaci-
ons d’amistat duradores i si cal confidències i compli-
citats: ”llegeix-te això que t’agradarà...”. Els clubs, les 

presentacions, els tallers temàtics, els llibres viscuts, la 
transferència de coneixement, veure créixer els infants 
lectors i com evolucionen les seves famílies i l’assesso-
rament a les escoles són vivències que fan de l’ofici de 
llibreter un món ric i divers, que queda lluny d’aquells 
llibreters que amb ofici s’amagaven darrere l’escalf de 
centenars de llibres i ens han portat fins avui el seu ofici, 
cada vegada més complex i sorprenent.

 Segons la Marta, una de les satisfaccions més grans del 
seu ofici és la relació que estableix amb algunes perso-
nes i grups i les recomanacions mútues que es produ-
eixen. Ens diu que cal tenir temps per triar i també per 
recomanar. I reconeix que quan els pares ens hi adre-
cem per comprar un llibre per als nostres fills, sovint 
no és una situació fàcil. N’hi ha que ho tenen clar, tenen 
fills lectors i amb unes orientacions mínimes, l’encer-
ten. Però es donen altres casos on poden confluir dife-
rents circumstàncies que compliquen la selecció com 
el fet que l’infant encara no tingui l’hàbit de lectura, la 
frustració del pare o mare perquè no aconsegueix que el 
seu fill s’interessi per llegir o el desconeixement del que 
és el panorama literari infantil i juvenil. Per tot això, 
anima a pares a que visitem les petites llibreries que 
tenim al nostre abast amb els nostres fills i que siguin 
ells els que puguin establir una conversa amb el llibre-
ter o llibretera, puguin remenar i puguin sentir que 
estan triant seguint el seu criteri d’una manera fàcil i 
intuïtiva.

 També és important adequar el paper de l’escola en 
tot aquest procés de gust per la lectura. El Gremi de 
Llibreters ofereix en diferents moments jornades per 
tal que els mestres puguin conèixer les novetats en 
literatura infantil i juvenil. L’escola, segons Adell, ha 
de participar en aquest procés de foment de la lectura 
a través d’opcions que motivin els joves estudiants. 
Cal proposar temes que els interessin, amb els quals 
ells puguin identificar-se, buscar lectures actualitza-
des i omplir els centres amb literatura que tingui en 
compte el criteri dels infants i que s’adeqüi amb l’edat. 
Avançar lectures pot generar rebuig o indiferència, 
d’aquí la importància de respectar les edats i processos 
d’aprenentatge.

La relació dels infants amb els aparells electrònics i les 
noves tecnologies és vista com una competència ferotge 
respecte a la lectura. Per al cofundador de l’editorial 
Boolino, Sven Huber, el secret per convertir un nen en 
un gran lector no es tant prohibir les noves tecnologies 
com dosificar-ne l’ús i, sobretot, fer de la lectura un 
moment únic, especial. Els clubs de lectura poden ser 
una bona alternativa als aparells electrònics per esto-
nes de lleure. L’objectiu principal d’aquest format es 
basa en seleccionar una sèrie de llibres que respectin els 
interessos dels nens i que ajudin a crear vincles emocio-
nals amb el fet de la lectura. Aquí el paper de la persona 
que dinamitza el club és clau per filtrar les lectures ade-

quades al moment maduratiu de cada infant. El fet que 
puguin passar una hora debatent sobre llibres, gèneres 
o els models de societat que transmet cada obra es dóna 
amb més naturalitat del que molts adults s’imaginen.

 Apassionar i motivar els nens per la lectura, els ajudarà 
a ser adults reflexius amb esperit crític. 

Cristina Vila 
Mare de Bernat i Marcel Soria Vila dels cursos de 4t EP i EI-5) 

Mireia Pons 
Mare de Marc i Berta Tomàs Pons dels cursos de 1r d’ESO i 4t EP)



Família perquè des de fa tants i tants anys l’escola ha 
format part de la meva família, són moltes hores de la 
meva vida passades entre aquestes parets , les perso-
nes i els nens!!! Des de joveneta, 14 anys , ja havia deci-
dit que volia ser mestra, va costar, però finalment ho 
vaig aconseguir!!! “Llicenciada en ciències de l’ edu-
cació” que es deia llavors, als pares els vaig fer molt 
contents.Vaig treballar a varies escoles, m’ agradava 
fer canvis i veure com treballaven diferents mes-
tres, i també com cada escola tenia les seves pròpies 
maneres de fer. Finalment vaig aterrar al Parvulari El 
Gegant del Pi que després es va fusionar amb Sadako 
i d› aquí la Fina (antiga coordinadora i mestressa del 
Gegant del Pi) ja no em va deixar marxar , tot i que 
vaig tenir l› oportunitat de treballar a Can Tunis per 
l’Ajuntament, però em van convèncer per quedar-me. 

35 anys en una escola!!!! 35 anys treballant amb 
nens i nenes!!!! Sempre amb innovacions , sempre 
fent formació contínua, iniciant la integració de 
nens amb discapacitats, com es deia abans, ara se’n 
diu multicapacitats, i amb noves pedagogies, que 
cada dos per tres cal anar variant i adaptant. Sempre 
hem sigut una escola innovadora i ara també!!!!! 
Dic hem sigut, sembla que encara m’ hi sento dins, tot 
i que ja en sóc fora, JUBILADA!!!

Però segueixo dient la meva escola.... Per què serà?...

Gràcies per tot a tots els meus alumnes, a l’ escola i a tots 
els bons companys que hi he trobat aquí.!!!

Elisabeth Guitart , mestra de l’Escola

Persones amb empremta

Es va apropat l’estiu i ja tenim 
aquí la Milla Solidària! 

El 27 de maig podrem córrer 
tots junts La Milla Solidària; 
pares, mestres, alumnes... Si 
voleu participar-hi i lluir la 
samarreta el dia de la Milla, 
us heu d’inscriure abans del 
15 de maig. Les inscripcions 
(sense dret a samarreta) 
estaran obertes fins el mateix 
dia de la cursa. 

Us hi esperem!! 

JA ÉS AQUÍ 
LA MILLA 
SOLIDÀRIA!

27/05/17
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Hola família!!!


