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jocs florals:

1 LIT m Els Jocs Florals, Jochs Florals,
o també anomenats Jocs de la Gaia Ciència,
són certàmens literaris que esdevenen
promotors i difusors d’una llengua. Foren
instituïts per primer cop, l’any 1323, a Tolosa
de Llenguadoc per la Sobregaya Companyia
dels Set Trobadors.
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L’Escola Avui
Concurs literari
4

En defensa del model
de l’escola catalana

5
TEMA: PÀTRIA

categoria

La meva paella
S’acosta el moment que la comunitat de l’Escola Sadako
celebri el 50è aniversari de la seva fundació, que coincidirà amb el curs vinent, 2018-19. Com molts centres
laics nascuts a Catalunya a l’entorn dels 60, l’escola es
va fundar amb la voluntat d’oferir un model pedagògic
actiu que recollís l’anhel compartit de recuperar la llengua catalana, que durant tant temps havia estat prohibida en l’àmbit educatiu.
De totes maneres aquest procés de normalització d’ús
del català a l’escola no va ser reconegut en forma de llei
fins l’any 1983, quan pràcticament per unanimitat, es va
aprovar la Llei de Normalització Língüística. L’objectiu
d’aquesta llei va ser aconseguir que la llengua catalana,
que havia estat 40 anys menystinguda com a llengua de
cultura i ensenyament, pogués passar de ser una llengua pràcticament d’ús privat a ser una llengua “plena”,
és a dir que pogués ser usada com a llengua de cultura
i comunicació, al mateix nivell que ho era la llengua
castellana.
Com va passar amb la creació dels mitjans de comunicació públics, el procés de normalització lingüística a
l’escola, que es va fer gradualment, va tenir una acollida
tranquil·la i favorable. Hi van ajudar alguns factors. El
primer i més important, és que va ser un moviment educatiu construït des d’un relat sempre positiu, primant
la idea que la normalització pretenia fer que els ciutadans que estàvem formant, vinguessin d’on vinguessin
i parlessin la llengua materna que parlessin , tinguessin en el futur més oportunitats de desenvolupament
personal i laboral dins de la nostra societat. La cohesió
social era en aquest sentit un principi de justícia ben
valorat. Per altra banda, l’aplicació de la llei es va fer
des del sentit comú, respectant les característiques pròpies de cada barri i de cada poble, sense imposicions
arbitràries i fent possible que les persones, tant mestres com aprenents, s’hi poguessin sentir còmodes i en
veiessin els avantatges. No cal ser il·lusos i pensar que
al llarg d’aquests 35 anys tot ha funcionat bé. Segur que
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B

La guerra

s’han comès errades o fins i tot injustícies, però hi ha un
consens pràcticament unànime entre tota la comunitat
educativa (mestres, famílies i aprenents que han crescut amb aquest model) que aquest ha estat un model
d’èxit i de cohesió.
Ara bé, des de fa uns anys, de forma interessada i
des de perspectives clarament polítiques i no pas
educatives,algunes veus han començat a qüestionar
aquest model lingüístic. Amb fort impacte mediàtic,
l’any 2014 la llei d’educació promoguda pel ministre
Wert intenta trencar amb aquest model de cohesió
social arrelat durant dècades. La resposta educativa va
ser contundent amb una mobilització històrica organitzada a través del moviment Somescola. Reiteradament
però, des del govern de l’estat es continua utilitzant
l’ofensiva al model lingüístic català com una estratègia d’enfrontament polític. Davant d’aquest fet només
podem fer que respondre en defensa d’un model d’èxit
que ha garantit, garanteix i garantirà que tots els joves
del nostre país puguin acabar la seva escolaritat amb un
molt bon nivell de llengua catalana i llengua castellana
que s’afegeix al domini plurilingüístic que ha d’assolir
el nostre alumnat. Com no pot ser d’una altra manera
l’escola continuarà treballant, com ho va fer en els seus
inicis, per normalitzar i garantir la perdurabilitat de la
llengua catalana a les nostres aules i en definitiva a la
nostra societat com un bé cultural del nostre territori.
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Enric Codina
Mestre de l’Escola Sadako

Autor: Marc Pradal Trimiño
Curs: 4t EP Piràmides

2n PREMI

Autora: Jana Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Óssos Pandes
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La Ràpita

TEMA: PÀTRIA

La guerra
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categoria

C

Casa meva

Ha marxat

Néixer només ens marca l’horitzó
d’allò que volem ser.
No ens diu quina serà la terra
que ens veurà créixer i morir.

Ha marxat,
allà s’ha quedat,
però no ens ha oblidat.

Som d’allà on volem ser
i vivim allà on ens porta el destí.
Decidir marxar o quedar-se
marcarà el nostre camí.
Amb la família i amics compartim
el mateix sentiment per la terra.
Si marxo, em sento orfe,
quan hi sóc, l’alegria m’omple.

Autor: Roc Garcia Piró
Curs: 3r EP Suricates

Autora: Ona
Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Piràmides

2n PREMI

3r PREMI

Penseu

Sentir que sóc d’algun lloc,
és compartir anhels i sentiment
amb tots aquells amb qui comparteixo pàtria.

Autora: Laia Montolio Mas
Curs: 6è EP Yins

7

Terra on pot créixer,
amb un destí a seguir,
però sense camí,
allà
gaudeix,
aprèn,
pateix,
però sobretot,
no se’n penedeix.

1r

premi

Nous camins per descobrir,
però sense oblidar,
la terra d’on va partir.
Autora: Mireia Cardona Llenas
Curs: 6è EP Yangs

2n PREMI

És de nit, a dintre casa
És de nit, a dintre casa es sent soroll,
el soroll de les portes que grinyolen,
el soroll de la meva germana quan es mou,
i algunes finestres que es tanquen i s’obren.

El meu poble és molt fred, pobre i petit,
però no enyoro una ciutat,
més gran, calenta i rica,
on hi falta companyia i amistat.

A fora s’hi ha fet un silenci sepulcral,
la foscor ho ha envaït tot,
només es veuen les estrelles
i les llars de foc enceses.

El meu poble té una església,
una escola, quatre cases, un camí, un riu gelat,
camps amb vaques, ovelles i un gran prat,
un pati, un tros de bosc, un forn
i moltes muntanyes per l’entorn.

La neu regalimant de les teulades,
un vent gelat, brusc i fred
movent les fulles dels arbres
i quatre pedres en un camí sec.

Autora: Júlia Fité Araújo
Curs: 6è EP Yangs

3r PREMI

Emotions of Greece

Autora: Jana Fresno Martín
Curs: 4t EP Piràmides

ACCÈSSIT

Hiking the Acropolis in Athens,
Collecting hermit crabs in ANdros,
Sunset fishing in Kalamata,
Dangerous diving of Sandova cliff.

Soccer matches at outdoor cafes,
Saltwater and sand, family and friends,
Summer vacation and many emotions.
Autor: Ulises Lianos Zimmermann
Curs: 5è EP Smigols
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TEMA: PÀTRIA

- A l’atac! - va exclamar en Jaume.
Tots, sens dubte, vam obeir mentre cridàvem furiosos.
El camp es va omplir de fum i pólvora a l’instant mentre soldats de tots dos bàndols queien abatuts al terra,
formant un bassal de sang. Tot d’una, em vaig amagar
darrere un petit tros de muralla, on després s’hi va afegir en Jaume, i vam començar a parlar entre el fogueig
mentre carregàvem el fusell.
- Aquests filipistes mai ens deixaran en pau! - deia entre
respiració i respiració.
En Jaume era el comandant del nostre batalló, encarregats de lluitar a la costa contra els vaixells provinents
de França.
- Però encara així, hem de seguir lluitant per Barcelona!
I d’una revolada, s’aixeca per prémer el gatell, i torna
a acotar el cap. Tot seguit l’imito, però aquesta vegada,
encertant en un home.
- Bon tret, Miquel! - diu rient. Jo també començo a
riure, però de sobte escolto un crit:
- Venen dos galeres més! Retirada!
A conseqüència d’això, els pocs catalans que resistien
dempeus, van començar a córrer com un llamp esparvorits, amb crits plens de por. En Jaume, indignat amb
aquest acte de covardia es va aixecar, i va exclamar:
TEMA: PÀTRIA

E

Realidad irreal

Derrotats

8

categoria

- Covards, més que covards! Qui és quedarà a defensar
les drassanes, el ports de Santa Eulàlia, el portal del
Mar! Qui es quedarà a defensar Barcelo…- Pam!
De sobte es va crear un silenci absolut. Un filipista havia
abatut en Jaume que, de sobte, vaig veure que jeia al
terra amb un tret al pit.
- Jaume! Jaume!!! Em sents Jaume!? Ara mateix
et porto a l’hospital! - aleshores, mirant els soldats
Catalans, els vaig exclamar: - Nois cobriu-me l’esquena!
Els de la Coronela van obeir a l’instant sense pensar-s’ho dues vegades. Poc després vaig entrar en la
Catedral del Mar amb en Jaume a les espatlles mentre
cridava nerviós l’ajut d’una metgessa. De seguida, van
atendre en Jaume com calia en una màrfega.
Aleshores, les poques forces que tenia, les va utilitzar
en les seves últimes paraules, dirigides a mi:
- Miquel, jo ja estic abatut i no puc fer-hi res contra la
mort - i mirant-me em va dir les seves últimes paraules:
- Defensa Barcelona per mi…

ACCÈSSIT
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La flor invisible
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Buscan vida,
pierden tiempo
Y solamente hablan quejas
No se va a solucionar
Mientras haya gente entre rejas
La libertad no vendrá sola
No se va a arreglar nada
Votando al que roba
Se limitan a sus horas
Atrapados en rutina
Incomprensible sociedad
La que camufla una mina
No va a haber resultados
Mientras sigas haciendo lo mismo
Sentado en el sofá
Mientras sigue el cinismo

Autora: Emma Sandin Guillén
Curs: 2n EP Crispetes

Les estrelles

¿Es este el mundo que deseas?

categoria

D

Llibertat
Llibertat, llibertat, llibertat.
On és?
Ens parlen de pau mentre ens ensenyen un arma.
Ens parlen de democràcia i no ens deixen governar.
On és?
Si són ells els qui em tenen tancat en una presó sense llibertat.
Si són ells els qui em retenen al palau de la por.
Què sento?
Sento, sento ràbia en mi, sento que no hi ha llum al final d’aquest llarg camí.
De fet, no ho sento, m’ho han fet sentir.
D’ara en endavant estaré conscientment lligat a un pes que arrossegaré sense
pensar.
D’ara en endavant sabré que ja s’han forjat les parets de la meva llibertat.

categoria

Números por la calle
Sin objetivo en mente
Viven esclavizados
Sólo siguen la corriente

“Esperar resultados distintos
Haciendo lo mismo”
Quizás la definición de locura
Es el motivo de tu amargura

Autor: Èric Franquesa Velasco
Curs: 5è EP Umpalumpas

TEMA: NATURA

Autor: Guillem Barnils Parés
Curs: 2n ESO

Autor: Marc Vendrell Feliu
Curs: 3r ESO Thalassa

Autora: Mar Genís Sans
Curs: 2n EP Esquirols

3r PREMI

3r PREMI

2n PREMI
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Les onades

Espero
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Autora: Abril Giralt Ferrarons
Curs: 2n EP Esquirols

3r PREMI

La síndria

Animals

1r

premi
Autor: Martí Rogés Lezcano
Curs: 1r EP Gossos

Autora: Júlia Rofes Gual
Curs: 1r EP Mussols
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Autora: Ona Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Piràmides

Autora: Sini Casadevall Jauhiainen
Curs: 3r EP Suricates

2n PREMI
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La Natura

B

TEMA: NATURA

The forest
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Avui i demà

L’oreneta

Avui plou,
demà també,
els camps estan contents,
la pluja va bé.

Tot passejant per l’ Empordà,
veig l’oreneta arribar.
Ja es nota que torna la Primavera,

Avui fa sol,
demà també,
les flors somriuen,
el sol va bé.

el cor de la gent s’altera.
Els nius sota les taulades

Avui neva,
demà també,
els arbres són blancs,
la neu va bé.

alegren totes les mirades.
Ara sento el seu piu piu
per tot arreu on viu.

Avui llampega,
demà també,
el cel s’il·lumina,
tot va bé.

De plomatge blanc i negre
i el seu vol captivador,
ens deixa a tots amb la boca oberta
i el cor ple d’escalfor.

Autor: Martí Capilla Carrascal
Curs: 5è EP Umpalumpas

Autora: Júlia Giral Ferrarons
Curs: 6è EP Yangs

2n PREMI

3r PREMI
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Ametller
Amb flors despertes i
Marees blanques
Els camps cobreixen.
Tornes la bellesa,
La llum de la Terra
Lleves
El planeta
Respirant la primavera.

Autora: Jana Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Óssos Pandes

Autor: Nico Quintana Garcia
Curs: 3r EP Suricates

Autora: Olivia Molina Buhigas
Curs: 4t ESO Lluís Companys

3r PREMI
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Les emocions

Deletar

categoria

B

La pipa de l’avi
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Autora: Júlia Guash Sansench
Curs:

La pau
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Autora: Elna Torres Jornet
Curs: 2n EP Esquirols

Autora: Aina Tebé Deulofeu
Curs: 4t EP Óssos Pandes

2n PREMI

Una gavina

l’Amor

Amor

Autora: Cèlia Castells Cano
Curs: 1r EP Gossos

Autora: Abril Giralt Ferrarons
Curs: 2n EP Esquirols

Autora: Laura de la Moga Mercadó
Curs: 3r EP Suricates

Autor: Adrià Gasull Ferrer
Curs: 3r EP Inuits

3r PREMI
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L’amor
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Cartes des de la presó

El amor verdadero

Mai t’he volgut mentir,
de que no estava aquí.
Mai t’he volgut enganyar,
el que em queda per guanyar.
Mai he volgut fer mal,
al teu desitjat final.
Però sempre he volgut,
que em veiessis sortir d’aquí.
Aquí,
tancat entre quatre parets,
i jo perdent-me entre elles.
Aquí,
buscant com sortir,
però em perdo en el camí.
Aquí,
pensant en el final del camí,
i no tinc ni el destí…

Recuerdo el día que te conocí,
desde el primer momento supe que había algo en ti.
Tal vez era tu cabello,
alegre, suelto, surcando el viento.
Tal vez fueron tus ojos,
azules como el mar abierto.
No, no, fue tu boca, tu sonrisa,
Sincera, fresca y alegre como la primavera.

Autora: Jana Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Óssos Pandes

Autora: Mireia Cardona Llenas
Curs: 6è EP Yangs

Autor: Guillem González Ligero
Curs: 5è EP Smigols

ACCÈSSIT

2n PREMI

3r PREMI

categoria

C

El vent

És de nit

El vent, que arrossega les fulles en moviment,
el vent, que et porta les olors de les flors a la primavera,
el vent, que s’endú els mals pensaments,
aquell vent que em recorda el temps passat amb tu,
les passejades per la platja, la sorra als teus cabells.
Però com el vent, vas marxar,
i ara només em queda el record d’un temps passat.

És de nit,
surto al carrer
no hi ha persones
ni sentiments.

1r

premi

Autor: Ferran González Ligero
Curs: 6è EP Yangs

Passa un corrent fresc
sento música a prop meu
m’apropo a aquelles veus.
No hi ha persones
ni sentiments
només ombres fredes
amb boira al cap,
amb tristesa acumulada
d’un dia massa llarg.

Tinc fred, estic sola, tinc por i
busco claror.
Segueixo caminant
sento un soroll,
m’apropo a aquella bèstia
que mai canvia de so.
La intento veure, però nomé hi
veig borrós
i dos ulls que il·luminen aquella nit
de tardor.

Autora: Joana Soler López
Curs: 5è EP Umpalumpas

Estic sola, tinc fred i molta por.

ACCÈSSIT
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Me he dado cuenta

T’has oblidat d’estimar

Si amarte fuera

M’estimes m’odïes

Tu què entens per estimar?
…………………….(silenci)

Si amarte fuera verte y verte fuera perderte,
preferiría amarte sin verte, que verte para perderte.

Si em vigiles, no m’estimes.

Si amarte es un delito,
delincuente yo seré,
cumpliré mi condena,
pero jamás te olvidaré.

Todo este tiempo me he dado cuenta de que no merecías la pena, me he
dado cuenta de que no me merecías. ¿El motivo? El motivo es fácil, no
puedes pretender que alguien te siga queriendo después del dolor que me
causaste, no puedes esperar volver y que yo te reciba con las manos abiertas. Si no querías esto habértelo pensado mejor antes de irte sin darme
oportunidad a hablar contigo.
Todos los besos, abrazos, los te quiero que me decías, me he dado cuenta de
que todo era mentira, todo era un juego, que yo era una distracción.
Me he dado cuenta de que fui estúpido, yo veía como evitabas mis preguntas, como cada vez eras más distante. Aun así yo te seguía queriendo. Pero
ya no más, ni una lágrima más por ti, ni un llanto más por ti, ni una noche
más pensando en ti.
Me he dado cuenta que dos semanas hacía ya y tú no habías tenido el valor
de contármelo, lo tuve que ver yo con mis propios ojos, y aun así tu lo
seguías negando.
No pido tus disculpas, no las quiero, ni tus abrazos, ni tus te quiero, más
que no quererlo, me he dado cuenta de que no lo necesito, me he dado
cuenta de que no estoy obligado a estar con alguien que no confía en mí,
que solo me quiere para jugar con mi corazón.
Una pregunta: ¿cómo quedamos después del beso? Tranquila, esta vez no
espero respuesta. Se que no vas a responder porque la pregunta te la he
I després,
hecho yo y no te la ha hecho tu querido “27” en efecto, descubrí que 27/1/18
penedit,				
no era un simple día, fue el día que empezaste a engañarme, me di cuenta
fas promeses.
de que solo te costó un día olvidar mis labios y el tacto de mis manos recorriendo tu cuerpo. Pero ahora me da igual porque yo ya te he olvidado, ahora
me da igual porque me he dado cuenta de que nadie te va a querer como yo,
ahora me da igual porque me he dado cuenta de que no me mereces.
i
m
e
Me he dado cuenta de que quise dártelo todo, mi amor, mi cariño y tú solo
pr
me diste mentiras y más mentiras. Te podría haber bajado la luna, pero tú
en cambio decidiste bajarme de la nube en la que estábamos de un golpe,
solo para que tu señor 27 pudiera caber en ella.
Autora: Olivia Molina Buhigas
Solo quiero que te des cuenta de que el corazón que rompiste no se va a
Curs: 4t ESO Lluís Companys
arreglar con la disculpa que me diste, ese corazón que rompiste va ha renacer más fuerte y esta vez, cuando vuelvas, no te va a dejar jugar con él en
efecto, he dicho cuando vuelvas porque sé que vas a volver como ya habías
hecho antes, pero yo ciego de amor ni me daba cuenta, esta vez será diferente, esta vez no te dejaré volver.
Puede que te vuelva a hablar, puede que volvamos a ser amigos, pero esta
vez tú te darás cuenta de que nunca vas a recuperar lo que perdiste al
dejar mi corazón como un pequeño plato al borde de la mesa, que con un
pequeño golpe resbalaría y se rompería en mil pedazos.
Aunque tú me sigues gustando, espero que te des cuenta de que por mucho
que una persona te quiera no significa que quiera estar contigo y menos
después de haberme mentido, abandonado, engañado, humillado delante
de mis amigos y hacerme caer lágrimas de rabia.
Así que solo te pido una cosa más ¡olvídame!

18 Si em crides, no m’estimes.

Si no puc tenir amics, no m’estimes.
Si m’obligues, no m’estimes.
Si no em respectes, no m’estimes.
Si em fas mal, no m’estimes.
Si em controles, no m’estimes.
Creus que això és estimar?
…………………….(silenci)
Llavors,
com vols que et perdoni,
si no em deixes ni parlar?
Com vols que t’estimi,
Si no saps estimar?
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Autora: Jorgina Garcia Larroy
Curs: 2n ESO

Si olvidar es de valientes,
entonces confieso que soy un "cobarde"
por no permitirle a mi corazón,
ni un solo momento olvidarte.
Si cada vez que pensara en ti una estrella se apagara,
no existiera en la galaxia una estrella que brillara.
Si un estrella es estar juntos,
robaría todas la estrellas,
En caso de no tener ninguna,
Iría contigo y tendría la estrella más grande.
Si amarte fuera mi vida y mi vida fuera perderte ,
Preferiría amarte sin vida, que vida sin amarte
Si amarte fueran todas mis palabras
Te digo que te las repetiría una y otra vez
Y nunca me cansaría.
Autora: Martina Javier Pérez
Curs: 1r ESO

2n PREMI

Besos
Por esos besos que recuerdas,
por esos que no se van.
Por los que no eres capaz de olvidar,
y de dejarlo todo atrás.
Por los que no distingues
un sueño de la realidad.
Por los que corres sin parar,
sin saber a donde llegar.
Por esos besos escondidos,
entre los recuerdos ya idos.
Por todos esos besos,
entre familiares, y amigos.
Por besar tu sonrisa,
y sonreír con tus besos.
Porque uno, solo uno,
pudo cambiar todo un mundo.

M’estimes,
m’odies,
m’abraces,
m’etzibes,
em mates,
em beses,
m’enganyes
menteixes,
em renyes,
fereixes,
abuses,
angoixes,
insultes,
pateixes,
explotes,
gaudeixes,
controles,
traeixes
i crides.

1r

Autora: Martina Oller Fernández
Curs: 2n ESO

Autor: Gerard Gras Font
Curs: 3r ESO Àgora

3r PREMI

3r PREMI
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TEMA: AMOR

categoria

E

TEMA: LLIURE

categoria

Gimnàstica

Pedazos de mi alma

A
Les vocals

A ti, y a cada trocito del que me he enamorado.
Me he enamorado de tu piel,

Me he enamorado de tus historias,
y de como cuentas todo lo que te ha dolido.

Me he enamorado de tus pupilas,
y de como se dilatar cuando estás conmigo.

Me he enamorado de tu sensibilidad,
y de como locamente me has querido.

Me he enamorado de tus labios,
y de como me hacen perder el sentido.

Me he enamorado de tus locuras,
y de como siempre me has sorprendido.

Me he enamorado de tu cuerpo,
y de como me gusta acariciarlo dormido.

Me he enamorado de tus virtudes,
y de como cumples todo lo prometido.

Me he enamorado de tu pelo,
y de como lo toco sin que lo hayas pedido.

Me he enamorado de tus ambiciones,
y de como nunca te das por vencido.

Me he enamorado de tu felicidad,
y de como te gusta compartirla conmigo.

Me he enamorado de ti,
y no te he querido más porque no he podido.

Me he enamorado de tu sonrisa,
y de como en mi vida ha influido.

Me he enamorado de ti,
o al menos, de la pequeña parte que he conocido.

20 y de como se eriza cuando tienes frío.

Me he enamorado de tu voz,
y de como emite gemido tras gemido.
Me he enamorado de tus sueños,
y de como alguno ya se ha cumplido.
TEMA: LLIURE

Pomes
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Autora: Mariona Just Sòria
Curs: 4t ESO Ramon Llull

Autora: Olívia Amoros Calvo
Curs: 1r EP Mussols

Autora: Alba Palau Castillo
Curs: 2n EP Crispetes

ACCÈSSIT

2n PREMI

3r PREMI

categoria

A

Els espaguetis

1r

premi

Autora: Maria Vila Vallhonesta
Curs: 1r EP Mussols

Autor: Teo López Jutglà
Curs: 1r EP Mussols

ACCÈSSIT

TEMA: LLIURE

categoria

B

TEMA: LLIURE

La ola

categoria

B

Llibres

El meu petit món
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Autora: Inés Mier Villacañas
Curs: 4t EP Piràmides

La i·lusió

Autora: Laura de la Moga Mercadó
Curs: 3r EP Suricates

Autora: Jana Montanyà Garriga
Curs: 4t EP Óssos Pandes

Autora: Daniela Ibañez Amador
Curs: 4t EP Piràmides

2n PREMI

3r PREMI
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TEMA: LLIURE

categoria
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TEMA: LLIURE

Darkness in the ocean

24

A hole in your stomach,
aseed falls in and carves your body.
Laughter near you
but silence in the distance.
Dark water shines with what’s left on the sun.
You see nothing:
What lurks below?
A shiver, like an ice cube, slowly goes down your back.
A warming of letters storm
in your head like angry bees.

A fin darts and you open your mouth to yell.
Only silence emerges.
The water turns ruby.
Tears drop like pins as
horror sprouts from the sea.
Your eyes slowly close.

Autora: Sofia Quintana Garcia
Curs: 5è EP Umpalumpas

1r
premi

L’àvia perduda
És de nit. Estic en el meu llit, amb la meva àvia a l'altra
habitació. Els pocs supervivents que encara quedem
vivim la vida amb terror i nervis. La meva mare ha mort
a causa dels atacs de la guerra i el meu pare és voluntari
per resistir els atacs aeris, i a la nit va de casa en casa
per assegurar-se que tothom ha passat les cortines i ha
apagat els llums, per privar de blancs fàcils els pilots
enemics. Cada dia sentim les sirenes antiaèries i correm cap al refugi per protegir-nos dels alemanys que
volen destruir la Gran Bretanya. Ningú es pensava que
voldrien bombardejar un petit poble tenint al costat
una gran ciutat amb fàbriques importants. Però una
nit, les bombes van començar a caure, les sirenes van
començar a sonar i va començar a haver-hi morts. Des
d'aquell dia, el soroll és espantós, és com si hi hagués
un gegant que trepitgés tota l'illa. Els dies semblen una
eternitat i cada dia penses que has tingut sort, que avui
no t'ha tocat a tu, però pot ser que et toqui demà. Avui
ha sigut un dels pitjors dies, fa un mes, just des que ens
han començat a bombardejar i ja no tenim ni menjar.
Tinc molta son, però no em vull adormir, perquè pot
ser que estigui dormint i no senti la sirena. Començo a
sentir corredisses i al cap d'un segon la sirena comença
a sonar. Li dic a l'àvia que hem de marxar però no em
sent. Crec que s'ha adormit. S'obre la porta, és el meu
pare, que ha vingut per ajudar-nos a anar fins al refugi.
El pare se m'emporta corrents. Intento dir-li que l'àvia
continua a casa, però no serveix de res, només se senten
els esclats de les bombes. Arribem al refugi, on estem
tots estrets, i entre llàgrimes i sanglots li dic la veritat.
Marxem del refugi per anar a buscar l'àvia, corrent com
mai havia corregut. Però de cop passa el que temia: una
bomba cau el nostre costat, i amb ella, el pare també.
Ha sigut un miracle que no m'hagi tocat, però per desgràcia, ell no ha tingut tanta sort. Veig el pare estirat a
terra, encara amb la cara suada de tant córrer. Abraço
el seu cos molt fort i li dic que penso acabar tot el que

ell va començar. Per tant, continuo corrent cap a casa.
Però el meu esforç és inútil: on era la meva casa ara
només hi ha unes ruïnes i un cos estès a terra. No se li
veu la cara perquè la té ennegrida però d'alguna manera
sé que és la persona que estimava més, la meva àvia.
Començo a plorar molt fort. Sempre més recordaré
el divendres 13 de setembre de 1940, que segurament
serà el dia més dramàtic de la meva vida. La meva vida
s'apaga, com quan el sol es pon i deixa sortir la lluna. En
el meu cor només existeix la tristesa, la ràbia i la por.
La meva terra, la meva llar i el meu poble han quedat
tot destrossats. Comença a sortir l'alba, i els avions de
guerra s'allunyen, la gent comença a sortir del refugi,
però ningú està tant trist i dolgut com jo. El nen que
va perdre tota una família en una guerra, que no se sap
espavilar tot sol, i que en aquests moments prefereix
morir i tornar amb les persones que estima que seguir
vivint. Està condemnat a viure deprimit tota la vida.
Què passarà amb mi? Aniré a un orfenat? Paro de pensar en mi, perquè crec que no he de pensar en mi, sinó
en els morts i la meva família. Què passarà amb ells? Els
hi faran un enterrament bo o com que hi ha hagut tants
morts no es molestaran a fer-lo? Aquesta vida s'acaba
i en comença una de nova, l'antiga era amb la família i
la nova serà sense ella i amb molta més pena en el cor.
Que egoistes que són els pilots, només prement un simple botó, poden matar tota una família i trencar el cor
a una persona.

categoria

C

TEMA: LLIURE

categoria

D

Pa amb tomàquet

Sensacions

Pilotes vermelles,
sucades amb pa,
una gota d’oli,
i una pisca de sal.

El millor moment del dia,
Com m'agrada descansar!
Quan ja no em queda energia
Arriba l'hora de somiar

La mare ho prepara,
amb el cor ben obert,
ho posa a la bossa,
i cap a escola rient!

Poso al cap sobre el coixí
Tanco els ulls, la feina és feta
Només haig d'anar a dormir.

Típic d’aquí al poble,
del poble català,
és una cosa bona,
que ens agrada menjar!

Autora: Mar Albarrán Guarro
Curs: 5è EP Smigols

3r PREMI

Paraules
Paraules que ens il·luminen, o que a la vegada ens
miren.
Paraules que ens somriuen, o que potser ens expliquen.
Paraules amb felicitat, o amb molta amistat.
Paraules amb valentia, o potser amb empatia.
Paraules amb delicadesa, o potser amb molta tristesa.
Paraules que quan les escric sempre ric.
Paraules amb un somriure per estar content de viure.
Autor: Mariona Tarragó Barbarà
Curs: 5è EP Umpalumpas

ACCÈSSIT

Perdido

El primer que arriba és negre
L'acompanya l'escalfor
Els sentits ja m'abandonen
I al final ve la claror
Puc olorar les paraules
I sentir a flor de pell els colors
Nedar per un camp de lletres
Que només interpreten flors.
Escolto les olors que em toquen,
saborejo els núvols blancs
Observo idees que m'envolten
I de tot el mut sento els cants.
Ara estic tocant la pluja
Que cau ben aprop del sol
Els colors ja se li acosten
I xiulen en tots els tons
De cop la llum s'apaga
I ja torna la foscor
Però el xiulet no s’acava
Ja sona el despertador.

Sigo perdido en el recuerdo inexistente,
Perdido en la oscuridad silenciosa,
En el reflejo perpetuo de tu voz.
Una mota de polvo iluminada en la inmensa oscuridad.
Buscando el sentimiento profundo.
Refugiándote entre las sombras oscuras.
Aspirante del cielo.
Me hundo en el espejismo de la luz.
Pero sigo buscándote.

Autor: Toni Pons Picart
Curs: 6è EP Yangs

Autor: Artur Navarro Lafuente
Curs: 6è EP Yangs

2n PREMI
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Autora: Jorgina Garcia Larroy
Curs: 2n ESO

TEMA: LLIURE

categoria

D

TEMA: LLIURE

Redención
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categoria

D

Sonrisas

Cabalgan hacia la noche
Los sellos han sido quebrados
El cielo teñido de azabache y escarlata
Finalmente han sido liberados
Los cuatro jinetes del mal.

Los jinetes, ejecutores
Contemplan con horror
La ignorancia y bestialidad
Sus ojos sin vida
El fin de la humanidad.

Sonrisas que hablan,
sonrisas que sueñan,
que me hacen ver el mundo
con más de cinco mil estrellas.

Para castigar la humanidad
Han personificado sus pecados
Del odio, la muerte, la guerra y la locura.
Batallones fueron enviados
Y con sus propias armas
A la muerte condenados.

A través de los Valles
Del mal y la tortura
Cabalgan sus sombras
Fuego en el yermo
Merodean las almas
Del tiempo la usura
En el reino de la locura.

Sonrisas que pasan,
sonrisas que abrazan,
Sonrisas que sabes
que nunca abandonarán.

Llevados por el frenesí
No habrá héroe quien redima
Han sellado su destino
La humanidad está perdida.

El odio los lleva
Y el fuego eterno es su destino
Y esta vez es la última
El mal no será renacido.

Si tuvieran por conquista
Cambiar las espadas por rosas
Si tuvieran por bandera otro amanecer
Y su objetivo fuera comprender
El cambiar las amenazas por prosas
Si estuvieran armados con su saber
Nadie ni nada en este mundo cruel
Los podría detener.

Si tuvieran por conquista
Cambiar las espadas por rosas
Si tuvieran por bandera otro amanecer
Y su objetivo fuera comprender
El cambiar las amenazas por prosas
Si estuvieran armados con su saber
Nadie ni nada en este mundo cruel
Los podría detener.

Pero corrompidos
Han llevado los cañones
Sembrado el mal en la tierra
Al son del trueno y aquilones.

Autor: Pau Badia Portero
Curs: 2n ESO

2n PREMI

Sonrisas que besan,
sonrisas que aman,
a las que te agarras,
para no volver a soltarlas.

Autora: Martina Oller Fernández
Curs: 2n ESO

ACCÈSSIT

categoria

E

Monòleg: L’Instint
L'Institut és un lloc especial, quan dic especial, em
refereixo... a l'Infern, a la mateixa mort, a uns quants
diables amb el nom de professors, i per rematar-ho,
aquests diables poden decidir el teu futur amb uns
quants números.
Per començar, quan arribes a l'institut, el primer que et
trobes és un altre ambient, notes... una altra olor... Olor
de pubertat! Quin fàstic, i espera, sento una sensació...
Una altra olor diferent. Merda! Sóc jo! Ara quan suo
faig una pudor que ni els diables anomenats professors
poden aguantar!

Rutina
Veig el sol del matí entrar per la finestra,
obro els ulls, el dia comença.
Lentament moc les cames, els peus,
després els braços i les mans.
Em preparo per al dia,
rentar-me, vestir-me, esmorzar,
tot torna a començar.
I així van passant les hores
fins que torna la nit,
la foscor que tot ho envolta
i jo, me’n vaig al llit.

Sonrisas, sonrisas....
Porque si algún día,
te olvidas de traer tus sonrisas,
ten por seguro que yo,
iré tras ellas.

Sonrisas que te hacen volver,
que hacen que vuelva,
que vuelva a soñar y
que vuelva a imaginar.

TEMA: LLIURE

Sonrisas que asombran,
sonrisas que transforman.
Sonrisas que iluminan,
sonrisas que marcan.

Autora: Rita Farnós Barberà
Curs: 1r d’ESO

3r PREMI

Després comences a fer les primeres classes, i al cap de
dues setmanes, veus que a la fitxa de naturals diu: Com
ja sabeu, la forma cinètica molecular... QUÈ? Com es
menja això? A mates comences a fer sistemes d'equacions, i a llengua la sintaxi. I per morir del tot, es presenten les globals, allò que és com l'infern multiplicat
per 1.000!
Mare meva... Ah, però això només són 2 primeres hores
de classes, després arriba el pati, allà passen força coses,
com per exemple, que estiguis assegut en un banc i de

cop arriba la baralla que ningú s'esperava. Els altres
estaven abans que tu i no el volen compartir, comença
una lluita de mirades i paraules, un amic qualsevol
intenta separar-vos, però no ho aconsegueix, en canvi
el teu amic de veritat... Arriba amb una puntada voladora, el que conclou un càstig per als tres. El pati és un
lloc en el qual oblidem que existeixen les classes, per
tant, podríem arribar a la conclusió que, el pati és com
si estiguessis a l'infern i et deixessin veure el cel, fer-te
creure que el pots tocar... Però aleshores... Pam! Tres
hores més de classe!
En elles coneixeràs a Satanàs, intentaràs fer un pacte
amb ell per poder sobreviure, i hauràs de vendre el teu
esperit. Agafaràs torticoli de tant mirar el rellotge, i
notaràs que les parpelles comencen a pesar moltíssim.
Al final s'acaben les classes, però com que estàs mort, el
teu amic ha de fer un ritual per poder-te salvar i parlar
de les vostres merdes.
És setembre i fa una calor que et mors, no hi ha cap
ombra al pati i la teva carn s'està desfent, aleshores criden el teu curs a dinar. En la teva ment hi havia un gelat
fresquet, però aleshores entres a l'edifici i notes encara
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més calor. El pitjor és quan veus que el primer plat és
caldo calent. Comences a pensar perquè has nascut, i
quin és el significat d'aquesta merda de vida.

28

Després de morir desfet, encara et queden 2 hores més
de classe. Aquí comences a sentir una desesperació, el
desig de ser lliure! De poder anar a casa a dormir com
si no hi hagués un demà.
Quant per fi queden 3 minuts per sortir, el teu cos li
puja l'adrenalina, i quan per fi l'agulla marca l'hora...
surts corrent d'una manera que ni Usain Bolt i surts a
respirar llibertat...
Quan per fi et pensaves que tot havia acabat... Pam! Una
hora més d'anglès, la teva mare t'obliga a anar-hi, ja que
les teves notes no són les millors de la classe. Quan per
fi acabes anglès i tornes a casa... Pam! Aquesta hòstia et
fa caure el terra, encara has d'acabar tots els deures i ja
són les 7.00 pm i has de fer els deures de mates, els de
naturals i havies promès al teu amic que jugaries amb
ell aquella tarda. El primer que fas és anar al lavabo,
perquè la sopa i les croquetes no t'han deixat tranquil
en tot el dia. Després d'expulsar els residus, mires el
rellotge i ja ha passat mitja hora, li dius al teu amic que
només pots jugar mitja hora. Quan acabes de jugar ja
són les 8.00 pm, ara has de fer els deures d'una manera
que ni Einstein i Son Goku combinats podrien fer...
I per fi has acabat!! Tornes a mirar el rellotge i ja són les
11.30 pm! Encara has de sopar! Vas cap a la cuina com
una mòmia perquè les cames no t'aguanten, et fas el

TEMA: LLIURE

categoria

E

típic menjar ràpid com un ou ferrat i un Yatekomo, vas
cap al llit i t'adorms cap a les 1.00 am.

-Espero que no l’hagis retocat massa, ha de ser una
còpia.

L'endemà, per descomptat, ets un zombi rebentant el
despertador perquè deixi de sonar. Quan t'aixeques del
llit mires l'hora i... Meeerda! Són les 7.30, d'aquí a una
hora comencen les classes. Et vesteixes súper de pressa,
fas la motxilla et rentes les dents, vas corrent cap a la
cuina i agafes una poma. Surts per la porta posant-te les
sabates, ara per fi tens una estona per a tu sol, escoltes
música mentre puges amb metro i quan arribes, tornen
a començar les classes.

El sospir d’en Marc es fa notar. És una mica exagerat,
però serveix per demostrar a en Joan que ho troba
ridícul. Es coneixen prou per notar aquests detalls.
Finalment, en Joan es deixa arrossegar al llit, i no tarda
gens a esfondrar-se dins un son tranquil.

Aquest és el cicle de la vida quan vas a l'institut... Total,
la teva vida és un infern, un cagarro, fas pactes amb
Satanàs, no pares de morir, et converteixes en zombi......
I després, et diuen que és per al teu bé...

1r
premi
Autor: Pol Mer Palacios
Curs: 3r ESO Thalassa

Tot i que en Marc té raó, i en Joan passa tot el dia mig
adormit, el temps passa volant, i al cap d’un parell de
dies arriben els examinadors, dos homes i una dona.
En Joan els porta immediatament cap al seu projecte.
-Abans de veure el meu projecte, no volen un glop de
res? -Pregunta, cosa que causa mirades de confusió
entre els examinadors. El fet que el jove oficial els tracti
com si fossin vells amics els provoca certa irritació, però
ho dissimulen.
-Creus que si anéssim prenent copes a cada casa
podríem mirar tots els projectes? -Pregunta un dels
homes, i en Joan sent com la sang se li gela. ‘Coi, que
antipàtics’, pensa el noi.
-Doncs aquí teniu la meva obra! -Diu, i els mostra l’objecte. Els dos mestres arquegen una cella, ja que l’objecte és millor del que suposaven. Comparat amb altres
projectes que han vist, és notable. Escriuen el que en
pensen i aleshores comencen les preguntes, cosa prevista per en Joan.
-Qui és el teu mestre?

El primer burgès
L’oficial colpeja i clava els claus amb certa desesperació.
Coneix els patrons, quin cuir s’ha d’aplicar, el gruix de
la sola… Actua amb rapidesa, ja que és conscient que si
falla, no hi haurà segones oportunitats. Un petit error,
i la seva vida quedarà reduïda a una desgràcia.
Amb cura, el jove fila la sola de la sabata amb el cuir. Ja
porta dies treballant-hi, sense dormir durant les nits.
Tot i que això permet que avanci més, no millora la seva
capacitat d’atenció. La seva antiga mestra li havia recomanat mil vegades que s’ho prengués amb calma i cura.
Després d’un parell de minuts de retocar, el futur mestre
del gremi sabater pot observar la seva obra orgullós. Una
sabata de bona qualitat, i si el model base que recorda
és el correcte, l’oficial podrà obtenir la plaça que la seva
pròpia mestra va deixar, al morir d’un atac de cor. El jove
no pot sinó deixar anar una rialleta. Apreciava la dona,
sí, però ell es va unir a un gremi per guanyar-se la vida.

-Això és fantàstic! -Diu el noi, i s’assegura que no hi hagi
cap detall erroni. De cop i volta, la porta del taller s’obre.
Un espelma mostra la cara preocupada d’en Marc, un
dels oficials més propers al jove.
-Joan? Mira que fa estona que sento soroll, però no pensava que eres tu. Què fas despert en aquestes hores de la
nit? Demà no podràs ni treballar i et rebaixaran el sou.
En Joan somriu, orgullós, encara que en el seu interior
sent una certa ràbia. Mai ha apreciat el sistema dels
gremis del tot. Tot és seguir un sistema monòton i poc
original. Si en Joan pogués, ell treballaria a una altra
banda, a un lloc on pogués fer les coses com ell volgués.
Però no pot.
-El meu projecte. -Diu, i deixa anar un badall.- L’he hagut
de desfer una mica, per acabar de retocar uns detalls. El
presento demà passat, o sigui que tot ha de ser perfecte.

-Em temo que la meva mestra, Olianda d’Hug…-Fa un
lleu pausa.-…Ens va deixar fa res.
-D’on has tret els materials per fer el teu objecte?
-Pregunta la dona, amb un to escèptic.
-Doncs he comprat el cuir, els fils, els claus…Tot el conjunt al mercat. Les eines són meves.
-Un altre dubte. Has rebut ajuda externa per fer el teu
projecte?
En Joan amaga una riallada, i contesta amb un to burleta i seriós:
-Estimada senyora, aquest projecte l’he fet tot jo sol. Hi
ha detalls que només jo, l’autor, podria saber. Així que
puc assegurar que és un projecte fet totalment per mi.
Els examinadors apunten alguna cosa més als seus fulls
i tot seguit miren cap a l’últim mestre, que encara no ha

dit res. Sembla estar revisant alguna cosa, i arrugant les
celles. L’home sembla que vol afegir alguna cosa, però
les campanes del campanar sonen, marcant un quart
d’una.
Els mestres recullen les seves coses amb rapidesa,
ja que han de passar per altres cases. Però abans que 29
agafin la sabata, en Joan els atura. La seva veu mostra
l’emoció que sent.
-Com ho he fet? Seré el proper mestre?
La dona el mira, però decideix no dir res.
-Ja ho veuràs.
Així que la dona surt del taller, en Marc i dos oficials
més surten del taller, on han estat espiant tota l’escena.
-I així, què? Ho has aconseguit? -Pregunta en Marc. En
Joan simplement somriu i obre una ampolla de vi.
-Ja ho veurem, diu. Nanos, no estaria de menys celebrar-ho, això!! D’aquí a molt poc temps jo seré mestre
i canviaré el gremi!
Per desgràcia, en Joan ho va aconseguir. Encara que no
fos com ell volia.
-No pot ser! -Diu en Joan, mirant el paper, mentre el
seu cor s’esqueixa en mil bocins.
Hi ha un cartell, que anuncia el nou mestre, un tal
Francesc. Això no importa. No ho ha aconseguit.
Amb un atac de ràbia, agafa unes tisores, i comença a
destrossar el cartell. No es just. Tota la grandesa, tota
la dea del canvi…Res no ha valgut la pena. I en Joan
està segur que molts altres estan com ell, i no només
del gremi Sabater. I només hi ha una manera de canviar
les coses, però mai podrà ser des de dins del gremi. Així
que en Joan haurà de marxar del gremi. És una decisió
dura, però necessària.
Marxa en plena nit, sense que ningú el vegi, sobre una
mula carregada amb queviures, material, eines, i diners
que ha robat. El seu destí és la ciutat veïna, on ha planejat començar el seu propi negoci.
Dos mesos més tard, en Joan ha aconseguit una casa
enrunada als afores de la seva nova ciutat, on l’ha restaurada com a taller propi. La gràcia d’estar fora la ciutat és que no tindrà problemes amb el gremi… Com a
mínim no immediatament. L’únic problema és atreure
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la clientela. Amb el temps que ha tingut per preparar la
sabateria, que es troba al costat del camí que porta a la
ciutat, ha vist molts caminants, tots amb el mateix tipus
de sabates. I el temps lliure que ha tingut l’ha dedicat a
fabricar sabates com ell vol. Els ha posat el preu que ha
cregut convenient.
Per això, no el sorprèn pas que no tingui clients als dos
primers dies d’obrir la botiga. Al cap i a la fi, és una paradeta única. Tan sols al setè dia, quan en Joan ja s’està
començant a plantejar si deixar-ho córrer tot, la porta
de la botiga s’obre. Un home gran i un noi jove entren,
observant totes les sabates. El cor del Joan fa un bot,
i deixa el projecte que està escrivint per rebre els dos
viatgers.
-Bon dia, els puc ajudar en alguna cosa? -Pregunta en
Joan, somrient. El noi jove somriu, amb una mirada
encuriosida.
-Mai havia vist un taller tan lluny d’un carrer de gremi.
Que forma part d’un gremi vostè?- Definitivament, en
Joan pot veure que és un noble de classe baixa. Perfecte.
-No. Jo he decidit transcendir l’ideal dels gremis.
Benvinguts a la meva sabateria. Estan interessats en
alguna bóta? Sandàlia? Alguna cosa per calçar?
-No, no si nosaltres…-Diu el jove noble, però és silenciat
pel seu acompanyant.
-Calla, Felip. Aquestes botes…-Diu el vell, agafant
unes de cuir fosc, amb una sola clara. Són d’una qualitat exquisida. Mai havia vist res així al gremi Sabater.
Digues nano, quant valen?
El somriure d’en Joan és pràcticament impossible
d’amagar, però aconsegueix mantenir una cara neutra
i seriosa, com les que tenien els mestres en una venda.
-Em temo que seran 30 lliures. Entengui que aquest
taller el regento jo sol, per tant, els preus són més
elevats.
Durant uns segons hi ha silenci. Aleshores l’home
esclata a riure i s’acosta al taulell, per deixar-hi els
diners. En Joan els recull, i els guarda dins una bossa.

TEMA: LLIURE

riure com un boig. Ara que algú havia comprat, molta
més gent acabaria venint. El jove decideix buscar algun
terme per a la botiga, perquè el diferenciïn dels gremis.
Tendaire Lliure? Ui, no massa complicat. Bourgeoisie?
Sona molt ambiciós, i una mica insultant. Sabateria de
l’Oficial? En Joan arrufa les celles i immediatament,
escriu sobre la porta el nom del lloc.
La fama de la Sabateria de l’Oficial es va estendre amb
rapidesa. La gent estava feliç en veure nous estils que
no fossin el vell model estàndard del gremi, tot i que
l’alegria no sempre era trobada o vista de la mateixa
manera. El mot bourgeoisie, es va començar a utilitzar
com a insult, però mai arribava a afectar en Joan. Ell ja
tenia els seus problemes.
Finalment, un dia aparegué un grup de cinc, que es presenten com a gremi Sabater de la ciutat, formats per
tres mestres i un noi i una noia oficials. No tardaren
massa a deixar clar el motiu de la seva visita.
-Parlo amb el senyor…Joan? -Diu un dels mestres, amb
un to de retret.
-Em temo que l’únic regidor de la Sabateria de l’Oficial és en Joan, o sigui que sí, sóc jo. Què volen uns
companys sabaters com vostès? Necessiten aprendre
alguna cosa nova?
El to burleta fa que els mestres tanquin els punys amb
força, però els dos oficials no semblen afectats. És més,
amaguen una rialleta que els mestres no noten.
-Escolta bourgeoisie, no et facis el boig. Saps per què
hem vingut aquí. Et venim a demanar que deixis el teu
taller i et dediquis a una altra cosa. Tu saps la clientela
que estem perdent per culpa teva?
-A què vol que em dediqui, bon home? -Pregunta en Joan,
i el mestre que acaba de parlar es queda callat. -Això pensava. He deixat el meu gremi i no puc tornar-hi, encara
menys unir-me a un de nou. Tota la vida he après a fer
sabates. Massa tard per canviar d’estil de vida.
Un dels mestres mira als dos oficials, que no han dit res
durant tota l’estona.

-Si fos un gremi, això m’hauria costat 70 monedes més.
Es inaudit que pel talent que apliques, tinguis tan poca
clientela. Ja et puc assegurar que recomanaré el lloc a
algun amic meu.

-Ho veieu, com no treballar amb el col·lectiu et porta
arrogància? Espero que ho expliqueu als vostès companys. És una tasca dura, la de ser mestre i evitar que
els oficials se’n vagin pel mal camí. Ja ho veureu quan
arribeu a mestres.

Els dos homes marxen, amb el jove que segueix incrèdul
i confós. En Joan espera que surtin abans d’esclatar a

-Això sí, teniu sort. Jo volia ser mestre i ara estic millor
que aquests avis conservadors. -Diu en Joan. Aquesta
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vegada el noi no pot dissimular el riure i els mestres el fulminen d’una mirada. En Joan prossegueix
-Escolteu-me, venerables mestres, fer-me fora no és la
solució. Treballem junts, i la vostra economia pot anar
cap a millor. Ara que jo he fet això, qui diu que altres no
seguiran el meu exemple?
La discussió s’allarga unes hores, però en Joan no es
deixa entabanar. Finalment, els homes marxen, però ell
aconsegueix enganxar als dos oficials per la seva banda.
-Escolteu-me bé. El gremi no és tant important com
creieu. Mireu, si mai voleu que us doni algun consell,
veniu-me a veure. Jo us ajudaré a guanyar-vos la vida.
Els dos oficials fan una picada d’ull, i aleshores en Joan
observa com se’n van. Amb un somriure, guarda les
coses i se’n va a dormir.

De cop i volta, piquen a la porta de la botiga. En Marc
espera que algú entri, o alguna cosa per l’estil, però no
passa res. Tornen a picar, aquest cop amb més força.
Finalment en Marc s’acosta a la porta i l’obre, sense
veure a ningú.
Mira als dos costats del carrer, però quan mira cap avall
la seva mirada troba un llibre no gaire gran, amb les
puntes cremades, com si hagués sortit d’un incendi a
l’últim segon. La portada té cendra i està fumada, però
tot i així es pot llegir el títol, encara que el nom de l’autor
és irreconeixible.
“Com ser un bon bourgeoisie”
Assegurant-se que ningú el vegi, en Marc agafa el llibre
i se l’emporta cap a dins per llegir-lo.

Són altes hores de la nit quan en Joan es desperta, sentint veus a l’exterior. Al principi les ignora, pensant
que seran vianants nocturns, però un esclafit de vidres
trencats el posa en alerta. Un llum tarongenca comença
a brillar, il·luminant l’exterior. Els temors d’en Joan
es compleixen quan mira per la finestra i veu flames
escampant-se amb rapidesa. Les ombres dels atacants
són visibles, però massa lluny perquè en Joan pugui
esbrinar qui són.
El noi corre cap a la porta, per així poder demanar ajuda,
però s’atura, recordant el llibre que ha estat escrivint.
No pot deixar que tot acabi en va! Encara que no sigui
pas ell qui enderrocarà els gremis, serà l’inici. Així que
ràpidament corre cap al taller, buscant la seva obra,
entre les eines. I la troba, però al dirigir-se cap a la sortida, l’entrada s’enfonsa, barrant la seva escapada.
En Joan s’asseu tant lluny com es capaç de les flames,
i mira el seu llibre. Així doncs, tot s’ha acabat. Com a
mínim per a en Joan, que desitja que el llibre pugui arribar a la persona en qüestió.
I mentre les flames s’acosten cada vegada més, i en Joan
reconeix que la seva mestra tenia raó sobre un tema:
L’eficiència surt del descans. Així, doncs el jove tanca
els ulls i dorm, mentre les flames comencen a portar
escalfor.
En Marc mira el cartell amb tristesa. No ha aconseguit el títol de mestre, i ara ja no podrà ser-ne un mai
més. El seu amic Joan va intentar el mateix fa un any
i també va fracassar, per desaparèixer completament.
En Marc pensava que si aconseguia ser mestre, podria
esbrinar què havia passat amb el seu amic, però ara
no podrà ser.
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Autor: David Illarreta Solans
Curs: 4t ESO Lluís Companys

31

TEMA: LLIURE

categoria

E

Punt i coma
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Avui ha començat una nova vida per a mi.
Vaig decidir anar a casa de la mare, que viu al bosc, allunyada de la civilització. El meu pare va decidir abandonar-la perquè ella començava a comportar-se d'una
manera estranya, estava sempre distant. És una persona freda, però sempre m'escolta, i m'agrada. I jo me
l'estimo, perquè és la meva mare. I crec que ella també
m'estima a mi.
La casa de la mare està enmig d'un bosc. És dens, i això
fa que casa seva no es pugui veure des de la carretera.
M'agrada, és més còmode del que pot semblar a primera vista. El fet de que estigui aïllada fa que hi hagi
tranquil·litat.
Quan vaig arribar era fosc. Les 10 de la nit, em va dir el
pare. La mare no era a casa, així que vaig entrar amb la
clau guardada sota l'estora. El pom de la porta no era
forçat, i això em va calmar. Vaig entrar i estava tot en
ordre. Feia més fred del normal, passava vent. Vaig sen-

tir un soroll al pis de dalt, i em va semblar veure al meu
peluix Tin. Feia tot just un any que no el veia... I just en
aquell moment va aparèixer per la cuina.
-"T'estava esperant!", em va dir.
De fons vaig distingir el soroll de dos ganivets. La seva
veu sonava més robusta que de costum. I després vaig
tornar a notar un aire fred: la finestra estava trencada.
Vaig córrer cap a la finestra i vaig saltar fora de la casa.
Vaig seguir els passos amb fang del terra del bosc corrent sense aturar-me. Anava mirant enrere per si em
seguia, però no veia res. I vaig seguir, fins que... vaig
caure per un penya-segat.
Això és el que m'ha explicat el meu pare. He passat tres
mesos en coma. Però no he oblidat la veu robusta amb
la qual el meu pare m'ha explicat la història.
Autor: Marc Vendrell Feliu
Curs: 3r ESO Thalassa
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Concurs de cartells
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Vull viure
Avui fa 16 anys que tot fugint de la fam, de l’horror, i
de les bombes vaig venir aquí: un camp de refugiats al
Nord de França. Quan vaig arribar em van fer una foto,
em van escanejar l’iris i l’empremta dactilar, i em van
donar una nova documentació. Des d’aleshores, no tinc
casa ni nacionalitat, i no puc treballar ni moure’m fora
del camp. Depenc únicament d’UNHCR. Vaig deixar
d’existir per a la resta del món.
Vinc en un enorme contenidor-casa prefabricat, ple de
lliteres de tres pisos. En un espais de 20 metres quadrats vivim 14 persones, cadascú amb les seves maletes,
sacs, i bosses. a la nit, els armaris són el terra; i , durant
el dia, tot s’amuntega a sobre dels llits. aquí, cada dia
és una autèntica lluita per la supervivència. aquesta
nit, per exemple, hem assolit temperatures de 6º sota
zero,; i , per sort, aquesta setmana va arribar el camió de
fusta i ens vam poder fer una foguera per escalfar-nos,
perquè si no aquesta onada de vent nòrdic ens hauria
pogut fer molt de mal. Una improvisada carpa blanca és
el nostre centre de salut on els metges, tots cooperants
d’una ONG, no donen l’abast. Hi ha un centre de salut
per a cada 2.000 persones.
Ara ja he assimilat on sóc; un desert limitat per una
tanca infinita amb quilòmetres i quilòmetres d’enreixat
que t’adverteixen que aquest lloc és enorme. Les autoritats locals, més interessades pels vots dels veïns que
pel nostre benestar, decideixen els terrenys sobre els
quals fer el campament i, com ja t’imagines, les millors
hectàrees ja estan ocupades. I, què queda? Doncs el que
no vol ningú: terrenys amb mals accessos, secs, o que
s’inunden amb quatre gotes de pluja.
Hi ha un dipòsit d’aliments per cada 5.000 persones. En
teoria un adult hauria de consumir 2.100 calories al dia;

però el paquet de menjar només ve amb quatre préssecs, dos tomàquets, un cogombre, i pa de pita, evidentment, a repartir entre tots els companys de barraca.
Trobo a faltar les comoditats del meu antic apartament
a la ciutat. Allà ni tan sols li donava importància a quelcom tan simple com prémer un interruptor i tenir llum,
obrir una aixeta i que en surti aigua potable, o poder
anar al bany sempre que ho necessiti. Però aquell temps
ja ha passat. Ara he après a viure sense electricitat, i a
fer cua per anar a fer les meves necessitats. Aquí, tenim
un bany per cada 20 persones i tots estan a 10 minuts
del barracó. L’aigua potable és un luxe molt dosificat:
Diversos pous cobreixen tot el campament, i amb sort
arriben a tenir 7 litres d’aigua potable al dia, el mínim
per beure i cuinar si s’escau.
Un improvisat camp on viuen més de 30.000 persones
i no hi ha absolutament res a fer. He entrenat molt a la
meva paciència, però ja se’m comença a acabar. Només
hi ha una il·lusió que em manté viu: l’esperança. Espero
que algun dia pugui entrar en un país amb estabilitat
política. Allà, formaré una família, buscaré una bona
feina, i donaré tot el que no necessiti estrictament per
viure a la gent més necessitada. Però aquest dia potser no arribarà mai. Problablement estic condemnat a
viure la resta dels meus dies entre aquestes cabanes mal
fetes, estar cada vegada més prim, i netejar-me dos cops
cada tres setmanes. Però mentre l’espurna d’esperança
segueixi dins meu, la meva ànima seguirà encesa.
Autor: Joan Vila Miñana
Curs: 3r ESO Àgora
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Autor: Marc Pradal Trimiño
Curs: 2n EP Esquirols
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Autora: Alba Palau Castillo
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Autora: Ona
Montanyà Garriga
Curs: 4t EP
Piràmides

Autor: Tomàs
Casadevall
Jauhiainen
Curs: 6è EP Yins
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Autora: Martina Serrano Ferreres
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Autor: Albert Milé
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Guanter Rodríguez
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Losantos Mercader
Curs: 5è EP
Umpalumpa
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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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El 2 de juny podrem gaudir de
la festa de l’esport tots junts;
pares, mestres, alumnes... La
cursa començarà aproximadament a les 10.30h. 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.

Autor: Liam Finley
Moore
Curs: 1r ESO

Us hi esperem!!
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Autor: Dani Casadevall Jauhiainen
Curs: 1r ESO

Autora: Adriana
Cabrinety Freixa
Curs: 1r ESO
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Guanyadors del Premis Jocs Florals

Autor: Tristan López
Jutglà
Curs: EI3 Cavalls

Autora: Ona Esteve
Petreñas
Curs: EI3 Tortugues
Marines

Autora: Gisela Guasch
Salsench
Curs: EI3 Tortugues
Marines
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Autor: Eloi Comas
Fontanals
Curs: EI4 Unicorns

Autor: Fèlix Fontbona
Núñez
Curs: EI4 Dofins

Autor: Bruno Martínez
Cruz
Curs: EI4 Dofins

Autora: Bruna Tebé
Deulofeu
Curs: EI5 Llops

Autora: Anna Valls
Flotats
Curs: EI5 Playmòbils

Autor: Guillem Créixam
Sans
Curs: EI5 Playmòbils

L’entrevista
En una enquesta que vàrem
fer en un número anterior de
la revista, apareixia que de les
persones que van contestar hi
havia un equilibri entre lectors
de paper i digital.
Pot ser, però també hi ha molta
publicació gratuïta i hi ha molta
pirateria. Al marge dels mitjans que
tenim per perseguir-ho, hi ha el problema que la gent consideri que descarregar-se un llibre és millor que
comprar-lo. Cal pensar que darrere
d’un llibre digital hi ha molta gent
treballant, no només l’escriptor,
sinó el distribuïdor, el corrector, el
dissenyador, l’agent literari i molts
altres professionals. A més avui en
dia pots llegir molts bons llibres
digitals per pocs diners.

40

Entrevistem la Laura Guilera

La Laura és mare dels alumnes Ivan Castillo (ex-alumne) i Hèctor
Castillo (1r ESO). Des del 2013 és responsable del catàleg digital de
Grupo Planeta i Grup 62. Llicenciada en Filologia hispànica i italiana
amb un post-grau en Edició.
Ens trobem amb ella un migdia a l’escola. Sabem que des de fa temps
treballa amb el llibre digital i avui volem parlar amb ella d’aquest
món per saber-ne més i perquè ens expliqui com veu ella el futur de
la lectura.

En què ha canviat l’aparició del
llibre digital els hàbits lectors
dels joves?
Em sap una mica de greu dir-ho,
però el llibre digital ha tingut poca
incidència entre el públic juvenil i
infantil pel que fa a vendes. Però en
canvi sí que hi ha hagut un augment
de lectors digitals d’aquestes edats
en les biblioteques públiques. Allà
funcionen bé gèneres com la fantasia o la ciència-ficció. A mi aquest
fet em dona esperances. Els joves no
compren ebooks perquè hi ha força
pirateria, però quan siguin adults
potser en compraran.
Hi ha altres gèneres en què el
llibre digital tingui més vendes?
Novel·la romàntica, l’eròtica i els
best-sellers, a més dels llibres d’autoajuda. En el cas de la novel·la
romàntica o eròtica, la lectora
tipus és força compulsiva. Les fans
de les autores d’aquestes novel·les,
sempre gairebé dones, les esperen
per comprar-les a les dotze de la
nit el dia que surt. A més, el digital
garanteix per a aquestes lectores
privacitat, que també busquen quan
llegeixen en el transport públic, per
exemple.

Coincideixen els llibres més
venuts en paper i digital?
No gaire. Sí que passa amb els
best-sellers, com Patria. Però quan
agafes els 50 més venuts en digital
apareixen moltes més novel·les del
gènere romàntic.

Allà tot està molt més desenvolupat.
Per exemple, l’audiollibre allà està
molt instaurat. És molt habitual
que el llançament d’un títol es faci
simultàniament en paper, digital i
audiollibre. Aquí tot just s’està creant un mercat per a l’audiollibre.

Ara mateix el paper encara està
per davant del digital? Quina és
la proporció?
En paper es venen molts més llibres. En digital només es ven un 5%
si agafes tots els gèneres, tot i que
n’hi ha alguns on venem molt més,
com la novel·la romàntica, on arriba
fins al 30 per cent.

Com a sector, teniu dades de si
l’aparició del llibre digital ha fet
que hi hagi més lectors?
No en tinc dades, però crec que no.
Des del punt de vista del llibre digital
no veiem el llibre en paper com una
competència. La nostra filosofia és
arribar on no arriba el paper. Cada
any es publiquen desenes de milers
de títols en digital. Uns títols que
es poden mantenir més temps a la
venda i en més llocs que el paper; on
els llibres es mantenen poc temps,
excepte els long-sellers i els clàssics.
Hi ha una rotació molt alta de títols
a la venda a les llibreries i, malauradament, molts tornen retornats a les
editorials als pocs mesos de posar-los
a la venda. Un altre aspecte positiu
per destacar és que amb molts llibres
digitals arribem a lectors d’Amèrica,
als quals els costa més poder accedir
a les edicions en paper de molts títols
publicats aquí. I al revés, és clar!

Hi ha hagut una progressió de
vendes?
Hem anat creixent poc a poc en
els darrers anys, però no tant
com podíem esperar. Quan vàrem
començar, el 2010, hi havia gurús
del sector que deien que en poc
temps les llibreries quasi desapareixerien i no ha estat així.
El procés és similar a altres
països?
No: en el món anglosaxó el creixement del llibre digital va ser major.

Reprenent el tema de l’evolució del llibre digital, cap a on es
dirigeix?
La meva opinió és que tendirem a
l’especialització. Hi ha un determinat tipus de llibre que és difícil que
es mantingui molt temps en llibreries i que pot tenir el seu espai en
digital. Nosaltres ja tenim alguns
segells que són només digitals, com
ara un d’especialitzat en gènere
romàntic, Zafiro. Penso que en el
futur l’edició digital servirà com a
manteniment dels fons de les editorials, així com una via de publicació
ràpida de continguts. També penso
que conviuran bé durant molts anys
les edicions en paper simultànies
amb les digitals i que cada vegada
més els lectors ho seran dels dos
tipus i que triaran el mode de lectura segons el títol. Una altra àrea
que creixerà molt és la lectura digital per subscripció.
Com a lectora, quins avantatges
creus que té el llibre digital?
Prefereixo el digital. Potser si no fos
per la feina, no l’hagués descobert
tan ràpid. Prefereixo el digital per
l’espai i l’ús, ja que el tens en un sol
dispositiu i és més còmode. Penso
que, a més, és molt adient per la gent
amb problemes de visió i gent gran:
la possibilitat de triar la grandària de
les lletres és molt còmode per ells.

I algun inconvenient?
Si ets lector de digital, al final t’has
de “casar” amb una botiga, ja que
cada una té el seu ecosistema propi.
Això és difícil de solucionar i és un
fre, ja que el dispositiu condiciona
la botiga en què pots comprar els
llibres.
Pel que fa al mercat, la idea és
anar a pocs grans distribuïdors o
que cada editorial tingui la seva
pròpia botiga?
Actualment les grans editorials no
estan venent llibres digitals directament, sinó a partir de llibreries, com
la Casa del Libro o la Fnac. A més,
han entrat en el mercat tres grans
com són Amazon, Apple i Google.
És un canvi en el panorama no tan
diferent del canvi que ha suposat en
altres sectors econòmics. De totes
formes, penso que els editors ens
hem de centrar en el que sabem
fer: els llibres, sigui en el format que
sigui, i que per vendre’ls també hi
ha els especialistes, les llibreries, ja
siguin físiques o digitals.
Si haguessis de recomanar algun
dispositiu per llegir electrònicament, quin escolliries?
Moltíssima gent llegeix els llibres
digitals en mòbil i soc conscient
que és el futur. Però trobo que la
pantalla és molt petita i si ets un
bon lector et perjudica la vista. Jo
recomano un reader com Kindle o
Kobo. El recomano per la qualitat
de la tinta electrònica, que fa que
sigui molt còmode de llegir. I en
aquest sentit Amazon, que distribueix Kindle, l’ha encertat. En el
cas de l’ipad el visualitzador d’llibres digitals és molt maco i és una
pantalla més gran que la del mòbil,
però hi ha l’inconvenient del pes i
de la llum que emet.
I com es pot aplicar aquesta tecnologia a material didàctic aplicable a l’escola, interactiu?
La nostra experiència a Sadako
és que les editorials han explorat poc aquest camp per un tema
econòmic. El que han fet algunes
editorials és el mateix que s’ha

fet en algun cas en lectors digitals, que és fer un pdf del llibre
en paper.
Nosaltres vàrem fer alguns llibres
digitals interactius pensats per
als nois i noies. Però no van tenir
l’acollida que esperàvem. Potser els
mestres prefereixen treballar la lectura en paper. Aquest tipus de llibre
necessita de l’acompanyament d’un
adult i per això a una aula és difícil
de treballar.
Per la teva formació i la teva
feina habitual estàs sempre al
corrent de les novetats editorials. Ho consideres un privilegi o
és part de la feina?
És un privilegi sens dubte.
M’encanta i és un dels aspectes que
més m’apassionen de la meva feina.
M’agrada col·laborar amb tots els
segells editorials del grup perquè
hi ha autors i editors fantàstics.
Què en penses del club de lectura
de l’escola?
M’agradaria participar-hi si tingués
més temps. Seria genial que més
alumnes s’hi apuntessin perquè és
molt interessant.
Algunes vegades els nois tenen
la sensació que llegeixen perquè
els obliguen a fer-ho i aquesta
proposta del club o les que fan a
les SD són una via per triar les
lectures que volen fer.
Sí, però també és cert que molts de
nosaltres hem arribat a ser lectors
perquè en la nostra infantesa ens
van fer llegir un tipus de llibre que
d’una altra manera no haguéssim
llegit i ens va obrir vies de lectura
que després en han enriquit.
Moltes gràcies per parlar-nos de
la teva experiència.

Cristina Casabona
Membre de la comissió de la revista
Enric Codina
Mestre de l’Escola Sadako
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Visions polièdriques:
Recomana’ns un llibre!

DRUVERT, Hélène

Anatomía. ed. Maeva, 2017
Quina millor manera d’entendre les complexitats del cos humà que veientles amb els teus propis ulls? Obre aquest llibre i endinsa’t en un món d’ossos, venes i músculs dibuixats d’una forma deliciosa i troquelats com si fos
una obra d’orfebreria.
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“Ens podeu recomanar algun llibre que
us hagi agradat, il·lusionat, sorprès…?”

Recomanat per David Sainz (pare de Candela i Ventura d’EI3, 1r Primària)

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:

ESCOFFIER, Michael

Ajudar a relativitzar les pors nocturnes.
Recomanat per Esther Palacios (mare de Miquel, Martina i Pol de 1r Primària,
6è Primària, 3r ESO)

INFANTILS
ISERN, Susana

El gran llibre dels superpoders, ed. flamboyant, 2017
És un àlbum il.lustrat preciós, que ens fa veure que tots tenim superpoders:
creativitat, humor, curiositat, valentia, optimisme...etc. cadascú els seus.
Recomanat per Marta Mañé Artells (mare de Bel Rosselló Mañé d’EI3)

ENDE, Michael

A tots els monstres els fa por la foscor, ed. Kokinos, 2013

JOVES
SABATE, Jordi

El libro negro del consumo, Roca Editorial De Libros, 2018
En un lenguaje sencillo y accesible, se centra en temas relevantes para la
sociedad actual como el etiquetado alimentario y la cosmética, los fármacos
dañinos, las preferentes, cláusulas suelo y otros casos de la banca. Porque
nos ayuda a saber qué tipo de consumista eres. Pero sobre todo nos ayuda
a concientizarnos sobre lo que consumimos.

Jim Botón y Lucas el Maquinista, ed. Noguer y Caralt, 2009
La historia de una locomotora, llamada Emma, que puede navegar igual
que un barco, o el misterio del gigante que vive en un desierto llamado «El
fin del mundo»... Una apasionante historia llena de fantasía y aventuras.

Recomanat per Pablo ??? (pare de Goris de EI3, 1r Primària)

Recomanat per Pol Fernandez (alumne de 3er de primària)

TOLSTÓI, Lev
QUERALT, Elisenda

On dormen els estels?. Bambu Editorial, 2007
Dolç, tendre i adreçat a nenes i nens amb una especial sensibilitat.
Especialment adreçat a criatures entre 5 i 8 anys.
Recomanat per Cristina Oliver i Atar (mare d’Ada Costa i Oliver de 4rt ESO)

¿Cuánta tierra necesita el hombre? ed. Eneida, 2016
Una moderníssima faula sobre l’ambició de l’ésser humà. Què pot passar quan un necessita més del que ja té? Tenen fi els nostres anhels de
possessió?
Recomanat per David Sainz (pare de Candela i Ventura d’EI3, 1r Primària)
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ADOLESCENTS
ROSOFF, Meg

MUÑOZ, Teresa
Mi vida ahora, ed. Ediciones SM., 2016

Delicada descripció que et porta a conèixer a la Sabina, i amb ella, els per
quès de la seva vida. Obres el llibre, llegeixes les primeres paraules i et
quedes atrapat fins que l’acabes.

De com es pot passar a tenir una vida normal d’adolescent, a fer un gir
brutal per l’inici d’una guerra, en la que les teves necessitats passin a ser
les bàsiques (menjar, sobreviure...)
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Com si fos ahir, ed. Amsterdam Llibres, 2014

Recomanat per Laura Gual Batiste (mare de Júlia, Pol, Joan d’ EI3, EI4, 1r Primària)
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Recomanat per Cristina Oliver i Atar (mare d’Ada Costa i Oliver de 4t ESO)

SOLER, Silvia
COLLINS, Suzanne

Sinsajo, ed. Impedimenta, 2014

L’estiu comença, nit de Sant Joan. El passat, el present, tota una vida
plena de vincles. Alguna part t’identifica i t’atrapa.

El llibre es molt bo, continua la saga dels jocs de la fam però fent un gir
amb la historia, el llibre es molt entretingut i te uns grans canvia de guio.

Recomanat per Laura Gual Batiste (mare de Júlia, Pol, Joan d’ EI3, EI4, 1r
Primària)

Recomanat per Guillem Pujol Montolio (alumne de 1r ESO)

GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel
R.J. PALACIO

L’estiu que comença, ed. Planeta, 2013

Wonder, ed. La Campana, 2012

Cien años de Soledad, ed. Alfaguara, 2017
Es un libro que atrapa hasta el final. La imaginación del autor y la manera
de narrarlo hace envolvente la lectura. Cuando lo acabas, sientes la tristeza
de haber acabado un buen libro.

La primera novel·la de R. J. Palacio fa tres anys que és dels llibres juvenils més venuts de Catalunya, ja que les escoles l’utilitzen per parlar del
‘bullying’. Un nen amb una malformació a la cara, causada per una malaltia
genètica, que als 10 anys posa per primera vegada un peu a l’escola.

Recomanat per Celina Tamagnini (mare de Lucie Willems d’EI4)

Recomanat per Hugo Campreciós ( alumne de 4t d’ESO)

ATTLEE, Helena

ADULTS
THEROS, Xavier

Interessant recorregut pel món dels cítric i per la geografia, la gastronomia
i la història d’Itàlia. Una deliciosa barreja d’aromes, colors, textures, llum i
paisatges. Del Renaixement a la màfia, dels banquets medievals als gelats
moderns, de Milà fins a Sicília. Escrit amb delicadesa i erudició que ens
enganxa des del principi.

La fada negra. Ed. Destino, 2017
Una novel·la negra i històrica ambientada a Barcelona. Premi Josep Pla
2017
Recomanat per Ignasi Tort (pare de Oriol i Asrés d’EI5, 6è Primària)

Recomanat per David Sainz (pare de Candela i Ventura d’EI3, 1r Primària)

KERR, Alex
LEM, Stanislaw

Solaris. ed. Impedimenta, 2011
Un clàssic de la ciència ficció (de la bona), per gaudir i per pensar. Té un
component filosòfic molt important. Idoni tant per a adolescents com per
a adults.
Recomanat per Alfred Cortés Closas (pare de Aina i Gerard Cortés Benet de 6è
Primària, 1r ESO)

El país donde florece el limonero, ed Acantilado, 2017

Japón perdido, ed Alpha Decay, 2017
L’autor, un expert coneixedor de l’art i les tradicions nipones, ens proposa
un viatge pel Japó que no acostuma a aparèixer en les guies de viatge i que
ha de fer conviure una modernitat extrema amb una erosió constant de les
tradicions. Una clau per obrir les parts menys accessibles del comportament i la cultura nipona.
Recomanat per David Sainz (pare de Candela i Ventura d’EI3, 1r Primària)

Persones amb empremta
GYASI, Yaa

Tornar a Casa, ed. Salamandra, 2017
La història de generacions d’africans viscuda en primera persona que
retrata la vida tribal i l’esclavisme. Escrita per una afro-americana dels
EEUU que recupera les seves arrels a Ganha. Trasllada al lector a aquesta
història per molts desconeguda a través dels sentiments de qui la van viure.
Recomanat per Mariona Sanz (mare de Pere i Jordi Solà de 6è Primària, 4t ESO)
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RUEDA, Olivia
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No sabes lo que cuesta escribir esto, ed. Blackie Books, 2018
Amb aquest llibre descobrireu tot el que li va passar a la periodista, escriptora i mare de l’escola durant uns anys Olivia Rueda. Després de tenir un
atac epilèptic, va haver de tornar a aprendre a llegir i escriure. És el llibre
més difícil d’escriure que he llegit mai!!!
Recomanat per Eulàlia Buch i Ros (mare de Mireia i Gerard de 5è Primària, 2n
ESO)

MONTFORT, Vanessa

Mujeres que compran flores, ed. Plaza&Janés, 2016
Una novel·la fresca i divertida, romàntica, a on es presenten cinc personatges, cinc dones, totes diferents en un procés de canvi i el que és més
important representa un cant a l’amistat. De fàcil lectura, prosa fluida,
diàleg intens i suggerent amb tocs d’humor.
Una cita de Oscar Wilde “Con la libertad, las flores, los libros y la luna,
¿quién no sería perfectamente feliz?”.
Recomanat per Pilar Novella Royuela (mare de Nerea i Laia Ruiz de 1r ESO, 4t ESO)

MARGARIT i CONSARNAU, Joan

Un hivern fascinant, ed. Edicions Proa, 2017
Com meditar el temps, passat i present. Llenguatge exacte, tot mesurat,
cap paraula es pot treure ni afegir.
Recomanat per Julián López Hernández (pare de Albert i Martí López Riera de 3r
ESO)

BORRÀS, Jordi

Glòria Sampere, mestra de música de l’Escola Sadako

Estimada Glòria,
Has arrelat fondament en el cor de molts mestres, així
com en el de molts nens que han crescut estimant la
música, simplement perquè tu estimes la música.
Dóna cultivada, inquieta, melòmana, farcida d’anècdotes musicals.
Al llarg dels anys has desplegat una maleta de recursos
extraordinària. Les teves fitxes i arxiu musical, un tresor artesanal d’anys de docència.
I què dir de les històries que explicaves entorn la vida
dels compositors... Contes fantàstics que tenien als nens
el cor robat. Els teus alumnes, sento com d’il·lusionats
cridaven el teu nom pels passadissos o al carrer. Sempre

als llavis una paraula dolça, amable... sempre a punt per
fer brollar un doll d’autoestima positiva.
Gràcies pels més de 20 anys de mestratge, has estat
una companya de camí excepcional. M’has fet estimar
i valorar la professió, i has guiat exquisidament els teus
aprenents.
Has creat vincles emocionals fonamentats i tan arrelats
que has esdevingut ben meva, ben nostra.
Gràcies Glòria.

Dies que duraran anys, ed. ARA Llibres, 2018
Imatges impactants d’un moment històric, ben acompanyades de bons
textos.
Recomanat per Josep Rico Alpuente (pare de Pau Rico Campos de 2n ESO)

Esther Palacios
Mestra de música de l’Escola Sadako
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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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