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PRESENTACIÓ 

 

Fa poc m’he adonat que m’encanta escriure.  

Abans, quan m’enfadava o no estava d’acord amb alguna cosa, expressava el 

meu sentiment fent-ho pagar als altres. Però he descobert que hi ha una forma diferent 

de transmetre el que penso. 

 Escrivint. Dient com em sento a través de les paraules. Pensant que possiblement 

algú ho llegirà i s’hi sentirà identificat; aleshores pensaré: no estic sola. M’agrada 

escriure perquè em sento escoltada sense haver de parlar, sense haver de cridar perquè 

em sentin.  

 M’agrada perquè de vegades és millor callar i deixar anar la imaginació. Perquè 

sento que val la pena, que és divertit. Tinc un grapat de coses al cap i de vegades em 

falta temps per dir-les totes; per això les escric.  

  Perquè crec que ningú no em pot jutjar o dir-me que calli, ja que no estic parlant, 

m’expresso en silenci, i tot i així, algú m’escolta.  

  No importa qui, algú. 

 I també m’agrada escriure perquè no se m’ha prohibit i tots ho podem fer, no 

importa qui siguis, l’edat que tinguis o com t’expressis, ets lliure de fer-ho. Hi havia un 

temps en què havies de mesurar les paraules o escriure el que la gent volia, però 

afortunadament la Societat s’ha modernitzat i hi ha més llibertat, així que… per què no? 

 Escriure és gratificant, clar que sí. Qualsevol text, per insignificant que sigui, 

una cançó, un poema, un conte, un relat…, si ha sortit de la teva ment, ja és especial. Els 

meus sentiments: tristesa, alegria, enuig, ràbia…, els expresso escrivint i després em 

sento més bé.  

 A través d’una història, un poema o una cançó, es pot veure reflectit el meu estat 

d’ànim i la meva forma de ser. 

 Llegint un llibre d’un autor determinat, segons l’argument, es pot deduir si 

l’autor tenia moltes ganes de viure o no, si estava trist o vivia un moment de felicitat.  

 Escriure és tan útil, tan fàcil i té tantes coses bones…  

 Em sento lliure escrivint i per això no ho deixaré mai. Quan algú ho llegeixi, 

encara que sigui una sola persona, em sentiré menys sola en el món. 

 I per això… m’agrada escriure.   
 

Florella Bekari 
               3r A ESO 
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VIATGE D’ANADA I TORNADA 

  

  Hi havia una vegada un noi i una noia que eren amics i vivien junts. Un dia van 

anar al banc a treure diners. Però va entrar un atracador i els va matar. La noia va anar al 

cel i el noi va anar a l’infern perquè traficava amb drogues. 

  Quan la noia va arribar al cel, va demanar a Jesús que la deixés tornar a la Terra, 

i també al seu amic, perquè després d´haver après la lliçó a l´infern, pogués començar 

de nou. 

  Jesús li va contestar que sí, però amb una condició: ella recordaria que havia 

anat al cel, però ell no recordaria que havia anat a l´infern; tornarien a la Terra just quan 

havien anat al banc i la noia havia dir al noi que deixés les drogues d’una vegada perquè 

havia tingut un somni en què veia que ell anava a l´infern. 

  Van arribar a la Terra com si no hagués passat res. El noi va dir:  

-Vinga, anem al banc, que tinc pressa: he quedat amb els amics. 

-Espera –va replicar la noia, t’he d’explicar una cosa.  

-Digues el que vols dir, però ràpid, tinc pressa. 

Ella li va explicar que havia tingut un somni en el qual ell anava a l´infern si no 

parava d’anar amb aquells amics que només eren males influències. El noi va contestar 

que això era un somni i no passaria mai. La noia li va dir que aquest cop li fes cas i no 

anés al banc, ja li deixaria ella els diners; no volia que l’atracador el matés una altra 

vegada i que anés a l´infern. 

  El noi no li va fer cas i va anar al banc. Com l´altra vegada, va entrar l’atracador, 

però ara el noi es va ocultar darrera una columna i no el va veure. Quan estava amagat, 

va pensar per què la seva amiga li havia dit que no anés al banc. 

  Van detenir l’atracador i ells van anar a casa a descansar. Allà el noi va 

preguntar a la seva amiga com sabia el que anava a passar al banc. Ella li va contestar 

que no ho sabia, que només ho deia perquè al banc sempre passaven coses... Però ell no 

s’ho va creure. Al final, la noia, com que no sabia mentir, li va explicar la veritat, és a 

dir, que ella havia estat al cel i ell, a l´infern, i Jesús li havia donat una altra oportunitat. 

El noi es va quedar al·lucinat. No la creia del tot, però va pensar que alguna vegada 

hauria de fer cas del que li deien, i que aquell era un bon moment per canviar. 

  

Andrea Canal    
    1r A ESO 
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PER QUÈ...? 

  

  En aquest món hi ha molts perquès. Per què només hi ha vida a la Terra? Per què 

hi ha gent discapacitada? Per què hem d’anar a l’escola? Espera un moment... Per què 

hem d’anar a l’escola? Aquesta és la pregunta clau. Vull saber aquest "perquè", on he 

d’anar? Ja sé que tots contestaran: "per a estudiar", però vull una resposta més detallada. 

  Vaig fer aquesta pregunta a la mare, al pare, a la tieta i als tiets, als amics i fins i 

tot a la professora. Tots van respondre el que jo em pensava, menys la professora, la 

Susanna. Va començar amb una de les seves teories: què és estudiar? No em va 

proporcionar cap més informació (de fet, em van donar més informació els meus 

amics). Podia consultar a Internet o a la Biblioteca, però faltava una persona a qui 

acudir, aquella persona era jo i el meu cervell. Després de rumiar, vaig aclarir-me. Tots 

els perquès els podia saber a... l’escola! L’escola és un lloc per estudiar. 

  

Ivan Espinosa    
   1r A ESO 
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EL SOL I ELS NÚVOLS 
 

Hi havia una vegada una terra molt i molt llunyana, un país on plovia, plovia i 

plovia cada dia amb pluges torrencials.  

Allà vivia un nen menut, en una casa a la muntanya, amb el seu pare i el seu 

gosset. 

  Tenia nou anys i cada dia de la seva vida havia plogut tot el dia i tota la nit. 

  T’ho pots imaginar, sempre plovent i sempre humits? 

La gent li havia dit que, abans que ell nasqués, hi havia hagut una cosa estranya 

que es deia sol, era una rodona gran i groga, que donava calor i llum a tot i a tots. I 

sempre tenia un somriure a la cara rodona i groga; en veure’l, la gent també somreia.  

El nen petit no es podia imaginar una rodona gran, groga i somrient. I no podia 

creure que la gent la pogués mirar i somriure; en el seu poble ningú no ho feia, tothom 

semblava trist. 

  Un dia, la gent va comentar que el cel semblava més clar. Encara plovia i els 

núvols negres penjaven del cel, però era cert que semblava més clar. 

  L’endemà, la gent va dir que plovia menys. 

  Al dia següent, només va ploure a la tarda. 

  A l’altre, hi va haver dos plugims; les finestres degotaven de tant en tant. 

A l’altre va deixar de ploure, i al següent, els núvols eren de color blanc.  

Un dia més i van aparèixer trossos de cel blau. 

  Tot d’una, no hi havia ni un núvol i una rodona gran i groga surava al cel, donant 

calor i llum a tot i a tots. 

  La gent mirava amunt i somreia: el sol tenia un somriure enorme i radiant. 

  El nen es va asseure al llit i va veure, a través de la finestra, la rodona que sortia 

en totes aquelles històries que explicaven: una rodona gran i groga amb un somriure a la 

cara. "Això ha de ser el sol!", va exclamar.  

Va sortir de casa, va córrer feliç pels carrers i va veure que tothom somreia.  

  I ara... 

  A DORMIR! 

 

Yaiza Jiménez         
    1r B ESO  
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UN CONTE DE NEU 

  

  El dia 2 de febrer érem a la classe de 1r B i va començar a nevar. Tots vam mirar per la 

finestra i se’ns va ocórrer de fer, entre tots, oralment, un conte sobre la neu. 

  Va començar la Yaiza: "Hi havia una vegada una nena que estava al col·legi i va veure 

que nevava." 

  Va continuar l´Eduard: "Estava ansiosa per sortir a fora i jugar amb la neu."  

  Va intervenir la Manoli:" A més, era el seu aniversari: feia tretze anys." 

  A la Judit se li va ocórrer: "Però quan va sortir al pati, es va fer mal." 

  I van continuar: 

"Un nen li va tirar neu a l´esquena." (l’Abraham) 

"Llavors la nena va caure i una amiga seva va anar a ajudar-la." (el Hicham) 

¨La seva amiga també la va ajudar a tirar-li boles al nen". 

  “Quan van sortir del pati, la nena estava trista." (la Judit) 

"Era la primera vegada a la seva vida que havia vist neu i no n’havia pogut gaudir." (la 

Manoli) 

"I quan era a classe, estava impacient perquè sonés el timbre i poder anar a fora a jugar 

amb la neu." (el Camilo) 

"Però quan va sonar el timbre, la professora li va dir que s’esperés una mica perquè 

volia parlar amb ella." (el Sebastià) 

"La professora va parlar amb ella cinc minuts i després la nena es va posar contenta 

perquè ja podia anar a jugar amb la neu." (Yaiza) 

  Va sonar el timbre i vam quedar que cadascú escriuria un final per al conte. Els vam 

llegir a classe i entre tots vam escollir aquest: 

  "Quan la nena va arribar a casa, l’esperava tothom. Quan va entrar li van cridar: 

"Sorpresa!!!" Va ser la millor festa que havia tingut mai perquè quan estaven cantant "aniversari 

feliç", els flocs de neu eren més grossos i tot es veia molt més nevat. 

  L’endemà, dissabte, va sortir a fora i va veure que encara hi havia neu. La neu es va 

anar fonent, però la nena va estar jugant fins a les vuit del vespre, finsque no en va quedar gens. 

Va estar molt contenta d’haver jugat amb la neu." (Eduard). 

  

Yaiza Pérez, Eduard Iamandi, Manoli Cortés,  
Judit Crespo, Abraham Rodríguez, Hicham Boumajdoul,  
Camilo Palomeque, Sebastián Bowen i Silvia Moya   

1r B  ESO 
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POEMA PER A UN MÓN MILLOR 
 

Si el món rigués 
tothom seria feliç. 
Si tothom fos feliç 

el sol i la lluna es casarien. 
Si el sol i la lluna es casessin 

tothom estaria enamorat. 
Si tothom estigués enamorat 

tindrien fills molt bonics i units. 
Si tinguessin fills bonics i units 

la pau vindria. 
Si la pau vingués 

un bon futur hi hauria. 
  
      Alumnes de 1r C ES0 
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L´ESCOLA ENCANTADA 

  

Hi havia una vegada un grup de nens que estudiaven junts. Van venir la Sofia i 

el Jan, una nena i un nen nous, eren estranys i ningú en volia ser amic perquè quan 

estaven a classe passaven coses rares. 

  Una nit els nens de la classe es van ajuntar a l’escola i van fer una rotllana per 

explicar històries de por. La Sofia i el Jan es van amagar per veure què feien els 

companys. Ella va llançar una pedra, els nens van pensar que era un esperit i van marxar 

corrents. Ells es van quedar allí. Van trobar una pedra mig sortida a la paret, la van 

empènyer i van veure un pergamí. Hi havia escrit el nom d’un director que feia cent 

cinquanta anys que era mort. També hi havia pistes sobre el director; si les 

seguien, duien a una altra pista per trobar un tresor. 

  La primera pista deia que havien d’anar a un bosc amb molts arbres i trobar 

l’arbre més vell. La pista estaria escrita en egipci (llengua morta). Però els nens no 

sabien que hi havia trampes pel camí. 

  Quan anaven cap al bosc, el nen va trepitjar una trampa que estava tapada amb 

fulles, però la nena el va agafar a temps. Llavors l’esperit del director els va empènyer 

cap al forat de la trampa. Quan la Sofia i el Jan van caure al forat van trobar la segona 

pista: una porta vermella. La van obrir i van veure l’antic despatx del director. A dintre 

hi havia gent petrificada; ho van saber per la nota que van trobar en un racó: "Qui entri 

en aquesta sala serà petrificat per l’esperit del director". Una mosca hi va entrar i va 

quedar petrificada; d’aquesta manera van comprovar que era veritat.  

  Mentre el Jan lluitava contra l’esperit del director, la Sofia va trobar una 

endevinalla; deia: "Si tu ets jo i jo sóc tu, on sóc jo?" La Sofia va començar a pensar. De 

cop i volta va veure una paret plena de quadres del director. En Jan es va adonar que els 

cops de puny de l’esperit del director no li feien res i va anar amb la Sofia i els quadres i 

va dir a la noia: -Mira, aquí posa una cosa!: "Has d’agafar el quadre de veritat o 

moriràs." Els dos es van donar la mà i l’esperit del director els va posar davant del 

quadre de veritat, li van donar la volta i van descobrir com havia mort. El tresor era una 

excusa perquè seguissin el camí i descobrissin la història del director; d’aquesta manera 

l’esperit del director descansaria en pau. 

  

Alumnes de 1r C ESO  

 



12 
 

LA NEVADA 

  Un dia d’hivern  descobreixo una cova secreta, estic tremolant, quin fred que fa!, 

on és l’estufeta?; què passa?, les paretsi el terra tremolen; atenció!, la neu relliscaaaa..., 

ara ens engoleix cap al centre mateix de la Terra. Caiem per un túnel, on ens 

portaràaaaaaa? 

Nota: quan era petita, m’encantava jugar a l’hivern a dins del llit. 

 

Layla Boulab 
            1r D ESO 

ELS JERKINGS 

Hi havia una vegada un local on la gent ballava tot de balls com el Doguie,  el 

Jerk i el Break-dance. En  aquest local es feien concursos de ball i sempre guanyava el 

Districte Jove, perquè ballaven molt bé. 

  Un dia van anar a Barcelona a un concurs de ball que se celebra cada any. En 

aquell grup hi havia grans i petits; entre els petits hi havia els Jerkings i entre els grans, 

els Black jerks.  

Els Black-jerks i els Jerkings van passar a les semifinals. Els primers havien de 

ballar contra els Rangers  i els segons, contra els Break dance.  

Van passar tres setmanes i el dia de les semifinals els Jerkings no es recordaven 

del seu ball. Els Black-jerks van guanyar els seus adversaris. Els Jerkings no sabien què 

fer. Aleshores un noi del grup, en Young, com que sabia ballar molt bé, va donar un pas 

genial i tot el grup va seguir; van començar a ballar com si tinguessin ales a les cames i 

al final van guanyar. 

  Després els dos grups van passar a la final. Van començar a ballar i al final van 

guanyar... els Jerkings! 

 

Manuel Joan Camacho i Florencio Espinal 
1r D ESO 
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LA TARDOR A TERRASSA 
 
 
La tardor és aquí, ja ha arribat,   La tardor ha arribat, 
I l’estiu, somrient, ens ha deixat.   Tard, no pas aviat. 
Les fulles cauen, és el senyal.  
Si cauen, l’abric ens cal.    La tardor ha arribat 
       I el meu cor s’ha alterat. 
El vent mou les branques, 
Queden pelades, però maques.   Ja fa fred, ja plou, 
Farem panellets amb pinyonets   ja sentim que s’apropa 
I collirem els millors bolets.    El feliç Any Nou. 
 
Els cargolets sortiran,     La tardor ha arribat, 
Amb les pluges cantant.    Tard, no pas aviat. 
La tardor és aquí, ja ha arribat, 
I l’estiu, somrient, ens ha deixat.   La tardor ha arribat, 
       El meu cos s’ha alterat. 
     Souhaila Belhani    
       2n A ESO      Ikram Choal 
           2n A ESO  
 
 
La tardor a Terrassa     Les fulles cauen, 
Ha arribat amb traça!     Significa una cosa: 
       Quan les fulles cauen. 
La tardor és elegant,     la tardor s’hi posa. 
Una estació important. 
Els arbres, contents,     Sento el vent gelat 
Es despullen, lents.     Sobre el meu rostre, 
Cal un gruixut anorac     Sembla que el vent 
Per anar al prat nevat.     Se’m mengi, com unes postres. 
 
La tardor a Terrassa     Miro cap al cel, 
Ha arribat amb traça!     Els núvols el tapen 
       Amb el seu negre vel. 
  Aida González 
     2n A ESO     El núvol gris plora 
       Mentre el sol fa fora. 
       En fi, res més a dir.  
       Els dies són un sospir. 
       Abans de dir-te adéu, 
       Sentirem, de l’hivern, la veu. 
 
         Esther Leiva 
           2n A ESO 
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La nit de tardor     Ja la sento, és l’olor. 
Al teu costat.      Ja s’acosta la tardor. 
 
Teus fas els meus somnis    Cau la pluja quan llegeixo 
Ara la vida no s’ha acabat    I quan plou m’entristeixo. 
Robes el meu cor     Ja ha arribat la tardor, 
Dónes copets, no massa forts.   Ara m’ho passo millor. 
On sóc?, al costat del foc. 
Recordo altres tardors    Ja la sento, és l’olor. 
Però aquesta no té pors.    Ja s’acosta la tardor. 
Una cortina d’or 
Aquesta nit de tardor.     Les fulles cauen a poc a poc, 
Estar amb tu és el millor.    Jo em quedo a la vora del foc. 
 
  Lilit Pipoyan    Ja la sento, és l’olor. 
    2n A ESO    Ja s’acosta la tardor. 
 
         Mery Santafè 
La tardor ja és aquí, a mig camí,         2n A ESO 
Els arbres són rojos, com el palomí. 
 
Les fulles tremolen com cucs,   La tardor ha arribat, 
I volen com menjafestucs.    A Terrassa tot és mullat. 
       L’estiu calorós ha marxat. 
Terrassencs i terrassenques canvien de vestit, 
Com les fulles de la primavera.   La tardor ha arribat, 
Terrassencs i terrassenques canvien de vestit A Terrassa tot és mullat. 
I un any més torna l’ocell trist.   La bufanda he agafat. 
 
La tardor ja és aquí, a mig camí.   M’agrada molt la tardor 
Els arbres són rojos, com el palomí.   Perquè el fred no em fa por. 
       M’agrada el foc calentó! 
  M.Diarra Bousso 
                    2n B ESO    La tardor ha arribat, 
       A Terrassa tot és mullat. 
       Diguem adéu a l’estiu, 
Les castanyes calentes,    Ara el fred és ben viu! 
Ben torrades al foc. 
Els moniatos amb sucre,      Otmane Moutaki 
Torradets a poc a poc.            2n B ESO 
Els panellets amb anhel, 
Sucre, pinyons i mel. 
 
La tardor ja s’apropa 
Entre fred i calor. 
La tardor ja s’apropa, 
Quina nova esplendor! 
 
         Luisa Bello 

        2n B ESO 
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EMILIA PARDO BAZÁN: UNA MUJER ESCRITORA 

 

Emilia Pardo Bazán nació en A Coruña el 16 de septiembre de 1851 y  fue  la única hija 

del matrimonio formado por José Pardo Bazán y Mosquera Rivera, conde de Pardo Bazán,  y 

Amalia Rúa-Figueroa y Somoza.  Contrariamente a lo que sucedía con las niñas de su época, 

su madre la estimuló a estudiar, la animó a leer y a escribir. A los nueve años ya mostraba un 

gran interés por la escritura y dedicaba todo el tiempo posible a su verdadera pasión, la lectura. 

A los 17 años contrajo matrimonio con José Quiroga y se trasladaron a vivir a Madrid. 

Se dio a conocer como escritora con un Estudio crítico de las obras del 

padre Feijoo (1876), con el que ganó un premio. Ese mismo año nació su primer hijo, un niño al 

que dedicó un libro de poemas titulado con su nombre, Jaime.  

 En 1879, coincidiendo también con el nacimiento de su primera hija, Blanca, publicó 

su primera novela, titulada Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. 

 Con Un viaje de novios, publicada en 1881, año en que nació su última hija, Carmen, 

y La tribuna, inició su evolución hacia un matizado Naturalismo. 

En 1882 comenzó a publicar en la revista La Época una serie de artículos sobre  el 

novelista francés “Émile Zola y la novela experimental”. Estos artículos fueron reunidos en 

1883 bajo el título La cuestión palpitante. La publicación de este libro en defensa del 

Naturalismo causó un gran escándalo y su marido, horrorizado por la situación, le exigió que 

dejara de escribir y que se retractase públicamente de sus escritos. Emilia no solo no le hizo 

caso, sino que se separó de él dos años más tarde.  

Un tiempo después inició una relación amorosa con el novelista Benito Pérez Galdós 

que duró más de veinte años, aunque durante este tiempo ella le engañó varias veces; entre sus 

amantes figuró, por ejemplo, el joven Narcís Oller.  

Consciente del sexismo que dominaba los círculos intelectuales, propuso a Concepción 

Arenal a la Real Academia de la Lengua, pero fue rechazada tres veces. En 1906 fue la primera 

mujer en presidir la Sección de literatura del Ateneo de Madrid y la primera en ocupar una 

cátedra de literaturas neolatinas en la Universidad Central de Madrid, aunque solo asistió un 

estudiante a clase.  

Murió en Madrid el 12 de mayo de 1921 a causa de una complicación de su diabetes.  

Emilia fue una escritora muy importante y una mujer admirable.  Luchó contra los 

prejuicios de su época y proclamó los derechos y la igualdad de la mujer. Fue escritora aunque 

estaba mal visto que las mujeres se dedicaran a esta profesión de hombres. Escribió y vivió 

según sus ideas, sin aceptar la injusticia ni la inferioridad a la que su sexo la condenaba.  

 

Milena Villalta 
    2n A ESO 
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SALMA I MOHSEN 

 

Un dia d’hivern nevava i feia molt fred. 

  En una estació hi havia una noia que es diu Salma; es volia tirar al tren, però el 

policia Mohsen la va salvar.  

  -Per què ho volies fer? –li va preguntar.  

  -La meva família em vol casar amb un senyor molt ric i jo no vull. Jo espero un 

noi que m’estimi.  

-I ara què faràs? 

-Si torno a casa, el meu pare em matarà, què puc fer, Déu meu?  

-Primer anem a comissaria i després et deixaré en un hotel; demà aniré a casa 

teva i parlaré amb els teus  pares. 

   Quan en Mohsen va arribar a casa de la noia, el pare d’ella el va rebre molt 

enfadat:  

-Qui ets tu?, què vols? 

  Sóc un policia, ahir a l’estació la teva filla es volia tirar al tren i jo vaig salvar-la. 

-Jo no tinc cap filla!  

-Per què dius que no tens cap filla si la Salma m’ha dit que ets el seu pare? 

-Perquè em va deixar com un tonto davant de tota la gent; no la vull veure més.  

Quan va arribar a l’hotel,  en Mohsen  va explicar a la Salma tot el que  li havia 

dit el seu pare. Ella es va posar trista. 

-Què faré ara? No tinc ni casa, ni feina.  

-Sé que en una escola estan buscant una secretària. Parlaré amb la directora i  li 

demanaré que et contracti; tinc un amic que té una casa buida, hi pots viure alguns 

mesos i després busquem una pis per a tu.   

La Salma va dir, plorant d’alegria, que ja havia treballat de secretària:  

-Gràcies per tot, Mohsen! 

  Van passar alguns mesos i en Mohsen va començar a estimar la Salma, la Salma 

també l’estimava: tots dos s’havien enamorat. Van pensar que s’ havien de casar i en 

Mohsen va dir a la noia: 

  -Aniré a casa meva i diré a la mare que em vull casar amb tu-; i així ho va fer.  

-Qui és aquesta Salma ? –va preguntar ella, tota esverada. 

-Ja et vaig explicar la història, és la noia que es volia tirar al tren. 
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  -Ah, la Salma que vas salvar a l’estació. Ara dius que t’hi vols casar? Això és 

impossible, tu et casaràs amb la Ikram, que és de família rica. 

  En Mohsen va agafar el cotxe i va anar fent voltes a tota velocitat, fins que va 

tenir un accident. 

  Un policia va anar a casa de la mare d’en Mohsen i li va donar la notícia. La 

mare del noi es va presentar a la casa de la Salma i li va dir:   

-El meu fill ha tingut un accident per culpa teva; per què has entrat a la seva 

vida? Aparta-te’n!, no et vull veure mai més, ni vull que el meu pobre fill parli de tu. 

   Al cap d’un mes en Mohsen va sortir de la clínica; no podia caminar, però el que 

el feia estar trist era que la Salma no l’havia anat a veure. No tenia ganes de viure i no 

anava al metge a curar-se. 

-Que et vols morir? –li va preguntar la mare-. Per què no vas al metge? Podries 

tornar a caminar i a treballar, com abans.  

  -No, mare, jo no puc viure sense la Salma; sense ella, em vull morir: l’estimo, 

mare. 

  Ella va comprendre que el seu fill es moriria sense la Salma, així que va anar a 

casa de la noia i li va dir: 

  -Mohsen es vol morir, diu que no pot viure sense tu; sisplau, ajuda’l! 

L’endemà al matí la Salma va anar a casa d’en Mohsen. 

-La teva mare diu que no vols anar al metge –li va dir-. Et vols morir? 

  -No, Salma, no em vull morir, jo vull viure amb tu, t’estimo! 

Ella es va posar tota vermella. 

-Jo també t’estimo, Mohsen. 

Van passar alguns mesos i en Mohsen va poder caminar. La Salma va anar a 

casa dels seus pares i el pare va acceptar-la i va deixar que es quedés.  

La Salma i en Mohsen es van casar i van viure  feliços. Ja han passat molts anys,  

ara tenen una nena i un nen i sovint els expliquen la seva història. 

 

Chaimae Bouktaiba 
                        2n D ESO  
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EL TITANIC 

 

El 14 de abril de 2012 se cumplen 100 años del hundimiento del Titanic. El 

barco salió de Inglaterra el 10 de abril. Era su primer viaje. Y se hundió la noche del 14 

al 15, después de cuatro días de viaje.  En él viajaban 2227 personas, y murieron 1517. 

Solo se salvaron 705 pasajeros. 

El Titanic era el barco más lujoso, grande y rápido del mundo, pero chocó con 

un iceberg y se hundió. Espero que su historia nunca se olvide. James Cameron ha 

filmado una película para contar cómo se hundió de verdad el barco inventándolo todo.  

A mí me hubiera gustado viajar a Nueva York en el Titanic, no me importa si en 

primera clase o en tercera, lo importante era viajar.  Hasta de fogonero, echando carbón 

en las calderas, me hubiera gustado. Pero si hubiera viajado en el barco me hubiera 

ahogado porque soy hombre y en los botes solo subieronn niños y mujeres, porque no 

había para todos; así que, igual que hizo el ingeniero, yo me habría quedado mirando el 

reloj que hay sobre la chimenea mientras el barco se hundía.   

Titanic es la mejor película, y aunque sea muy triste por aquellos que perdieron 

su familia o su vida, es una historia inolvidable y siempre estará en nuestro corazón. 

Cada vez que un barco se hunde pensaremos en la historia del Titanic. Y cada vez que 

yo suba en un barco me acordaré de la película.  

 

Oussama Balkaid   
      2n D ESO  
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COM EL DR. JECKILL I MR. HYDE 

 

  Tots els que em coneixen saben com sóc, però potser no tant com creuen. 

Aparentment, sóc una noia molt alegre i divertida, però només aparentment; això és el 

que vull que vegi la gent. He tingut baixades d'ànim i pèrdues d'autoestima perquè no 

em considero una persona forta, la fortalesa és una disfressa que porto molt sovint. Però 

també penso que les meves idees no em caracteritzen com una persona dèbil; jo tinc 

objectius a la vida, potser impossibles, però objectius, somnis... 

  És difícil creure en un món en què el principal és sobreviure i conformar-s’hi. 

Quan pregunto a un adult si ara és el que ha volgut ser, interpreto la resposta com un 

clar: "jo tenia un somni, però no el vaig poder realitzar." És veritat, això? No vas poder? 

O no hi vas lluitar prou? És un misteri. Jo vull trencar això; vull fer alguna cosa per la 

qual sigui recordada; aconseguiré el que em proposi. No vull ser en el futur una altra 

peça conformista d'aquest "món de bojos."  

  Són dues idees oposades, dues parts de mi molt diferents, i a mi encara no em 

queda clar com sóc: sóc un exemple de debilitat o un exemple de fortalesa? Un altre 

misteri, potser? 

Florella Bekari   
     3r A ESO 
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MIEDO 

Todas las mañanas pensamos lo mismo: “nos levantamos, vamos a trabajar, a 

estudiar en nuestro caso, salimos del colegio, comemos, volvemos al colegio, salimos, 

cenamos, dormimos...” Y así todos los días de nuestra vida. 

  La rutina nos aburre, pero lo desconocido nos asusta. Todos tenemos miedo a 

equivocarnos, pero muchas veces nos equivocamos por tener miedo. 

  El miedo nos persigue donde quiera que vayamos. Es imposible no tener miedo. 

Miedo a perder a una persona querida, a no saber qué hacer, a la realidad... 

  A pesar de todo, el miedo acabará de un momento a otro,  según vayan pasando 

los días, los meses, los años...la vida. 

  Mi mayor miedo no es ser pobre, ni desaparecer. Mi mayor miedo es llegar al 

final de mis días y preguntarme: ¿he aprovechado la vida tal y como debía? 

 
Nerea Bueno 

            3r A ESO 
 

LA VEJEZ 

  Abuela, tú ¿te quieres ir? 

Recuerdo el momento en el que le hice esa pregunta a mi abuela. 

Aquel día cuando llegué a casa lo primero que escuché fue a mis padres 

hablando sobre la residencia de ancianos. Pensé que hablaban sobre llevar a mi abuela 

allí, y así fue. 

  Mi abuela siempre había vivido con nosotros, pero apenas nos conocía. Su 

enfermedad había conseguido que no recordara ni nuestros nombres. 

  Pregunté a mis padres lo que sucedía y me respondieron que no la podíamos 

atender o cuidar como ella necesitaba. 

  No me hacía  a la idea de cómo iba a vivir sin ella. Yo creía que sí la podíamos 

atender en casa. Busqué información sobre su enfermedad. Padecía alzheimer. Visité la 

residencia y a las personas que trabajan y cuidan a los enfermos de esta enfermedad. 

  Aunque para mí fue duro, me di cuenta de que ella necesitaba esos cuidados. 

  Al formularle la pregunta: ¿abuela, tú te quieres ir? Ella me miró fijamente y me 

respondió: ¿y tú quién eres?        

Paula Herranz   
    3r A ESO   
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VOLVER ATRÁS 
 

Porque todos queremos volver a nuestros seis años, cuando no teníamos 

preocupaciones y vivíamos en la ignorancia. Cuando desconocíamos la palabra 

“problemas”, cuando eso de sufrir por alguien solo se veía en las películas, cuando 

estabas deseando que llegara la tarde para ir al parque, cuando te acostabas a las nueve 

de la noche deseando volver al colegio para jugar con tus amigos, cuando el estrés por 

los estudios no existía. 

  Todo esto solemos recordarlo en nuestros peores momentos, pero si te pones a 

pensar, en esa época no habías sentido nunca esos sentimientos. Cuando, sin explicación 

alguna, te recorre un hormigueo por el cuerpo y te entran ganas de saltar de felicidad o 

esas “mariposas” en el estómago al ver a esa persona tan especial. 

¡Sientes sentimientos tan diferentes a lo largo de tu vida! 

Cuando eres pequeño no cometes errores, ya que aún no conoces lo que es la 

vida, pero de los errores ¡se aprende! 

  Es posible que ahora lloremos por algo, pero dentro de un tiempo estaremos 

riéndonos sin parar y tarde o temprano conoceremos a alguien que nos hará reír y llorar 

a la vez. Y ¿qué quieres que te diga? Eso yo no lo cambio por nada del mundo. 

 

Arquida Koci 
            3r A ESO 
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TU RECUERDO 

 

Querida Alicia, 

Ya han pasado seis años desde el accidente. 

Te escribo esta carta para que sepas que pienso en ti todos los días. 

Tu recuerdo me hace feliz, pienso en todas las tonterías y travesuras que 

hacíamos juntas; y ahora ya no estás. 

Sé que no puedes leer esta carta, pero aun así la escribo para sentirte cerca de mí. 

El día del accidente comenzó siendo un día normal y corriente. Íbamos juntas al 

instituto, no parábamos de reír  por tonterías de las que ahora ya ni me acuerdo. Y 

cuando estábamos cruzando el paso cebra, aquel coche perdió el control por culpa de la 

nieve, y bueno, el resto tú ya lo sabes mejor que nadie. 

  Alicia, quiero que sepas que estés donde estés alguien aquí abajo sigue pensando 

en ti cada segundo de su vida, tu amiga 

                                                                Mariona 

 

Andrea Ruiz  
  3r A ESO 
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LIFE 

 

I started to think that this life is a game. It hurts, but it is true. 

We make mistakes. We take bad ways, we choose wrong, but we can’t get back 

in time, not in this life, not in our life. 

We think that this world can be better, but we don’t do anything to make a 

change. 

We cry, we give up so many times, too many times. We think, but we never 

shout out loud what we feel inside. We keep it in, and that makes us unhappy. 

Maybe someday we’ll finally see that we’re nothing, that the time is now, that 

we should live, just live. 

What can we do, my friend? – Nothing.  

Well, it’s better to let it go, and stop thinking in these sad things. Let’s make my 

life easy, as it is, yet. After all, I’m just 14 years old. Do I know something about life? 

 

Florella Bekari  
    3r A ESO  

 

 

LA VIDA 
Vaig començar a pensar que aquesta vida és un joc. Dol, però és cert. 

  Cometem errors, prenem camins dolents, triem de manera equivocada, però no podem 
tornar enrere, no en aquesta vida, no a la nostra vida. 
  Creiem que aquest món pot ser millor, però no fem res per canviar, per fer canvis. 
Plorem, ens rendim tantes vegades, massa vegades: pensem, però mai cridem fort el que sentim 
a dins. Ho guardem dins nostre, i això ens fa infeliços. 

Potser algun dia finalment veurem que no som res, que el temps és ara, que hauríem de 
viure, tan sols viure. 

Què podem fer, amic meu? Res.  
  Bé, és millor deixar-ho córrer i deixar de pensar en aquestes coses tristes. Fem que la 
meva vida sigui fàcil, tal com és, encara, ja. Desprès de tot, tan sols tinc 14 anys. En sé alguna 
cosa, de la vida? 
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MY LEISURE ACTIVITIES 

 

Hello! My name is Florella. I go to Blanxart High School. After school I usually 

go playing basketball. I really like it! But sometimes I stay relaxing and doing 

homework at home. At the weekends I sometimes go to the cinema with my friends, but 

other days I stay at home and I watch movies on TV with my family. I enjoy it! At the 

moment my friends and I are doing an English test. We usually do tests twice a month. 

 

Florella Bekari 
   3r A ESO  
 

EL MEU LLEURE 

Hola! Em dic Florella. Vaig a l’institut  Blanxart. Després de l’escola normalment vaig 
a jugar a bàsquet. M’agrada molt! Però a vegades em quedo a relaxar-me i fer deures a casa. 
Els caps de setmana a vegades vaig al cinema amb les meves amigues, però altres dies em 
quedo a casa i miro pel·lícules a la televisió amb la meva família. M’agrada!  Ara mateix  els 
meus amics i jo estem fent  un examen d’anglès. Normalment fem exàmens dos cops al mes. 
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HOLIDAYS OF CHRISTMAS 

 

I like so much this time of the year, because I spend time with my family, and I 

have presents. 

In December my dad, my mum, my brother and I, we put the Christmas tree and 

manger, with colorful lights. 

On Christmas Eve I’m with my family on my father’s part, because they come to 

my home. We sing some carols, and we eat food that my mum does.  

On The Christmas day my family on my father’s part goes to their house, and 

my family on my mother’s part comes. The last year we did the invisible friend and this 

year too, I like it because I don’t know who is my present from! 

  I stay all the day with my cousin, and in the night I go to her house some days.  

In the end of the year I go with my family on my mother’s part, to the house of my 

cousin, I never eat all the grapes, I can’t! Because my uncle makes me laugh! Then my 

cousin goes to party, and I stay in the house because I can’t go. 

On 5th of January my parents give me presents and later I go to my  

grandfather’s house with my family on my  father’s part, my uncles, and aunts and 

grandparents give me presents too!  

And I spend the day in Barcelona. 

 

Paula Herranz 
    3r A ESO  
 

LES VACANCES DE NADAL 

M’agrada tant, aquesta època de l’any!, passo temps amb la meva família, i tinc regals. 
Al desembre, el meu pare, la meva mare, el meu germà i jo fem l’arbre de Nadal i el 

pessebre, amb llums de colors. 
  La vigília de Nadal estic amb la família de la part del pare, que vénen a casa. Cantem 
nadales i mengem el menjar que fa la meva mare.  
  El dia de Nadal la meva família per part del pare va a casa seva i ve la família de la 
part de la mare . L’any passat vam fer l’amic invisible i aquest any també el farem. M’agrada 
perquè no sé de qui és el meu regal! 
  Passo tot el dia amb la meva cosina, i a la nit alguns dies jo també vaig a casa seva. 
Per Cap d’Any vaig a casa de la meva família materna, a casa la meva cosina. Mai menjo tot el 
raïm, no puc!, perquè el meu oncle em fa riure! Després, la meva cosina surt de festa i jo em 
quedo a casa, ja que no puc sortir amb ella.  
  El  5 de gener els meus pares em donen els regals i més tard  vaig a casa del meu avi 
amb la meva família materna i els meus oncles i tietes, i els avis també em donen regals!  I 
passo el dia a Barcelona. 
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CHRISTMAS HOLIDAYS 

 

I love the Christmas holidays- it  is the best time of the year, because I stay with 

my family and we eat together. Also I love Christmas because when my sister wakes up 

and sees her presents she is so happy, although I'm all the day fighting with her, I like to  

see her happy and also I see when my cousins open their  presents and  how they are 

going to learn about their presents with smiles. 

Also I like Christmas holidays because I receive presents, and I love the food, I 

love to eat nougat, chocolates, the meat and the soup of my grandma. 

And what  I love more is when  it snows, though  it does not snow a lot, and not 

all the years  does it snow,  but when this happens I'm so happy, and If you're cold you 

can drink hot chocolate and I love the sensation that you have when you drink this. 

I can say that is my favorite season of the year. 

 

Carla Ortega 
   3r A ESO   
 

LES FESTES DE NADAL 

M'encanten les festes de Nadal, que és la millor època de l'any, perquè estic amb 
la meva família i mengem junts. També m'encanta el Nadal perquè quan la meva 
germana es desperta i veu els seus regals és molt feliç, encara que estic tot el dia 
barallant-me amb ella, m'agrada veure-la feliç, i també veig els meus cosins quan 
obren els seus regals i com els agafen amb un somriure. 

 També m'agraden les vacances de Nadal perquè jo també rebo regals, i 
m'encanta el menjar, m'encanta menjar torrons, xocolatines, la carn i la sopa de l'àvia. 

 I el que més m'agrada és quan neva, encara que aquí no neva gaire, i no tots els 
anys acostuma a nevar, però quan això passa em sento  feliç, i si tinc fred puc assaborir 
una xocolata calenta;  m’encanta la sensació que tinc quan me la bec. 

Puc dir que és la meva estació preferida de l'any. 
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MI VIDA 

 

  ¡Hola! Me llamo Najib y tengo quince años. Nací en Marruecos, en la ciudad de 

Larache. 

  Llegué a España cumplidos cuatro años, a la ciudad de Terrassa, cerca de 

Barcelona. 

Durante los primeros días todo era para mí muy diferente. El colegio no me 

gustaba porque añoraba a mi familia. Todo cambió al cabo de un tiempo, empecé a 

tener amigos y me sentía mucho mejor. 

  Al cumplir los diez años me cambié de ciudad y me marché a Valencia.  

Valencia es una ciudad muy bonita pero poco agradable. Estudié dos años en un 

pueblo que se llama Sagunto. El pueblo tiene un castillo grande y bonito que fue 

construido por los romanos y los musulmanes, y que tiene su historia. 

  Pasados dos años, regresé a Cataluña porque mis padres consiguieron trabajo en 

Barcelona. Me puse muy contento porque volvía a Terrassa a estudiar sexto de primaria. 

Cuando acabé, me matriculé en el instituto Blanxart, que me gusta mucho porque los 

profesores son buenos y agradables. 

  Me gustaría estar estudiando mucho tiempo. 

 

Najib Rouaz 
  3r B ESO 
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UN  AMOR IMPOSSIBLE 

És un amor impossible, el nostre, jo i tu no podem estar junts. Jo sempre em 

preguntava  per què. Moltes vegades em posava a plorar i tu em deies que no plorés, que 

podíem ser amics; a mi això de ser amics no em feia cap gràcia, m’agradaves més que 

un amic, quan em miraves el meu cor bategava molt ràpid i em posava nerviosa quan 

eres al meu costat. M’abraçaves i jo tremolava. Sentia cada vegada més que m’estava 

enamorant i no m’agradava perquè no ho volia passar malament.   

Per tu passava nits i nits connectada sense dormir, només perquè em diguessis 

que estaves bé. Quan et veia  amb una altra noia, se’m trencava l’ànima i plorava sense 

parar. Dia rere dia veia que el nostre amor no podia anar a més i m’adonava que l’amor 

és cosa de dos; si no, és amor impossible. 

  Tu al final  et vas adonar que m’agradaves molt, que ho donaria tot per tu i que 

sempre era allà quan em necessitaves pel que fos. 

  I va arribar el dia que havia estat esperant amb tant anhe:, em vas dir que jo 

també t’agradava. En aquell moment ho vaig veure clar i et vaig dir que el teu temps ja 

havia passat, que jo estava enamorada bojament de tu i tu no te n’havies adonat, que 

passaves de mi i m’havies fet mal. Així que ara sóc jo la que només et veu com un amic.  

 

Butaina Souhil   
   3r C ESO 
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EL GOS 

  Un pastor alemany tenia un amo molt dolent que el volia per participar en 

baralles de gossos i treure’n molts diners. El maltractava donant-li cops amb una barra 

de ferro, no li donava menjar i el feia lluitar en moltes baralles. 

  Un dia va quedar tan mal ferit que l’amo el va deixar abandonat a la vora d’un 

camí pensant que es moriria. 

  Però el destí reservava una altra sort al gos sense nom. Va voler que passés per 

aquell camí solitari un noi de disset anys que es deia Dani. En Dani va veure el gos mig 

mort i va trucar al seu pare perquè hi anés amb el cotxe. 

  En Dani va dur el gos al veterinari, el qual li va dir que el millor seria sacrificar-

lo i acabar amb el seu patiment. Però en Dani s’hi va negar i se’l va endur a casa.  

  Van passar els dies i les setmanes i en Dani guaria les ferides del Flanders,  

aquest és el nom que va posar al seu amic; l’alimentava i en tenia cura amb molta 

amabilitat. L’amor que el noi sentia per l’animal  creixia a mesura que compartien el 

temps i veia com lluitava per sobreviure. 

  El gos corresponia el noi amb la més gran fidelitat, ho va poder comprovar un 

dia,  mesos després d’haver-lo trobat, quan ja s’havia recuperat i ningú podia creure que 

en Flanders fos el manyoc de pell, ossos i sang que el noi havia rescatat de la vora del 

camí.    

  En Dani i en Flanders passejaven per un parc quan, de sobte, van aparèixer uns 

homes armats amb navalles i els van atacar. En Flanders va sortir com un lleó en 

defensa del seu nou amo i amic, i va aconseguir que els malfactors marxessin cames 

ajudeu-me. Un dels atacants resultà ser el seu antic propietari i va rebre de valent, prou 

perquè li passessin les ganes d’acostar-se a cap més gos.  

 

Dani Romero 
            3r D ESO 
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MI TUTORA DEL AÑO PASADO 

 

En nuestra clase del año pasado teníamos una profesora de castellano que se 

llamaba María Alberola. Era nuestra tutora de 2D. 

En clase había 12 alumnos y nuestros profesores de catalán, inglés, naturales, 

tecnología… 

  Nuestra tutora siempre hablaba de coses buenas, como por ejemplo las cosas 

entre los amigos y las cosas personales entre los alumnos. Era muy guapa y siempre, si 

no nos encontrábamos bien,  hablábamos con ella como si fuera nuestra madre. 

  El día que hacíamos tutoría nos poníamos en grupos y hacíamos unes fichas de 

tutoría; si no teníamos nada que hacer, nos poníamos a ver una película.  

  Una vez María puso un texto que tenía en su correo electrónico y que hablaba de 

cosas de autoestima. Espero que os guste:  

  “Debes quererte a ti mismo y todos los días, al levantarte y al acostarte, debes 

afirmar: yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero 

mucho de mí; no hay obstáculos que no pueda vencer. 

  Si piensas que eres cariñoso o cariñosa, expresa tu cariño; si piensas que no hay 

obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas 

hasta lograrlas. A eso se le llama motivación.  

  No debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es: ellos alcanzarán su 

meta; logra tú la tuya. 

  No albergues en tu corazón rencor hacia nadie: ese sentimiento no te dejará ser 

feliz, perdona y olvida.  

  No debes tomar las cosas que no te pertenecen ni maltratar a nadie; todos los 

seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera y nunca hay que 

menospreciar la sensibilidad y los sentimientos de otros. 

  Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu 

alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito: ayuda a los demás”. 

  Este texto es muy bonito porque me ha cambiado la vida y, por eso, doy las 

gracias a nuestra tutora: María Alberola. 

  Espero que te mejores y que estés muy bien en tu vida. 

 

Laila el Maddi 
    3r D ESO 
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UN MOMENT DECISIU 
 

Encara em pregunto per què va marxar. Era una cosa impensable venint d'ell, però ho va 

fer, se'n va anar sense dir res, sense acomiadar-se de ningú, com si la terra se l'hagués empassat 

sencer. Amb ell havia passat molts moments bons: aquelles excursions a la muntanya, les 

vacances a la platja, les classes i tants altres records. 

No ho entenc, no tenies motius per anar-te'n, deixar la teva família i a mi sols. 

Què et va passar per decidir fer aquest viatge que has emprès tu sol? Tenies algun motiu 

o conflicte amb algú? Fos el motiu que fos, no era suficient. 

Espero que, siguis on siguis, sentis i entenguis aquestes paraules, així comprendràs el 

que sento i el que pensa la gent que t'estima, i que et segueix estimant en la distància. 

Així, doncs, m'acosto per dir-te aquestes paraules a la tomba, després de deu anys, quan 

vas decidir emprendre el viatge al no-res saltant al buit des d'un  sisè pis. 

 

Raül Plaza 
 4t A ESO 
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UN TEMPS CONFLICTIU 

 

Quan vaig arribar a Catalunya tot era estrany i diferent, i al mateix temps, molt 

trist. Havia deixat el meu país natal amb la meva germana i els meus éssers estimats. 

Vivia a Barcelona i, quan anava a escola, recordo que tothom em volia tocar, 

perquè en aquell temps no hi havia tantes persones negres. 

En aquella escola d'infància va ser quan vaig començar a sofrir a causa del 

racisme, per culpa dels professors i dels alumnes. Quan em deien alguna cosa, jo 

reaccionava parlant en francès, perquè és el que sabia parlar. 

Després de sis mesos, vaig venir a viure a Terrassa i la cosa va ser sortir del foc 

per caure a les brases, tot anava pitjor. A l'escola tenia més conflictes del normal, només 

a causa de la meva pell. 

Em van castigar molt, i això em feia sentir encara més dolenta. Aquells temps 

van estar plens de baralles i discussions, un temps conflictiu per a mi. 

Ara ja ha passat; tinc 15 anys i tot això m'ha fet madurar ràpid. Per això sóc una 

persona amb molt de caràcter. 

 

Alima Sangaré 
    4t A ESO 
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COM CADA DIA 

 

  Quan em llevo, surto a passejar el gos. Com cada dia, em trobo amb el veí de sota, que 

va a comprar pa. Enfilo pel carrer de Sant Josep i em trobo el meu amic David amb el seu gos; 

parlem una estona mentre els gossos es barallen i s’empaiten pel carrer, com cada dia. 

Passo per la botiga del barri a comprar l’esmorzar i alguns aliments que m’ha encarregar 

la mare i, com cada dia, la dependenta comença a preguntar-me per la família, pels estudis i per 

com va tot; estic cinc minuts parlant amb ella  i li repeteixo, com cada dia, les mateixes coses. 

Sortint de la botiga, com cada dia, m’arribo amb el gos a un parc on hi ha un bon tros de 

gespa perquè el gos s’hi recreï a gust. Quan està cansat, el torno a casa i  em trobo a la veïna del 

bloc 85, que surt a fer el passeig del matí, com cada dia. Sempre comença acaronant el gos, 

encara que em consta que a ella no li agrada gaire, i acaba acomiadant-se de mi i donant records 

per la meva família, com cada dia.  

Quan sóc a casa, em dutxo i em vesteixo per anar a l’institut,  i preparo la motxilla i tot 

el que necessito per suportar les classes avorrides, com cada dia.  

  A les 8 surto de casa i baixo al pàrquing a buscar la moto. Allí em trobo amb el meu tiet, 

que també va en moto cap a la feina; ens saludem amb la mà i em pita, com cada dia. 

Ja amb la moto al cul, me’n vaig cap a l’institut. Els dos primers semàfors els agafo en 

verd i els altres tres, en vermell, com cada dia. 

Entro a l’institut i comencen les classes..., com cada dia.  

 

Dani Toro 
 4t A ESO 
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MY NIGHTMARE 

 

It was a dark, stormy night, some days ago. I was sleeping, when my brain 

started to work. My nightmare was that a ghost attacked me, when  I was  talking with 

my sister Montse. Then in the dream, I fell backwards and just there it was when  I 

woke up, feeling very scared. 

Cristina Gil 
 4t A  ESO   

 

EL MEU MALSON 

Era una fosca i tempestuosa nit, fa uns  dies. Jo dormia quan el meu cervell va 
començar a treballar. El meu malson va ser que un fantasma m’atacava mentre jo estava 
parlant amb la meva germana Montse. Aleshores, dins el meu somni vaig caure i em vaig 
despertar espantada. 
 

 
ACTION DREAM 

 

I dreamed that I was a policeman and in my dream I captured the thieves of the 

Bank Caixa Terrassa and the Bank of Sabadell. The first thief went to the house of the 

second thief and had a great deal of money in his bedroom. This operation was made 

when the thief wasn’t in his house. In this operation we found the map of the next 

robbery and with this, we could capture the thief. 

Rubén Hernández  
     4t A ESO 

 

 

UN SOMNI D’ACCIÓ 

Vaig somiar que era un policia, i en el meu somni  vaig capturar Els lladres del Banc 
Caixa Terrassa i el Banc de Sabadell. El primer lladre se'n va anar a la casa del segon lladre i 
tenia una gran quantitat de diners en el seu dormitori. Aquesta operació es va realitzar quan el 
lladre no era a casa. En aquesta operació vam trobar el mapa del robatori següent, i amb això  
vam poder capturar el lladre. 
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EL MIRALL DE L’ÀNIMA 

 

  En David era avariciós i no li agradava compartir res amb ningú. Per a ell la 

felicitat consistia a tenir tot allò que sortia al mercat. A l’institut només es relacionava 

amb un parell de nois com ell, que es dedicaven a fer la vida impossible a un pobre 

xicot que fugia com podia de les seves bromes pesades. 

  El 2 de març va ser l’aniversari del David. Els pares van regalar-li un i-pad dels 

cars. En David, en veure’l, es va enfadar: 

-Per què no m’heu comprat la moto que vaig demanar? 

  Els pares ja li havien dit que no la hi comprarien fins que tragués bones notes i 

canviés el seu comportament. 

  El David va anar a dormir enfadat. Aquella nit va somiar que al dia següent a 

l’escola descarregava el seu mal humor en el noi de sempre. Va perseguir-lo per pegar-

li. Quan el va atrapar el xicot va treure un petit mirall i va advertir-li que si no canviava 

d’actitud aquell mirall el perseguiria sempre per recordar-li qui no era. Però en David, 

com era d’esperar, no li va fer cas,  li va donar un cop de puny i va trencar el mirall. 

  De sobte es va despertar. Hi havia una cosa al seu damunt. No s’ho podia creure: 

el mirall que havia trencat en el seu somni, i ell no s’hi reflectia. Va xisclar, els pares 

van entrar a l’habitació i li van preguntar què passava. El David, espantat, els va dir que 

no tenia “reflex”. El pare va mirar el mirall i va veure el reflex del seu fill; va creure que 

s’ho inventava per cridar l’atenció, com havia fet altres vegades. 

  A l’institut va explicar el que li havia passat als seus amics; tampoc se’l van 

creure. 

El David estava cada cop més preocupat. Cada matí, quan es llevava, anava al 

lavabo però no es veia al mirall. Va començar a deixar de parlar amb els pares, menjava 

poc i cap cosa el feia feliç. Va deixar d’anar a l’escola… Els pares el portaren al 

psicòleg, el qual no entenia què li passava i li diagnosticà un trastorn psicològic. Ningú 

va poder saber què l’havia provocat. Així, en David va passar la resta dels seus dies 

mirant-se al mirall. Només volia una cosa: TROBAR-SE A SI MATEIX.     

 

Sergio Martínez     
              4t B ESO 
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EL DRAC DEL SEGLE XXI 
 

Senyors, el nostre drac no és dolent, 
el nostre drac és bo i molt valent. 

Li agradà una noia un dia 
i pel seu amor ell sofria. 

 
Però la noia cas no li feia 

i mentrestant amb altres es veia. 
El nostre drac hi va pensar 

fins que una solució va trobar. 
 

Enamorar-la amb poemes decidí 
i esperant la resposta subsistí. 

Sense adonar-se’n, ella un dia defallí 
i al foc del seu amor es va rendir. 

 
Amal El Bhyry 

4t C ESO 
 

 

LES MEVES FLORS 
 

He comprat unes flors 
de diferents olors, 

i les he posades en un cistell 
de colors. 

 
A la finestra hi quedaran molt bé 

i cada matí 
un somriure en trauré. 

 
Avui s’han pansit i les he posades 

dessota el llit. 
 

Només les olors quedaran 
però més tard s’esvairan. 

 
Zainab  Belhani 

                              4t C ESO  
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EL ASCENSOR LOCO 

 

  Era miércoles por la mañana, a tercera hora me tocaba Física y Química y la 

profesora nos mandó hacer un trabajo en grupo de dos personas. A mí me tocó con mi 

compañero de mesa. Él dijo que sería mejor hacer el trabajo en su casa. Aunque me 

daba pereza ir a su casa, vivía lejos y además en un 6º piso, acepté. Quedamos por la 

tarde, pues no había clase. 

  Cuando llegué al bloque donde vivía, llamé al interfono,  le dije que era yo, me 

saludó, me abrió y me dijo que subiese. Este ascensor es un poco lento, pensé, pero seis 

pisos son muchos pisos, así que esperé el rato que hizo falta. Cuando llegó el ascensor, 

entré y toqué el botón del 6º piso. Sin embargo, justo en el momento en que estaba a 

punto de llegar al 6º, se paró en seco y empezó a subir y a bajar como loco. Palpitaba la 

luz del fluorescente que había en el techo, aunque no  tan rápido como mi corazón. 

Menos mal que al cabo de un rato, que se me hizo eterno, el ascensor se detuvo. 

Entonces, cogí mi teléfono móvil y llamé desesperado a mi compañero. Le dije que 

estaba atrapado en el ascensor, que, por favor, llamase a alguien para que me sacase de 

aquella pesadilla. Tardaron como una hora en sacarme de allí. Ya eran las cinco de la 

tarde y no habíamos hecho nada del trabajo. Al final, quedamos al día siguiente para 

hacer el dichoso trabajo, pero esta vez en mi casa, que yo vivo en un primero. 

 

Marlon Aymacaña 
                4t C ESO 
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MI MEJOR AMIGO 

  Un día, un niño de unos diez años, al regresar del colegio, se encontró un muñeco al 

lado de un contenedor de basura. El muñeco tenía un aspecto rarísimo, se parecía mucho a un 

extraterrestre, pero al niño no le dio miedo, al contrario, le hizo gracia y se lo llevó para su casa. 

Al llegar, se lo enseñó a sus padres y estuvieron de acuerdo en que se lo quedara. Por la noche, 

cuando todo el mundo estaba ya durmiendo, el muñeco cobró vida. Al parecer, el muñeco 

resultó ser un extraterrestre de verdad.  

  Por la mañana, cuando el niño se despertó para ir al colegio, cogió el muñeco, lo metió 

en la mochila con los libros y el bocadillo y se lo llevó. 

  A la entrada del colegio, como cada día, los demás niños, empezaron a insultarle, a 

darle empujones y a reírse de él. De repente, salió el muñeco de la mochila y se lió a puñetazos 

con aquellos que se metían con el niño. Los demás chicos se quedaron mudos al ver al muñeco. 

Al oír los gritos de la pelea salieron varios profesores para ver qué pasaba e hicieron pasar al 

niño al despacho del director. El niño, se colgó bien su mochila y cogió de la mano al muñeco, 

al que arrastraba como si fuera un peluche. 

  Mientras el director regañaba al chico y le reprendía su comportamiento, la madre de 

éste llamó al colegio diciendo que el padre había tenido un accidente en el trabajo y que estaba 

muy grave. Así que fue a recoger a su hijo y se fueron corriendo hacia el hospital. Cuando 

llegaron, el niño quería ver a su padre, pero los médicos dijeron que no podía porque justamente 

en aquel momento acababa de fallecer. Al escuchar aquello, el niño tiró la mochila al suelo y, 

lleno de rabia, salió corriendo. 

  Aquella noche, en el hospital, el muñeco salió de la mochila y entró en la sala donde 

estaba el cadáver del padre. El muñeco, como era un extraterrestre, tenía poder para devolverle 

la vida al padre, sin embargo, el precio era muy elevado, a cambio, el muñeco perdería la vida 

para siempre. En cualquier caso, el muñeco no dudó en cambiar su vida por la de aquel hombre 

para hacer feliz al niño. 

  A la mañana siguiente, los médicos no daban crédito a lo que veían y llamaron 

enseguida a casa del niño para decirle a la madre que fuera enseguida al hospital porque su 

marido estaba vivo. Ambos, madre e hijo, fueron inmediatamente hacia allí. Al ver el niño a su 

padre despierto en la cama, le saltó en brazos loco de contento, con los ojos llenos de lágrimas. 

Lo que nunca supo el niño es que su mejor amigo, el muñeco, dio su vida para que él pudiera 

ver a su padre vivo. 

     

        Sebi Iamandi 
   4t D ESO 
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POR QUÉ EXISTE LA TRISTEZA 

 

  Una vez la alegría preguntó a la tristeza ¿siempre seguirás así, con dolor, lágrimas y  

sufrimiento? La tristeza  le respondió que siempre había sido de esa manera y que era difícil 

cambiar cuando todo el mundo prefería la alegría y a los otros sentimientos, pero que en 

adelante lo intentaría, se esforzaría por ser mejor y aprendería a comunicarse con los demás para 

que entendieran su mensaje. “Siempre llegan momentos en que hay que reír y momentos en que 

hay que llorar y sufrir mucho”. Tenemos que tener paciencia, tenemos que pensar en ese 

momento, el momento en que  estaremos juntos; llegarán otros de alejamiento en que diremos 

hasta luego o adiós. 

  Muchos piensan que lo bueno pasa volando y lo malo dura un tiempo. Esto no es 

verdad, no nos dejemos engañar, lo que pasa es que en las cosas buenas no se piensa nada, solo 

deseas que esa sonrisa dure, nos sentimos seguros y compartimos la alegría. En cambio los 

momentos malos nos roban mucho tiempo porque nosotros se lo permitimos diciendo ¿cuándo 

acabará esto? Stop, hay que disfrutar de todas las cosas, pensando que a lo mejor este gran 

momento no volverá a pasar, y aguantar porque la tristeza no dura siempre, y pase lo que pase, 

pasará  y solo quedarán los  recuerdos en nuestros corazones, escritos en nuestro libro: aunque 

intentes olvidar, se quedará guardado; si sufres por algo imposible de olvidar, no hay que 

enfadarse, no hay que pelearse: eso cuesta de solucionar.  

  Pero si de verdad quieres conseguirlo, debes luchar con amor y no con dolor, cambia de 

página aunque estés fatal, inténtalo una, dos o más veces, eso no es nada, hay que fijarse en el 

lado positivo, tarde o temprano todo se solucionará, no pierdas la esperanza: se debe solucionar 

con ganas y con amor; si no, es una pérdida de tiempo. 

  Debemos quedarnos con esta frase: no pierdas la esperanza, verás que lo que te 

preocupa tendrá su final, esta vida es como un examen, todos vivimos por alguna razón, la vida 

es un libro sin título con muchas cosas escritas; cuando alguien muere, se acaba este libro. La 

vida es supercorta, el tiempo pasa volando y se lleva con él nuestros buenos y malos recuerdos.  

Debo decir algo a todos aquellos que sufren o han sufrido: cuanto más tiempo pasa, menos 

queda para disfrutar: olvidad, pensad, reíd y llenad vuestro libro con los recuerdos  de las 

experiencias pasadas; aunque nos hayan hecho daño, creceremos  más fuertes, y pase lo que 

pase, seremos buenas personas, con gran corazón y buenos sentimientos. 

Con este mensaje la tristeza demostró a la alegría, a los otros sentimientos y a ella 

misma que todo es posible; ganó autoestima, paciencia y confianza, y con una corona en la 

cabeza ganó el nombre de la reina de los sentimientos. 

     

Hala El Mirini 
    4t D ESO 
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EL PODER DEL POBLE 

 

  Era un matí assolellat de maig i feia calor; s’intuïa la proximitat de l’estiu. Em 

van desvetllar els raigs de sol a la cara. Vaig llevar-me perquè notava com si el sol anés 

a fondre’m i vaig sortir d’aquella habitació que semblava un forn. 

  Vaig obrir la dutxa i em vaig rentar. Em vaig vestir i vaig esmorzar. Anant cap a 

la meva habitació vaig veure una nota a la porta. La nota en qüestió deia: “No te 

n’oblidis: has de votar”. 

  No en tenia ganes, però no hi havia cap altra opció, havia d’anar a votar perquè, 

si no, la llei em castigaria i ja havia tingut prou problemes amb la guàrdia urbana per 

culpa d’aquelles lleis tiràniques i antidemocràtiques. 

  Vaig sortir de casa pensant en un primer moment qui votaria, però no valia la 

pena, sempre sortia el mateix; els polítics ja no compraven els vots, ara compraven el 

poder. I a sobre, havíem d’aguantar-nos i no podíem queixar-nos ni dir res que molestés 

els de dalt perquè si no et penjaven. 
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  De vegades era exagerat el que feien: a les notícies deien una quantitat de 

mentides exagerada i no podies veure les de veritat perquè internet i la televisió estaven 

censurats. 

  Però aquell dia seria l’últim. En arribar em vaig quedar parat: les urnes estaven 

tirades per terra i la gent cridava i aplaudia. Hi havia cartells i banderes cremades. Quan 

va arribar la policia, vaig témer el pitjor, però vaig adonar-me que portaven un uniforme 

diferent, tot i que venien armats. Es veia a venir una bona batalla. Vam lluitar els 

ciutadans contra els burgesos. 

  Avui, quatre anys després, he matinat per venir a votar, per primer cop votarem 

lliurement i, encara que hem perdut germans, pares, fills i companys, els que hi som 

votarem un representant del poble, algú que sàpiga qui som i què volem, i a partir d’ara 

viurem sense por. 

 

Ismael Ayadi 
             1r A Batx. 
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DESESPERANT 

 

Com collons vols que t’ho digui? Que no! Ni parlar-ne! No cal que t’hi 

escarrassis. Que no recordes com va anar l’última vegada? Et juro que no t’entenc. Que 

no saps que necessito estar tranquil·la i inspirada per fer el que he de fer? És possible 

que a hores d’ara encara no comprenguis que la nostra història ha de continuar sense 

mirar enrere, sense que això vulgui dir oblidar el que va passar, perquè només així 

evitarem caure al mateix error una altra vegada? Ara ets tu qui no m’entén! No 

m’estranya que algú arribi a afirmar que tots dos som totalment incompatibles! Per Déu! 

Ni tan sols pots pensar que l’ocult és tenebrós ni pots adonar-te que no ho és, sinó que 

l’únic que passa és que no es veu… És tan simple com això, però tu vas amb les 

mateixes idees fixes de sempre, unes idees que de vegades són errònies. Jo no sóc qui 

ho fa malament, ets tu que no entens el que et dic i no t’adones que les causes del que 

ens va passar ja han desaparegut. I no vol dir covardia el fet de no tornar-ho a fer. 

Senzillament és que no em dóna la gana perquè no vull tornar a viure allò. Tu, en canvi, 

deus ser masoquista, perquè com és possible que després d’aquell tràngol vulguis tornar 

a repetir el mateix? 

  De tota manera penso que el millor que puc fer és evitar jutjar-te. Aquest seria 

un símptoma evident que ja he superat aquella etapa. És per això que m’agrada utilitzar 

contra tu el meu silenci com a arma. Per fer tot això jo no necessito més que canviar de 

pensament i tu, en canvi, no ho pots fer, mai no has pogut. 

  Jo puc trobar analogies simbòliques, però tu no ho podràs fer mai. Ni a mi ni a tu 

ens fan falta novel·les d’aventures. Jo sóc l’autora de la novel·la i tu no ets 

absolutament res. Ets únicament quincalla, un simple instrument. 

  Tu i la teva fastigosa, maleïda i rectangular pantalla blava! Maleït ordinador, 

instrument del dimoni! Com tornis a penjar-te com l’altra vegada sabràs qui sóc jo! 

 

Lidia Boza  
 1r A Batx. 
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MENYS PREGUNTES I MÉS ESCOLTAR 

 

−Però què dius?... No pot ser veritat, no m’ho crec... A veure, i tu com ho saps?, 

qui t’ho ha dit?... Però, per què?... No entenc res de res... D’acord, ja em tranquil·litzo, 

ens veiem a la cafeteria de sempre, un petó, fins ara. 

Al cap de cinc minuts la Terra i la Bruna es van trobar a la cafeteria de sempre. 

−Hola Bruna, com va tot? Ja estàs més tranquil·la? 

−Fins que no m’expliquis què passa no ho estaré; comença. 

  −Doncs es veu que aquest matí, el Martí i la Laia ho han deixat. Quan m’ho han 

dit m’he quedat de pedra, no m’ho creia: portaven sis mesos junts i, la veritat, 

s’estimaven molt, una de les poques parelles que conec que s’ho explicaven tot i no es 

barallaven. 

  −Aleshores, què ha passat? 

  −En Martí va sortir de festa ahir a la nit amb uns amics i va dir a la Laia que hi 

anés, però, clar, ella no podia o no la deixaven, perquè al ser més petita, doncs, clar… és 

el que passa. 

  −Un incís, tot això d’on ho has tret? 

−Ehem…, diguem que tinc els meus contactes, em deixes continuar o no? 

−Ho sento, continua. 

  −Es veu que el Martí es va enfadar amb ella perquè no sortia aquella nit i ella 

també es va enfadar perquè ell no parava d’escalfar-li el cap, li va dir “ho sento, no vull 

parlar”, i ell: “jo tampoc vull parlar amb tu…”, i va marxar de festa amb els amics. La 

Laia ho va passar tan malament, pobreta!, m’han dit que va plorar tota la nit, i a sobre 

aquest matí cap notícia del Martí; i s’ha cabrejat de debò, ja saps com és quan s’enfada, 

buf!, un toro amb les banyes afilades. I ara ve per què ho han deixat; ja saps que la Laia 

sempre va pel cel amb el seu fidel company, aquell que mai l’abandona. 

  −Tia, però què dius?, quin company?, estava amb un altre? Oh, que fort! 

  −Calla, burra, estic parlant del seu orgull. 

  −Eh, quina metàfora més bona!, la faré servir a filosofia, potser aprovo el 

trimestre… 

−Terra cridant a Bruna, m’escoltes? 

  −Sí, perdona, m’he desviat del tema. 
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−Doncs la Laia, com que és tan orgullosa, no li va parlar, i es veu que ell també 

ho estava passant malament i, clar, com que no van parlar, no van solucionar res, i 

orgull per orgull, fi de la relació, encara que continuen estimant-se, això està claríssim. 

  −No n’estaria tan segura; crec que no tornaran. 

  −Eh, no diguis això, són amics nostres i els hem d’ajudar; no és fàcil consolar 

dos amics per separat. Vinga, fem una aposta. Tu què dius, Bruna, tornaran o no? 

  −Jo crec que no, sóc de relacions curtes i sis mesos ja són massa. 

  −Joc dic que tornen; qui perdi el pròxim dia paga el cafè. 

  −Perfecte. I què, com et va la vida? Alguna novetat? 

  −Interessant, espera que em poso les ulleres… Efectivament, acabo de guanyar 

un cafè calentó. Bruna, bonica, et toca pagar. 

 

Andrea Buj  
  1r A Batx. 

 

 

NOMÉS TU! 

 

Quan em mires, em sento especial. 

Em sento rodolant en una espiral. 

Quan em mires, m’enfonso en el mar, 

tu em dones forces per respirar. 

Oh, quan em mires! 

Sento que el meu cor sona com les lires, 

i quan em beses em sento volar,  

em sento rodolant al teu voltant, 

penso només en tu, només en tu;  

aquest instant al meu costat, 

és veritat o estic il·lusionant? 

 

     Hayat Choal  
  1r A Batx 
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UN COR PER A LA MARE 

El petit Alejandro sabia que la mare necessitava un cor que l’ajudés a viure, i 

amb urgència, el seu estava cansat. 

  Així li ho va explicar el pare aquella nit de primavera que observaven la lluna i 

les estrelles a casa dels avis. Al principi al petit li va costar d’entendre, però el pare li ho 

va explicar amb molta paciència i molta tendresa. 

  −Pare, aconseguiré un cor per a la mare i es posarà bona, t’ho prometo −el petit 

va abraçar el pare amb tota la innocència. 

  L’endemà va demanar ajuda a la senyoreta perquè li ensenyés a fer un cor 

vermell de cartolina, l’hi volia regalar a la mare el dia del seu aniversari, que s’acostava.  

  La senyoreta, en veure la tendresa de l’infant, va decidir ajudar-lo a l’hora del 

pati. Quan els nens jugaven, el petit es quedava amb la mestra; entre els dos van fer un 

cor molt bonic que semblava bategar entre les mans de l’Alejandro, pum-pum, pum-

pum… Al mig hi va escriure el seu nom i el va decorar amb purpurina daurada. Quan 

van acabar, l’Alejandro va fer un petó espontani a la senyoreta, agraint el gest que havia 

tingut acompanyant-lo i ajudant-lo. 

  Quan van acabar les classes, la senyoreta va somriure i observà com el petit 

corria cap a la sortida, on l’esperava el pare. A l’Alejandro no li va importar haver-se 

deixat l’abric a classe, tenia una cosa més important a fer. 

  −Pare, pare, tinc un cor per a la mare i li he posat el meu nom amb purpurina, 

m’hi ha ajudat la senyoreta Angelines; mira, anem a salvar la mare. 

  Pels ulls del Raül, el pare de l’Alejandro, van regalimar dues llàgrimes.  

  Aquell dia van arribar dos cors i l’Alejandro va complir la seva promesa: el seu 

cor de cartolina es va fer realitat sobre el pit de la mare. 

Un miracle d’amor. 

 

Elizabeth Cubas  
     1r A Batx. 
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SENTIMENTS 

 

  Un dia tot va canviar. Estimava aquella noia com no havia estimat mai ningú, i 

puc dir que a la inversa era completament igual, o això creia jo. Tinc 20 anys i no en 

faré més. 

Quatre anys, quatre anys amb una persona increïble al meu costat, amb una noia 

que va acceptar els meus problemes i defectes, i em va conèixer com realment sóc. Va 

donar-me una oportunitat que altra gent ni tan sols s’hauria plantejat. Gràcies a això, 

vaig aconseguir l’amor de la meva vida, i ella també, o això creia jo. 

  Jo era un noi inconscient, mal educat, dolent, molt dolent. No vaig tenir una 

infància gaire bona i es pot dir que no era un exemple de nen com la resta de nens de la 

meva classe. 

  Ja us ho imagineu, ella m’ho va canviar tot, la meva persona, els meus 

sentiments, la meva forma de pensar, de viure, tot… Exactament com ho havia somiat 

sempre. Un dia tot va canviar. Quan ella va decidir no continuar la seva vida al meu 

costat, tot va canviar. “Els nostres camins s’han de separar, Tom, a vegades penses que 

alguna cosa serà per sempre, i ho creus, i no penses en la possibilitat que això pot 

canviar algun dia. Ets molt important per a mi, però he conegut una persona que em 

complementa molt més. Ho sento molt. Sempre que vulguis ens podem veure. Si tu 

vols, sempre serem amics”. Aquelles paraules van ser el camí per tornar a ser el que jo 

era abans de conèixer-la: un monstre. Com podia ser amic de la noia de la qual m’havia 

enamorat? Vaig decidir no veure-la més, i desaparèixer, lluny d’ella, on no la pogués 

veure entre les mans d’un altre home fastigós. 

  Sí, vaig tornar a ser aquell tipus horrorós, però ara encara més, havia perdut una 

part molt important de mi. Em vaig tornar boig, i no és broma. Vaig pidolar pels carrers, 

vaig atracar bancs, vaig destrossar cotxes, cases, famílies, ja que em vaig ficar en 

baralles sense motiu. I no només això, em costa dir-ho, però si no ho faig no estaré 

tranquil: vaig assassinar dues persones importants a la meva vida, i només volien 

ajudar-me. Creia que a quilòmetres i quilòmetres d’ella aconseguiria passar pàgina, però 

no va ser així, més ben dit, vaig perdre la resta del llibre, vaig perdre el sentit de la vida, 

vaig adonar-me que aquella era l’última pàgina del meu llibre, de la meva vida… 

M’imagino que ara enteneu per què he dit que tinc 20 anys i no en compliré més. Sí, 

després de tots els meus actes incontrolables i malvats, en vaig fer un que potser va 
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salvar més vides de les que podria haver matat. Vaig suïcidar-me. No sabia viure sense 

ella al meu costat, no hi volia viure. 

  Ara que han passat dos anys de la meva mort i estic molt més tranquil aquí dalt, 

puc pensar en tot el que ha succeït al llarg de la meva vida, encara que no hagi estat 

gaire llarga. Puc veure l’Èlia contenta i preciosa al costat d’un home que la fa feliç i li 

dóna  allò que jo mai no li hauria pogut donar. M’adono que l’únic que desitjava era 

veure-la feliç, i viu no me’n vaig adonar perquè no em vaig donar l’oportunitat de 

comprovar- ho: només la volia per a mi i per a ningú més. 

  Veig les coses d’un altre punt de vista, i si en algun moment vaig creure que la 

culpa que assassinés aquelles dues persones estimades va ser d’ella, ara li dono les 

gràcies per haver-me donat els millors moments de la meva vida, em quedo amb això, 

les coses bones de la vida, el càstig de les coses dolentes ja l’estic pagant des que no li 

vaig dir que sí a ser el seu amic. Però ara ni tan sols puc parlar amb ella, m’he de 

conformar a veure-la. 

  Sé que si això hagués passat ara, les coses serien diferents, potser encara estaria 

viu, podria seure a la terrassa d’una cafeteria i parlar amb la noia més maca del món. 

Per això us dic que gaudiu del moment en cada ocasió i féu les coses bé, mireu endavant 

i somrieu a la vida, perquè després..., després només et quedes amb això, les coses 

bones. 

 

Esther García 
   1r A Batx. 
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SENTIT COMÚ 

 

Jo no sóc independentista, tampoc feixista. No m’agrada ser un ignorant i 

creure’m que tot el que em diuen ambdós bàndols, però menys m’agraden les mentides 

que es diuen i la manipulació que s’intenta fer a la població amb la finalitat de posar-nos 

els uns contra els altres. Catalunya té els seus errors, però un d’ells no és el d’estar en 

contra d’Espanya i dels espanyols. Jo sóc espanyol, però ara, si em pregunten, abans sóc 

català. Només em cal veure què pensen a Madrid de nosaltres, els catalans. Sembla que 

allà sí que creuen el que diuen per certs canals com Telemadrid o Intereconomía. S’hi 

ridiculitzen des de la nostra llengua fins als nostres polítics i tradicions. Això no m’ho 

invento, i tampoc no es pot ignorar. Es veu dia rere dia a les televisions locals de 

Madrid. A la inversa jo no ho he vist mai. Jo no estic manipulat per cap cadena en què 

els periodistes facin deformacions de la realitat tan esbiaixades a canvi compensacions 

econòmiques. Jo no sóc independentista, ni ho seré mai. El meu problema és amb els 

feixistes, de fet, amb aquells que sense cap tipus de criteri ni sense pensar en les 

conseqüències que tindran els seus actes o paraules, recorren a les mentides per posar un 

col·lectiu a favor seu. 

  Fa tres mesos o així, vaig veure a Telemadrid com deien a les notícies, amb les 

quals en teoria s’hauria de poder confiar en tractar-se d’un programa que requereix rigor 

i contrast, que a Catalunya es prohibia portar qualsevol insígnia espanyola a la roba, a 

l’estoig, on fos; i a més, que ala col·legis es castigava aquells nens que parlaven 

castellà. Per si fos poc, van dir que a l’ESO només es feia una hora de castellà per 

quatre de català. Quan vaig escoltar això, alguna cosa dins meu va despertar. Pocs cops 

m’he sentit tan impotent i tan enganyat, ens titllen, a tots els catalans o habitants de 

Catalunya, d’independentistes i d’odiar Espanya i el castellà. 

  Fins i tot jo, un noi de 17 anys, s’adona que això no pot ser bo per a ningú, que 

coses com aquestes només poden fer néixer odi en tots dos costats. Sé que molts diran 

que a Catalunya també es fa, que també es manipula el poble. Només puc dir que de 

burros n’hi ha a tot arreu. 

 

Josep Niel  
1r A Batx. 

  



54 
 

NADA ES IGUAL 

 

Desde que murió mi abuelo Abdeslam no he vuelto a ir a su casa azul y blanca 

de Bni Arous, a dos horas de Tánger en plena montaña; donde el cielo se llena de 

estrellas las noches de verano.  Ya no celebramos cenas familiares, ni he vuelto a ver su 

huerto ni el verde y hermoso jardín que él cuidaba. La menta para el té. La hierba, que 

no podíamos pisar porque se enfadaba. El rojo vivo de las  rosas que regaba todas las 

mañanas. Nunca he visto otro huerto como el suyo. Tomates, patatas, pimientos, 

berenjenas, zanahorias…  Uva, higos, peras, manzanas…  Todas las hortalizas y  todas 

las frutas del verano crecían en su huerto. ¡La sandía! 

-Venga, trae una sandía.  Que a Hayat le gusta –decía siempre al terminar una 

comida. Y mi tío se levantaba, iba al huerto y escogía la sandía más gorda y mejor. La 

ponía en la mesa  y mi abuelo le decía siempre lo mismo: 

-¡Pero no sabes escoger! Que esta no será dulce, ya lo veo yo.  

Aunque después, mi tío la partía y siempre resultaba buenísima. Y  a mí me daba 

la mejor tajada, que yo comía con ansia, hundiendo la cara en la fruta roja y 

manchándome toda de zumo. 

Pero ya nada será  posible nunca más: ni las cenas familiares, ni arrancar las 

hierbas  a escondidas para que él no nos viese. Ni ver a mi abuelo regar las rosas cada 

mañana, ni regresar de noche a Tánger por aquella carretera tan estrecha que daba 

miedo, con la furgoneta cargada hasta los topes de la cosecha del huerto que él os 

regalaba. Porque mi abuelo Abdeslam, que yo tanto amaba, ya no está en su casa azul. 

 Parece que al morir, mi abuelo se haya llevado con él  el espíritu que nos unía. 

Ahora nada es igual. Aunque intentemos recuperar aquel ambiente feliz  y cuidemos  su 

jardín, no volveremos a comer juntos la sandía más gorda. En el jardín de  mi abuelo  ya 

no hay sandías como aquellas, ni rosas tan rojas, ni huele igual la menta para el té y 

nunca más habrá tantas estrellas brillando en el cielo de la noche.  Porque lo que mi 

abuelo Abdeslam se llevó con él al morir, es mi infancia.  

 

Hayat Choal 
           1r A Batx. 
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LA CRUDA REALIDAD 

 

  Ya suena el despertador. Puedo oír cómo la molesta melodía suena a tan solo 

veinte centímetros de mi oreja y hace que mi subconsciente me obligue a levantarme, 

pero se está tan bien en la cama que me quedaré unos minutos más. De repente alguien 

llama a la puerta y yo apago el despertador antes de que entre. La sirvienta entra con 

una bandeja de plata, lleva un café con leche y un cruasán recién hecho: 

  -Buenos días, señorita Lindsey, ¿ha dormido bien?  

-Sí, muchas gracias, Helen –le digo mientras deja la bandeja en la mesita; de 

pronto me entrega una carta:  

-La han invitado a un evento esta noche. 

-¿Esta noche?, es un poco apresurado. ¿De qué se trata?  

-Yo no sé nada, señorita, vino un hombre y me la entregó para usted, no dijo 

quién era –abre las cortinas, un sol brillante ilumina las grandes calles de Londres esta 

mañana de junio.   

  -Está bien, puedes irte.  

Helen se marcha por la puerta y la cierra cuidadosamente. Sin esperar un 

segundo, abro la carta: 

  “Querida señorita Lindsey. ha sido cordialmente invitada a la inauguración del 

Salón Plurens esta noche a las 21:00 horas. Sé que es una invitación apresurada, pero 

hubo problemas con la entrega de las invitaciones y yo mismo me encargué de traerla 

esta mañana. Se preguntará quién soy, y hace bien, pues usted no me conoce;  descuide, 

esta noche me encargaré de presentarme. Le deseo un buen día.”  

  Estoy algo sorprendida. Jamás había recibido una carta anónima o algo parecido, 

es emocionante. Me levanto de la cama y me dirijo directamente al ropero, tengo que 

encontrar un vestido para esta noche. Desgraciadamente mi armario escasea de vestidos 

apropiados para una velada como esa, así que salgo de mi habitación en busca de Helen. 

La llamo un par de veces y aparece por la puerta de la cocina: 

  -¿Sí, señorita? 

-Estaré fuera todo el día; debo encontrar un vestido para esta noche. ¿Qué hora 

es?  

-Las doce y media, señorita.  

-¡Dios santo, es tardísimo! Bien, acabaré de desayunar y me iré a comprar. 

¿Quiere venirse conmigo?  
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-Me encantaría, señorita, pero tengo que hacer muchas tareas todavía.  

-Como quieras.  

Vuelvo a mi habitación para desayunar y vestirme. Me cepillo el pelo una y otra 

vez para quitar las marcas de la almohada que me quedan en el cabello cuando me 

levanto. Me despido de Helen y me marcho en busca de ese vestido perfecto. 

Efectivamente, hace un día maravilloso en Londres. El cielo está despejado y el sol 

ilumina las calles, el tráfico es igual de abundante que cada día, pero hoy es diferente, se 

respira tranquilidad. Paseando por Oxford Street, llego a Carnaby Street, una de las 

calles más importantes de Londres y mi favorita. No es de extrañar que cada una de las 

tiendas esté a rebosar de gente, es sábado y muchas personas salen a hacer sus compras. 

Entro en una tienda tras otra, pero no hay éxito. Hay vestidos realmente horribles, no 

entiendo cómo alguien puede comprarse algo que parece haber sido bañado con plumas 

de algún pájaro y cosido por un manco. A lo lejos veo el cartel de Zara, no suelo 

comprar allí pero puedo darle una oportunidad. Llego esquivando a la gente que anda 

haciendo carantoñas a sus hijos o hablando por teléfono. Zara es grande, tardaré por lo 

menos dos horas en recorrerlo todo. Miro la primera planta de mujer, pero no hay nada 

que llame mi atención, así que subo a la segunda. Hay bastantes vestidos bonitos, los 

cojo todos y voy al probador. No me gustan ni el primero, ni el segundo y el tercero 

tampoco es de mi agrado, pero por fin doy con él. Sí, éste es el vestido que llevaré esta 

noche: un palabra de  honor en forma de corazón, largo y negro, con un corte en el lado 

derecho que deja ver la pierna hasta la altura del muslo. Ahora que recuerdo, tengo unos 

zapatos negros de tacón que quedarán perfectos con el vestido. Sonrío al ver mi reflejo 

en el espejo, no puedo evitar recordar a mi hermana, ¡la echo tanto de menos! ¡Ojalá 

hubiera estado allí la noche que me dieron el premio por el artículo que escribí para el 

Times sobre moda londinense! Mamá dice que se hubiera sentido tan orgullosa como 

ella y papá. La dependienta asoma la cabeza a través de la cortina e interrumpe mis 

pensamientos: 

-¿Qué tal?, ¿le gusta alguno de los vestidos que ha cogido?  

-Sí, este es perfecto.  

  La dependienta se marcha. Vuelvo a ponerme mi ropa y pago el vestido. Estoy 

deseando que llegue la noche para ponérmelo y conocer al hombre que escribió la carta.  

Las horas pasan deprisa. Me encuentro ya en casa arreglándome cuando Helen llama a 

la puerta: 

-Pasa.   
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  Entra y se sienta a mi lado:  

  -Levántese para que la vea bien –le hago caso y me levanto.  

–¡Está preciosa, señorita Lindsey!  

-Gracias, Helen.  

-No quisiera ser entrometida, pero… ¿sabe quién puede ser el hombre de la 

carta?  

  -Aún no, decía que él mismo se presentaría. Helen, hágame el favor de preparar 

mi bolso y llamar a un taxi. 

Helen sale de la habitación y yo acabo de arreglarme. En cinco minutos el taxi 

espera en la puerta para llevarme al Salón Plurens; no queda lejos de mi casa, en menos 

de veinte minutos frena delante de la puerta. Un par de porteros trajeados me observan 

en la puerta; sus miradas me incomodan. Busco la invitación en el bolso cuando uno  

dice: “Tranquila, señorita Lindsey, ya sabemos que usted ha sido invitada”. ¿Cómo lo 

sabían? Me limito a sonreír y asiento; el otro portero, que no ha dicho nada, hace una 

pequeña reverencia invitándome a pasar: “¡Cielo santo, es un lugar enorme!” El Salón 

Plurens no deja nada que desear. Unas escaleras conducen a la planta inferior, donde se 

celebra la inauguración; la mayoría de los invitados ya han llegado. Hay una orquesta y 

una pista de baile con un montón de mesas alrededor, para los invitados, sobre las mesas 

hay tarjetas con sus nombres. No veo a nadie conocido, así que busco mi nombre; por 

fin lo localizo, voy a sentarme al lado de…: 

-Señorita Lindsey.  

Me giro para ver quien interrumpía mi lectura de las tarjetas. Se trata de un 

hombre alto, de cabello oscuro como la noche, algo largo y rizado, pero nada 

descuidado. Sus ojos, verdes y profundos, miran los míos, y sus labios rosados  se 

curvan hacia arriba dedicándome una pequeña sonrisa: 

 –Dije que me presentaría y siempre cumplo mis promesas: soy el Sr. Hunt, 

Simon Hunt.  

  El señor Hunt agarra mi mano y la besa. Es realmente atractivo, hay muchos así 

en Londres, pero no como él. No debe tener más de veinticinco años, dos más que yo. 

Su nombre me resulta familiar. 

  -Encantada, señor Hunt, me alegro de que me invitara, pero me gustaría saber 

quién organiza todo esto.  

  -Yo mismo, señorita. Mi padre este año ha hecho un buen negocio y me 

prometió que me compraría este sitio para montar mi propio local. ¿Es que no le gusta?  
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-¡Oh, sí, es genial!, un sitio estupendo. 

-Me alegro, señorita Lindsey.  

La orquesta toca desde hace diez minutos, pero no puedo identificar la melodía, 

me encuentro totalmente absorbida por los encantos de Simon Hunt.  

  -¿Le apetece bailar? Prometo hacerlo bien y no pisar sus pies delicados -comenta 

entre risas. Tiene un extraño sentido del humor, pero me gusta.  

  -Por supuesto. Yo también intentaré no pisarlo.  

  Sonríe con mi comentario y coge mi mano llevándome hasta el centro de la 

pista.  Agarra mi cintura y atrae mi cuerpo hacia el suyo. 

  -Tengo que reconocer que es mucho más guapa en persona, señorita Lindsey. La 

foto de usted que publicó el diario junto a su artículo no le hacía justicia.  

  Ese comentario me sonroja. Simon se acerca tanto que apenas hay centímetros 

de distancia entre nuestros labios.  

  -¡Evie, es hora de levantarse!  

-¿Cómo ha dicho? –le pregunto totalmente confusa.  

-¡Evie, arriba!  

La voz de Simon Hunt empieza a cambiar de tono; una luz cegadora provoca 

que cierre los ojos y los vuelva a abrir. 

  -¡Venga, levántate o llegarás tarde otra vez!  

  Mamá ha encendido la luz de mi habitación.  

-Mamá, ya te vale, me has despertado de un sueño maravilloso.  

-¡Anda…, déjate de tonterías! Esta es la cruda realidad, tienes que ir al instituto.  

Me levanto a regañadientes, me miro al espejo y aún veo a la muchacha de mi 

sueño. Se parece tanto a mí…, aunque con algunos años más, pero tiene tantas ilusiones 

y ambiciones como yo; aunque me cueste reconocerlo, es hora de ir al instituto.  

Así es la cruda realidad. 

 

Marina Marín  
    1r A Batx.  
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ARA SÍ QUE PER SEMPRE 

Davant meu només hi ha un passadís. M’agradaria arribar al final, on diuen que hi viu la 

importància. Importància? Allò que no té el meu pare cap a mi. 

És que no veus que em fereixes amb la teva indiferència? No t’adones que de mica en 

mica vaig creixent i que no puc amagar la impotència que creix en mi? Tant se val, espero que 

no et faci falta per res en un futur, perquè, ara que jo et necessito, tu no hi ets, aquí, amb mi, per 

veure com ensopego amb la vida. Ara he après a fer perquè no em notis, que no descobreixis 

que el que sento per tu no és el mateix que sento per la mare. Ara sé com dissimular el dolor que 

em causes.  

Des que tinc sis anys que tu no ets a casa, no saps com he canviat, ni com és el meu 

germà. Has creat un món on solament existeixes tu, perquè ets així d’egoista. Creus que no 

m’agradaria tenir un pare? Un pare que m’ajudés a passar el mal tràngol que m’emporto de 

vegades, o que em renyés quan em barallo amb la mare? No sé què és que estiguis amb mi, 

tenir-te a casa ajudant la mare quan jo no puc.  

  Una vegada més em llevo a les set del matí per anar a l’escola, on tinc temps per pensar 

que avui és un dia qualsevol, un dia on ni tan sols sé on ets, i la veritat és que ja m’he acostumat 

a la nul·la influència que tens sobre la meva vida.  

De sobte, veig com creues el carrer i em dius adéu. Després de tot el que vaig arribar a 

patir per tu la setmana passada, només em dius adéu! No m’ho crec, encara. 

Sona el telèfon, contesto, i després d’un silenci llarg pronuncies dues paraules. “Hola, 

filla”. No sé què fer, ni què dir. No vull saber res més de tu, fas mal a la meva família i amb ella 

ningú no hi juga, això sí que no. Qui sap si quan sigui gran canvio d’opinió, però no vull saber 

què penses de mi. I ara trec coratge i em pronuncio: mai més no sabràs res de mi. Ara sí: Adéu! 

Mentre penjava el telèfon vaig sentir: “No, no diguis això...”  

 

Mónica Camacho 
    1r B Batx.   
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CAMINANT 

 

  Mentre el cel plorava, caminava amb les cames tremolant, ni ella mateixa sabia 

distingir les seves llàgrimes d’aquella taca blava dintre l’espai negre, que a vegades, en 

observar-la ens dóna força per afrontar els fronts militars de la vida. Sabia clarament 

que ella ja no era ella. Alguna cosa havia canviat, no sabia exactament què: per què 

noies joves, pures, han de passar per aquí?, no passa el mateix cada dia? Sí, això surt 

sempre als diaris! Però quan una cosa es veu de lluny, no se sap tan cruel i tan 

insuportable com és viure-la de prop. Segur que tothom preguntarà per ella, què li ha 

passat, per què ha tardat, on ha estat, ningú no pensarà que un desconegut l’ha partit en 

dos trossos, i ell se n’ha quedat un. L’altre anava ja cap a casa, amb tot el fàstic, 

caminant. 

 

Imane Chmarkh 
     1r B Batx. 
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SER VALENT 

 

Com ser valent? Com ser feliç, si la persona que provoca en tu un somriure és 

l’única que et pot enfonsar amb una paraula? A vegades això no es pot entendre, 

aquestes persones són molt a prop teu però molt lluny a la vegada. Et sents petit, les 

teves paraules no li arriben perquè ell és molt gran. Moltes vegades penses que 

t’equivoques, que les teves decisions no són encertades, però sempre s’ha dit que qui no 

arrisca no guanya, que has de lluitar pels teus somnis i il·lusions, lluitar i guanyar. Sé 

que moltes vegades passarem per moments difícils, que no voldrem seguir el camí, però 

quan més perduts estem, més a prop tenim la recompensa. El més important no és el 

camí que esculls per arribar a la meta, sinó les persones que fan el camí amb tu. Tot i 

així, cal tenir present que quan perdem pot ser que també estiguem guanyant. Si no és 

així i finalment caus i no ho aconsegueixes, aixeca’t i continua caminant. Costa molt ser 

fort, ser valent i tenir el valor de seguir endavant quan el cor no ho permet. Ningú no és 

fort, però tot s’aconsegueix. 

 

Dafne Martínez  
     1r B Batx. 
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CREURE EN L’AMOR 

L’amor és un terme que es podria definir com estimar una persona, respectar-la i 

donar-li tota la confiança que tinguis. Tot comença a poc a poc, al principi no sents el 

que s’ha de sentir per estar enamorat, però arriba un moment que t’adones que cada dia 

que passa, cada hora i cada minut són més especials, més moments viscuts i més ganes 

d’invertir en aquella persona tot el temps que et quedi lliure. 

  El sentit d’aquesta paraula podria ser felicitat perquè pots arribar a sentir coses 

que mai imaginaries, com estar simplement assegut amb una persona i sentir que és 

especial, que supera tothom que et puguis trobar; és un sentiment especial que et passa 

per tot el cos creant unes papallones a l’estómac i, de sobte, puja cap a la cara, i és capaç 

de treure un somriure, que els ulls brillin de felicitat i que surtis al carrer i tot sigui més 

acolorit, com si la vida la miressis d’una altra manera. 

  Com tot a la vida, també hi ha moments que no són tan fàcils com t’imaginaries, 

aquest és l’altre sentit de l’amor, en podríem dir superació. D’un moment a un altre pots 

estar al cim de la felicitat i caure com un avió que està arribant al seu destí; caus del tot 

fins a tocar el terra. En aquest moment t’adones que la persona que porta tant de temps 

al teu costat és extraordinària, que diguin el que diguin els altres, té tantes virtuts com 

defectes, però tothom té dret a equivocar-se, a cometre errors, com persones que som. 

En aquest instant, quan arribes a aquesta conclusió, lluites fins que aconsegueixes el que 

desitjaves, estar amb la persona que sempre vas desitjar i que és capaç d’estar en tots 

moments, així que l’avió puja i arriba fins a dalt, fins on sempre vas desitjar pujar, on hi 

ha els núvols i el sol, que brilla cada dia més. 

 

Cristina Solà  
   1r B Batx  
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VISIONES 

 

  Hacía unas dos semanas que no tenía esas visiones, a veces pensaba que no 

volvería tenerlas, pero volvían cuando menos lo esperaba. Estaba tumbada en el sofá de 

casa con los auriculares puestos, tenía sueño, mucho sueño pero no podía dormir, había 

quedado con Carlos dentro de media hora. Carlos es mi mejor amigo, le conozco dese 

siempre y es como mi hermano. Sonó la alarma del móvil y me despertó de mis 

pensamientos, quedaban veinte minutos para encontrarme con él. Fui hacia mi 

habitación, metí en mi mochila el libro de historia y la libreta para ir a la biblioteca. 

Cerré la mochila y me la colgué. Otra vez esa sensación, después de esto ya sabía qué 

venía. Mi vista se nubló y vi a Carlos cruzando la calle, con su mochila, no miró antes 

de cruzar, un coche aparece y lo atropella. La imagen se volvió a emborronar y volví a 

ver mi habitación. Las lágrimas se deslizaban por mi cara. Otra vez no, pensé, salí de 

casa rápidamente, no podía permitir que le pasara nada. Llegué cinco minutos tarde, 

sólo hacía que mover mi pie, ¿y si le pasaba algo? No, tenía que evitarlo. Inmersa en 

mis pensamientos alguien, tocó mi hombro, giré la cabeza y allí estaba:  

-¡Hola! -me dijo con una gran sonrisa, yo sólo me limité a abrazarlo.  

  Seguimos andando por la calle, yo tenía miedo de que pudiera pasarle algo. 

Llegamos a la biblioteca y nos pusimos a estudiar, estuvimos tres horas y a las ocho 

volvimos a casa. Me paré en una librería ya que tenía que comprarme dos libretas para 

el instituto y unas reglas. Carlos se quedó fuera esperándome, hice mis compras lo más 

rápido posible y salí. Cuando abría la puerta oí un coche que frenaba muy fuerte, mi 

corazón se aceleró y salí corriendo. Vi a Carlos en la carretera, de rodillas, fui rápido a 

ver qué había pasado. Mi susto tan sólo se quedó en eso y en un casi atropello de un 

gato. Ayudé a mi amigo a ponerse de pie y me di cuenta de una cosa; él no iba vestido 

así en mi visión. Empecé a temblar y otra vez las lágrimas empezaron a caer sobre mis 

mejillas. Mis visiones se cumplen siempre y son muy concretas, ¿y si no estoy con él 

cuando sucede?  

 

Anabel Morillas 
     1r B Batx. 
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MY NEW YORK EXPERIENCE 

 

          Last year I visited New York with my family. We saw the statue of Liberty. There, we 

found an old friend of our childhood and we visited other places. We always had dinner in the 

same restaurant with my family, the food was so nice. Once afternoon we went to Central Park 

and we played hide and seek with other friends that we met in the park.  

          One day we got lost in a marginal neighborhood and we found the help of my dad 

because he went by car and saw us. Finally we said goodbye and I came back to my house. 

                                   

                                                          Daniel-Manuel Martín-Romo 
        1r B Batx. 

 

LA MEVA EXPERIÈNCIA A NOVA YORK 

  L'any passat vaig visitar Nova York amb la meva família. Vam veure l'estàtua de la 
Llibertat. Allà ens vam  trobar amb un vell amic de la infància i vam anar a altres llocs. Sempre 
anàvem a  sopar al mateix restaurant amb la meva família, ja que el menjar era molt bo. Una 
vegada,  a la tarda,  vam anar a Central Park i vam jugar a fet i amagar amb altres amics que 
vam fer al parc. 
  Un dia ens vam perdre en un barri marginal i per sort vam rebre l'ajuda del meu pare 
perquè ell casualment passava per allà amb el seu cotxe i ens va veure. Finalment ens  vam 
acomiadar i vaig tornar a casa. 
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GUERRA PER UN SOMNI ACONSEGUIT 

  

S’obren els llums, tot és de color verd, els aspersors comencen a ruixar l'herba 

del camp,les línies blanques es marquen amb una intensitat enlluernadora, la gent fa cua 

per entrar, tot i que encara falta molt perquè comenci el partit, van tots guarnits amb 

bufandes i samarretes amb el color de la nostra selecció, a l'esquena duen els nostres 

noms. 

  Avui totes estem nervioses, és la gran final europea i ens toca un rival molt fort. 

Però ens brillen els ulls d'orgull per haver pogut arribar tan lluny; malauradament fa 

quinze anys enrere no hauríem pogut somniar aquest moment. 

  Encara recordo la primera vegada que vaig trepitjar un camp d'herba amb les 

meves botes noves, en aquell moment a l’última moda. Va ser la cosa més emocionant 

del món, era com si surés, era el terra més flonjo que els meus peus havien trepitjat mai 

i em vaig reprimir les ganes de rebolcar-m’hi. Els entrenaments eren jocs en equip i 

sempre amb una pilota als peus. Les mides del camp estaven adaptades a les nostres 

cametes, petites i curtes. Les pilotes semblaven de joguina i la roba ens anava tres 

metres gran, com pijames. Des de ben petita que m'agrada l'esport, i fins al dia d'avui no 

he deixat ni un segon d'estimar-lo. 

  El primer partit de la meva vida em va ensenyar que fa falta molt d'esforç i 

persistència per poder progressar, que ningú no neix amb un peu d'or i la base sempre és 

la pràctica, ja que el resultat d'aquell partit va ser desastrós. Ens van guanyar per 19-0 i 

jo vaig acabar amb una rascada de les maques, i algunes de les nenes fins i tot amb 

blaus. Però nosaltres no li vam donar importància perquè sabíem que no seria ni la 

primera ni l' última derrota.  

Com que vam començar a perdre els primers partits, el nostre club només es 

dedicava a dir que les dones no servíem per jugar a futbol i que no tindríem possibilitats 

de guanyar mai una lligueta, ni tan sols un partit, i ens van deixar de banda, ens donaven 

les pitjors hores per jugar, els pitjors vestuaris... El president no va aconseguir que 

ningú ens patrocinés però els nostres pares es van lliurar en cos i ànima per obtenir 

material a bon preu, fins que un bar, ens va pagar les samarretes i tot l'equipament. 

L’entrenadora ens va defensar com millor va saber, i la van escoltar. L’equip va sortir 

en una revista local. La notícia era petita, però nosaltres estàvem satisfetes. 

A mesura que passava el temps vam començar a guanyar partits, eficàcia, 

dinamisme, tècnica, i el que més vam guanyar va ser companyerisme, totes ens sabíem 
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compenetrar, sabíem el que sentia cadascuna, com actuava, com reaccionaria, 

intentàvem que les que els costava més o s' acabaven d'incorporar aprenguessin al 

mateix temps, quan alguna es feia mal, totes ens fèiem mal i per davant de tot sabíem 

que érem amigues. Vam començar a ser una petita família en la qual a tothom li 

importava el benestar de l'equip. 

  El que més m'ha ensenyat el futbol, ha estat a no rendir-me mai. De vegades, tot 

i que sé que no puc fer gran cosa, ho intento. El meu esperit d'autosuperació ha fet 

augmentar les ganes de lluitar per millorar dia a dia, per aprendre dels errors que 

comesos, i a la segona oportunitat, posar-hi fins l'últim alè. Veure que estem acabades i 

que allò està perdut em fa treure forces de no se sap on i remuntar. He après a no 

desanimar-me ni desanimar l’equip i a transmetre la meva alegria i seguretat al camp. A 

saber que sense esforç no seríem on som. A seguir allò que desitjo sense importar-me el 

que diguin o pensin de mi o del que faig. A no evitar sentir ira quan els esforços de 

mesos no han servit de res i més tard a posar-me a riure i dir: la pròxima vegada serà. A 

respectar sempre el rival, encara que ell no hagi sigut respectuós amb nosaltres. A saber 

que l'àrbitre és la llei i que l'entrenador és com un general d'un exèrcit amb bon cor, que 

t'obliga a morir de cansament però en el fons et cuida i sempre es preocupa per tu. A 

saber que una simple pilota pot fer feliç una persona. I sobretot, sobretot, a saber agrair 

cada dia les ganes i l'esforç que han posat milers de dones perquè ara la gent ens 

respecti, que apreciï el nostre treball, que puguem sortir a la televisió, als diaris, en 

revistes, i que en comptes de cabells curts, surtin melenes llargues. 

  Per cadascuna d'aquestes raons sé que si perdem avui aquest partit, l' any que ve 

podrem tornar a intentar guanyar-lo, ara les dones formem part dels esports que una 

vegada només havien estat per a homes. I estar als entrenaments i als partits amb la 

mateixa il·lusió que el primer dia és el que fa que aquest equip increïble.  

  Us estimo, amigues, sou les més grans, vosaltres sou el meu somni. 

 

Sara Pujol 
         1r C Batx. 
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HI HA GENT PER A TOT 

 

Zombies, vampirs, mags, àngels, homes llop... Fantasia. La nova moda, éssers 

inexistents (o no?)  i misteriosos, personatges atraients però perillosos. La gent es 

pregunta, per què agraden tant? Com sempre, hi ha gent que hi està en contra i que diu 

que això només són bajanades d’adolescent, però la gran majoria explica que és perquè 

tot està envoltat de misteris, en un món irreal i fantàstic, perquè poden passar moltes 

coses inesperades, coses diferents de les que passen a la nostra vida quotidiana. 

  Quotidiana. Aquesta és la paraula. Les persones estan cansades de fer sempre el 

mateix. Qui no voldria que un dia qualsevol d’institut aparegués un vampir i s’assequés 

al teu costat? Qui no voldria que un dia, als onze anys, t’arribés una carta d’una famosa 

escola de bruixeria? Tot això està molt bé, però tothom sap que no passarà. Cap vampir 

atractiu anirà a buscar-te a la porta de l’institut ni cap carta màgica apareixerà  a casa 

teva. 

  Crec, però, que aquesta obsessió ha arribat molt lluny, perquè una cosa es que 

t’agradin els llibres fantàstics i una altra és que hi hagi gent que cregui que algun dia 

trobarà un home llop a l’autobús o que té empaperada la seva habitació d’un actor que 

un dia va tenir la bona o mala sort de topar-se amb un paper de vampir.  

  Només vull dir que em sembla molt bé que els adolescents, sobretot, es 

comencin a interessar pels llibres, però que tampoc cal portar-lo a l’extrem. Al 

capdavall, però, voldria saber si els mussols trigaran molt més, perquè jo ja tinc disset 

anys i encara estic esperant la meva carta de Hogwarts. 

 

Maria Sainz 
  1r C Batx. 
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UN MÓN A PART 

  Al tancar els ulls vaig saber que no volia sortir mai més d'aquell lloc. Sense cap 

explicació sempre tenia el mateix somni, en el mateix lloc, com si estigués en un món 

nou, millor dit, com si estigués en el meu món. Allà em sentia millor que mai; era un 

lloc segur que ningú havia vist. Em trobava a l'univers, saltant d'estel en estel, era feliç, 

ningú no em cridava, ni es reien de mi, ni em feien sentir com una merda. Estava jo 

sola, sense ningú que em fes un blau o em posés nerviosa. Però en obrir els ulls, 

començava el malson, la meva vida era una rutina, em llevava amb els crits de la mare i 

rebia cops per totes bandes, a col·legi els meus propis amics es reien de mi, i jo, per ser 

millor i que alguns companys m'acceptessin, feia tot el possible perquè els professors 

m'expulsessin de l'aula. 

  Els professors estaven farts de mi i volien parlar amb la mare, però ella no va 

anar mai a una reunió del col·legi, principalment perquè m'avergonyia que la meva 

mare anés dia rere dia amb un blau d'un dels seus companys de nit. Així eren tots els 

meus dies, però a la nit això canviava. Cada dia passaven coses noves: una nit, a l'estel 

del sud, vaig conèixer el noi més intel·ligent i extravertit de la galàxia; li vaig explicar 

tot el que jo vivia i, per una vegada a la vida, algú m'escoltava i m'entenia, era com si 

em conegués de tota la vida. Cada vegada me n'anava a dormir abans, perquè allà era on 

em trobava bé, al meu propi món. 

  Un dia més, en obrir els ulls, vaig trobar un home adormit amb una cervesa a la 

mà, al meu sofà, i la mare ni era a casa. Em vaig preparar i vaig anar a col·legi sense 

ganes. 

  La professora de mates em va enviar a l'aula d'expulsats, el de francès em va 

deixar sense pati... La rutina de cada dia. 

  Fins que un dia vaig pensar comprar unes pastilles per dormir, així podria anar-

me'n a dormir més d'hora i per tant podria estar més temps amb el noi que vaig 

conèixer, en Pau. Aquesta era la millor idea que mai havia tingut. A la nit en Pau 

m'esperava amb el seu somriure especial, assegut a sobre de Plutó. El vaig començar a 

conèixer millor, i cada vegada em sentia més còmoda amb ell. M'agradava anar a saltar 

amb ell pels estels, era tan màgic! Allà no existia el temps, ni les presses d'anar a 

col·legi, ni hi havia tanta gent. Quan en Pau i jo ens cansàvem de córrer i saltar, sèiem 

sobre la Lluna i observàvem la Terra, i vèiem el que passava arreu del món. Fins que 
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una força estranya m'atrapava i em feia allunyar-me d'en Pau. Aquí començava un nou 

dia, un nou malson. 

  No aguantava més en aquesta situació, volia marxar d'aquesta vida on només 

sofria i em torturava a mi mateixa. Cada vegada augmentava més la dosi de pastilles per 

dormir, i encara que sabia que era dolent, seguia comprant capses. En despertar, vaig 

veure la mare netejant-se les ferides; em vaig posar nerviosa i li vaig preguntar què li 

passava. Em deia que res, que s'havia donat un cop amb l'armari de la cuina. Era una 

excusa tan dolenta que ningú es creuria, i vaig intentar parlar amb ella: li vaig dir que no 

m'agradava veure desconeguts a casa; ella va plorar desconsoladament. Les cames em 

van començar a tremolar i el cor m'anava tan ràpid que ni me'l sentia. Després d'intentar 

calmar-la, em va dir que els veïns havien trucat als serveis socials perquè creien que jo 

no rebia el que necessitava una nena de dotze anys; també era perquè deien que 

escoltaven cops a casa i tenien por que em fessin mal. Vaig començar a plorar encara 

que no sabia el que em podria arribar a passar, fins que la mare em va dir que en dues 

setmanes ja no la veuria més perquè em portarien a un centre de menors. 

  El món em va caure a sobre, no podia reaccionar, em va començar a entrar fred i 

les cames van començar a tremolar més i més. No va fer falta dir res, ens vam abraçar i 

la mare em va dir que sentia tot el que havia passat per culpa seva, que no hi havia 

marxa enrere, però que estigués on estigués m'aniria a veure i que aconseguiria canviar 

per mi, volia que tornéssim a estar juntes. 

  Vaig deixar el col·legi del tot, i les dues setmanes que em quedaven amb la mare 

van ser úniques, mai a la meva vida havia passat tant de temps amb ella. Em vaig 

adonar que no em coneixia i que encara ens quedaven moltes coses per dir-nos. 

  Van passar les dues setmanes i van venir uns senyors per recollir-me les maletes 

i portar-me al centre. Va ser dur separar-me de la mare, en aquell moment sabia que 

començava una nova etapa on estaria sola, on només hi hauria en Pau per consolar-me i 

treure'm un somriure. Vaig entrar en crisi: no menjava ni volia parlar amb ningú, ni tan 

sols amb els monitors. 

  Una tarda, quan ja estava al límit de tot el que m'estava succeint, vaig prendre 

una capsa sencera de pastilles de dormir, perquè sabia que en Pau m'estaria esperant 

amb el seu somriure, que era l'únic que tenia en aquell moment. Vaig començar a tancar 

els ulls sense saber que mai més tornaria a aquell món. A poc a poc vaig arribar on 

m'esperava en Pau, a sobre d'un estel, i li vaig explicar el que m'havia passat amb la 

mare. 
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  De sobte vaig començar a escoltar crits molt forts al cap, sentia una pressió molt 

forta a dins; sospitava que alguna cosa no anava bé. En Pau i jo vam anar a observar què 

passava a la Terra, i em vaig veure a mi en un hospital, envoltada de cables, i a la mare 

darrere d'un vidre cridant com si li vingués el món a sobre. Vaig començar a plorar al 

veure a la mare així; volia tornar al meu cos per tornar-la a abraçar i calmar-la, però no 

podia. Li vaig dir a en Pau que em pessigués, que volia tornar al meu cos, però era 

massa tard. Els metges em van posar uns llençols a sobre i vaig veure com la mare queia 

a terra desmaiada. 

  Els crits que sentia dins del cap se'n van anar i em vaig quedar plorant amb en 

Pau. 

  Ja no hi havia marxa enrere, estava tot perdut, aquell món fantàstic seria la meva 

llar per sempre. No sabia com expressar el que sentia al veure la mare així, després 

d'una vida sense gaire contacte amb ella... 

  Finalment, van passar els mesos i en Pau va aconseguir que m'oblidés de tot, em 

va fer creure en aquell món on ell era feliç perquè tenia per sempre la seva princesa al 

costat; i jo vaig començar a sentir el que mai havia sentit a la meva vida, l'amor. 

 

Ester Díaz 
2n A  Batx. 
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ME LLAMO ELNA 
 

  Mi nombre es  Elna Acer, tengo dieciocho años, viví en  Rapture y morí hace tres años. 

  No sé cómo pasó, no lo recuerdo muy bien, sólo sé que era verano y que yo estaba en 

mi habitación estudiando, preparándome para ir a la universidad. Recuerdo a mi madre 

chillando mi nombre y corriendo hacia mi habitación cuando de repente se oye un gran 

estruendo. Después aparecí en medio de la Avenida X, y donde tendría que estar mi casa, no 

había nada. No entendía lo que pasaba, no sabía por qué donde tendría que estar mi casa no 

había nada, estaba todo destrozado, la gente estaba histérica y gritaba, muchos corrían a 

refugiarse y nadie se percataba de que yo estaba allí en medio. Dicen que cuando mueres si no 

tienes nada pendiente vas al otro lado, vas hacia la luz o cruzas y te desentiendes del mundo, 

pero yo estaba aún aquí y no veía a mis padres ni a mis hermanos, la única necesidad que tenía 

era ir a ver a una persona y asegurarme de que estaba bien. Llevo tres años a su lado estando 

muerta, como un fantasma, y a veces creo que se da cuenta de mi presencia. Debería irme ya, 

pero no puedo, no sé qué me ata al mundo de los vivos y no me deja ir. Así que de momento le 

sigo, y me aseguro de que esté bien. Esta persona de quien no me he separado es mi novio, para 

él yo era su novia. Se llama Albus y tiene veintiún años, los que tendría yo de estar viva. Le 

conocí en el instituto, creo que fue amor a primera vista, y aunque mucha gente no crea en esas 

cosas, yo sí y ya llevábamos como novios casi dos años. 

  Aún ahora sigo sin recordar qué fue lo que ocurrió exactamente, lo que no puedo olvidar 

es su cara, había gente que no expresaba nada pero cuando él estaba solo se echaba a llorar, yo 

sentía tanta pena por él, odio verle así, y no ha cambiado esa cara, desde lo sucedido aquel día 

todo ha cambiado menos su expresión de enfado constante y odio hacia el mundo. Ojalá pudiese 

ayudarle a estar más tranquilo, tal vez ésta es la razón por la que no puedo irme. 

  Después de aquel incidente de hace tres años hubo otros tantos, mucho más leves que el 

que me mató, claro, al parecer fue un fallo en las centrales eléctricas que provocó una gran 

descarga y destruyó media Avenida X de la ciudad de Rapture. A continuación hubo un apagón 

en todo el país que duró unas cuantas semanas. Volver a la normalidad fue duro, pero ahora 

todo va un poco mejor. 

  Todo va un poco mejor menos las ganas de vivir de Albus, me siento impotente, ojalá 

pudiese ayudarle, ojalá pudiese oírme. Este último verano se ha estado preparando para la 

universidad, el año pasado le fue bien, creo que se metió a fondo en los estudios como método 

para alejarse del mundo, ahora no tiene vida social, no hace nada de lo que le gustaba hacer 

antes, sólo se sienta en su escritorio, abre un libro y estudia, temo por su salud, al igual que sus 

padres. El otro día su padre y él discutieron; ha decidido irse de casa y pagarse una habitación 

con su trabajo, si se va puede que sea peor para él, ahora su madre está en la cocina llorando 

mientras Albus hace las maletas, ya no se hablan como antes. Odio que mi muerte sea la 
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causante de todo esto, y lo que más odio es estar aquí sin poder hacer nada, nadie me ve ni me 

oye, muchas veces le chillo pero es como si sólo el viento silbara. Estoy preocupada.  

  Han pasado dos semanas desde que se ha mudado a la residencia de estudiantes de la 

universidad, he visto a una chica interesada por él y no he podido evitar ponerme celosa, sin 

querer le he cerrado la puerta en las narices; al final han hablado, parece que él la conocía, yo no 

tenía constancia de ello. Esto de ser un fantasma da asco. 

  Este primer cuatrimestre ha sido duro, pero no le ha ido mal, ha podido aprobar todas. A 

veces le envidio, deseo estar en la universidad como él y tener esa experiencia, pero lo único 

que puedo hacer es mirar y desearlo, y estoy cansada de mirar. Estoy cansada de ser un ente que 

vaga por el mundo. 

  Hoy he estado pensando sobre mi propósito de seguir en este mundo, tengo que 

conseguir que Albus vuelva a sonreír, yo no puedo seguir más aquí, es muy aburrido, y 

agobiante, lo único que hago es desear estar viva. La única manera de ayudarme a mi misma es 

ayudando a Albus. Han llamado a la puerta, es la chica de aquel día. Acaba de invitar a Albus a 

ir al cine con ella y unos amigos más, él ha dicho que no le apetece, prefiere no salir esta noche. 

La chica al menos lo intenta, pero él está tan mustio que prefiere tumbarse en la cama. Estas 

situaciones me recuerdan a la película “El Arte de pasar de todo”, me gustó. Se ha vuelto a 

dormir, es lo único que hace, es como una agobiante rutina. Es hora de actuar. 

  Es la primera vez que me alejo de Albus, voy a buscar a esa chica, 204, me parece que 

es ésta su habitación: 

  -¿Qué te ha dicho?- le pregunta una chica rubia que está con ella, debe ser su compañera 

de cuarto, Albus se deshizo del suyo.  

-No le apetecía.  

-Te dije que no fueses –advirtió la rubia-. Ese tío es bastante raro, seguro que es un 

psicópata y cuando vuelvas te violará y te matará- añadió con tono de burla.  

-¡Eres tonta! 

–Sara, si te empeñas en hablarle o en que sea tú amigo puedes acabar mal, le conociste 

hace mucho, pero las personas cambian: algunas para bien, otras se estropean. 

  -Tú no lo entiendes, él no es así, lo sé…, lo que ocurre es que está deprimido. 

  -Todo el mundo se deprime en la universidad, cada uno a su manera, hay quienes se 

ponen hasta arriba de porros y otros prefieren ser antisociales, como tu amiguito. 

  -Le conocí en el primer trabajo que tuve aquí, era verano, hace cuatro años, cuando pasó 

aquello de las explosiones; al parecer, su novia, la chica de la que no paraba de hablar, murió 

allí, su casa fue la más afectada, no quedó nada. Después de esto él ya no fue el mismo, 

desapareció; no he vuelto a saber de él hasta ahora y quiero ayudarle.  

  -Vaya, para estar así durante casi cuatro años hay que estar muy triste, tiene que echarla 

muchísimo de menos, te odio, ahora me da pena. 
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  -Miriam, esto no es motivo de burla, a veces eres insensible.  

  Ya he oído suficiente, ahora sé que se llama Sara y que quiere ayudarle. Me cae bien. 

Regreso a la habitación de Albus, es bastante mono cuando duerme, me gustaría besarle pero no 

puedo acercarme, no va sentir mi presencia. Buenas noches, amor mío. 

  Es domingo y acaba de levantarse, parece que se prepara para salir, qué sorpresa, pero 

con este día no me extraña, para ser invierno hace una mañana preciosa. Ya que va a salir, 

intentaré que Sara salga también y den un paseo juntos, hablar le vendrá bien. No sé cómo voy a 

hacerlo pero lo conseguiré. 

  Qué bien, no tengo que hacer nada: Sara ha tenido la misma idea, dar un paseo. 

-¡Hola!, buenos días –le saluda ella gratamente sorprendida. 

 -¡Buenos días! –menos mal, él también sonríe; no me gustaría pensar mal pero creo que 

a Albus le gusta Sara; me parece bien.  

-¿Vas a dar un paseo? –le propone ella.     

-Sí, hace un buen día, Elna me ha animado a salir, “sería una pena desperdiciar este 

día”, me ha parecido escuchar.   

Es la primera vez que menciona mi nombre sin que se le haga un nudo en la garganta. 

-Nunca la conocí, pero por lo que contabas de ella parecía una buena chica    

-Claro que lo era, una gran persona, y lo más sorprendente es que me quería; no era raro 

que a otros chicos les gustase Elna, lo raro era que yo le gustase a ella -sonríe.   

  Es la primera vez que sonríe hablando de mí, sin duda le gusta estar con Sara. 

  -¡Pero qué dices!, no tendría que parecerte raro que le gustases a una chica, eres 

bastante mono -ella parece convencida. 

  -¿De veras? –y él, sorprendido. 

-En serio. 

  ¿Por qué os calláis ahora?, ¿es que no surgen más temas? Ibáis bien, Dios, venga, Sara, 

tienes que preguntarle cómo se siente desde aquel día, en un momento u otro tendrá que abrirse 

y hablar; ya he esperado suficiente para que ahora calléis. 

-¿Albus? –musita ella con temor. 

-¿Qué? –él sabe perfectamente cuál será la siguiente pregunta. 

-¿Quieres hablar de ello?, ya sabes, de aquel día.     

  Vamos, Albus, dile que sí, cuéntale cómo te sientes, necesitas olvidarme, necesitas 

superar mi muerte. 

  -No sé si estoy preparado. 

  Por favor, han pasado cuatro años. 

  -Te entiendo, pero han pasado cuatro años –Sara le mira con cara de pena; desea que se 

lo cuente todo.  

  -Fue horrible, la echo de menos y, ¡Dios!, me siento culpable. 
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-Pero tú no tuviste la culpa de lo que pasó aquel día, tú…  

-¡Sí! –él la corta enfadado-, podía haber estado conmigo y podría haberse salvado.  

  ¿Pero qué dices, cariño? 

-No lo sabes -Sara intenta consolarle. 

-Aquel día habíamos quedado, pero el día anterior discutimos por mi culpa y ella se fue 

llorando a casa, entonces yo… en lugar de ir a buscarla, en lugar de ir a pedirle perdón, no hice 

nada,  y el día del accidente, antes de que pasara, esa mañana, ella no respondía a mis llamadas, 

y yo no quise ir a buscarla. 

  Ya me acuerdo, es verdad, me enfadé con él. 

  -Lo siento mucho, pero…  

-Pero, ¿qué? Si yo hubiese ido, si le hubiese pedido perdón, ella seguiría aquí; en 

cambio, la alejé de mí, y ahora ya no está, no volverá –y Albus rompe a llorar. 

No lo entiendo, yo no estoy enfadada, sabes que contigo no puedo enfadarme de verdad, 

a veces haces tonterías, me enfado un poquito pero no te odio, ni mucho menos. ¡Te amo! 

  Ahora lo recuerdo, el día anterior a mi muerte yo estaba en su casa, dijo algo que no me 

gustó y empecé a enfadarme, acabamos discutiendo, alí corriendo y no vino a buscarme. Le 

esperé, me senté en un banco porque no quería que mi madre me viese llorando. A las ocho de 

la tarde decidí volver, él no me llamó por el móvil, no vino a buscarme,  y decidí que se había 

acabado, no quería verte más, pero no era verdad, ni fue así: al morir fui a buscarte, lo que más 

deseaba era verte, y me alegro de que por fin lo cuentes. ¡Dios! Odio que no puedas oírme, ¡te 

amo, Albus!, nunca dejé de quererte y te perdono, odio que todos estos años hayas estado triste 

por eso, que te hayas estado culpando de mi muerte, o de que lo último que escuchases de mi 

fuera “te odio”; pero no me separé de ti, y ahora me siento mejor porque lo has contado. 

  -No creo que ella esté enfadada -Sara quiere calmarlo; además, tiene razón.  

-Seguro que me odia –replica Albus con lágrimas en los ojos. 

-No es verdad, y ahora volvamos -se levantan y regresan a la residencia. 

  Has vuelto a deprimirte, y otra vez a dormir. Ahora sé lo que puedo hacer, tal vez pueda 

meterme en un sueño tuyo y hacerte ver que no te odio, sino todo lo contrario. 

  Por la noche,  mientras Albus duerme, le envío un sueño; después de cuatro años, por 

fin puede verme. Le aseguro que estoy bien, que le perdono y que le amo muchísimo. Le digo 

que tengo que irme porque llevo mucho tiempo vagando por un mundo al cual ya no pertenezco. 

Le beso, en el sueño puedo hacerlo, le abrazo, le deseo lo mejor, y le dejo con su vida.  

  Ahora Albus es feliz, se le ve tranquilo, y yo ya he cumplido.  

  Estoy tranquila y debo irme; ha llegado mi hora. Adiós. 

 
Alejandra Landers 
     2n A  Batx. 
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BIOGRAPHY OF PAULA GÓMEZ 

 

Paula Gómez (21st October 1990) is a Spanish microbiologist and geneticist. 

She is one of the most popular women in Biology in the European continent. She is 

well-known for her articles and her discovery of a gen that codifies a protein which 

function is to let the cells stop dividing in the division process. She was born in 

Barcelona, in a middle class family. Since she was ten, she was really interested in 

animals and plants. Science became her principal passion next to politics and music. At 

the age of twenty-one, she finished her degree in microbiology. Then, she did a master 

and she started working in two different laboratories.  

In 2002, Paula Gómez directed a team at I.E.S. Blanxart that worked creating 

synthetic bacteris. Three years later, she wrote a book about her experience and the 

results. 

Lucía Gómez 
   2n A Batx. 
 

PAULA GÓMEZ 

Paula Gómez (21 d’octubre de 1990) és una microbiòloga i genetista espanyola. És una 
de les dones més populars en el camp de la Biologia dins del continent europeu. Se la coneix 
pels seus articles i pel descobriment d’un gen que codifica una proteïna la funció de la qual és 
permetre que les cèl·lules  aturin la divisió en el procés divisori. Va néixer a Barcelona en una 
família de classe mitjana. Des dels 10 anys estava interessada en els animals i plantes. La 
ciència es va convertir en la seva passió, juntament amb la política i la música. Als 21anys va 
acabar la carrera de Microbiologia. Llavors va fer un màster i començà a treballar en dos 
laboratoris.  

L’any 2002 Paula Gómez va dirigir un equip a l’IES Blanxart que va treballar creant 
bactèries sintètiques. Al cap de tres anys va escriure un llibre sobre la seva experiència i els 
resultats que va obtenir.  
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BIOGRAPHY OF MY GRANDFATHER 

My grandfather, Antonio Ortiz, was born in Almeria (Andalusia). He lived in 

Andalusia throughout his childhood and his teenage years. He worked the land since he 

was 14 years old. When he was 25 years old he married my grandmother, they came to 

live in Catalonia. Their first daugther (my aunt) was born when he was 25 years old and 

their second daughter (my mum) when he was 31 years old. He was a grandfather for 

the first time when he was 46 years old, the day when my older cousin was born, and he 

was grandfather for the fourth and the last time when I was born.  

In 2006, when I was 12 years old he had cancer, unfortunately he couldn’t heal 

and he died in February 2007. My grandfather was great and very important for me, I 

admired him. 

Kevin Lebrato 
   2n A Batx. 

 

LA BIOGRAFIA DEL MEU AVI 

  El meu avi, Antonio Ortiz, va néixer a Almeria (Andalusia). Hi va viure allà tota la 
infància i l’adolescència. Va començar a treball al camp quan només tenia 14 anys. Quan en 
tenia 25 es va casar amb la meva àvia i van venir a viure a Catalunya. La seva primera filla (la 
meva tieta) va néixer quan ell tenia 25 anys i la seva segona filla (la meva mare) quan en 
tenia 31.Va ser avi per primer cop quan tenia 46 anys, quan va néixer el meu cosí  gran, i va 
ser avi per quart i últim cop quan vaig néixer jo. Al 2006 va patir càncer, quan jo tenia 12 
anys, desafortunadament no es va poder curar i va morir al febrer de 2007. El meu avi va ser 
una persona molt important per a mi; jo l’admirava. 
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A RIVER IN LA RIVA 

The most wonderful place I have visited is a river in La Riva, Tarragona. La Riva is a 

small, quiet town. The town is surrounded by rocky mountains and many pine trees. The houses 

are built on the mountain and there is a very narrow road and it has many curves to reach the 

river. The place is idyllic.  

When my friends and I arrived at the place we were impressed. The river water was 

crystal clear and very cold, much colder than the water from the beach. We ate at a place among 

the pines, the place was quiet but there were many wasps. Also, there was a ruined house, it was 

a very big house and it seemed a nineteenth-century house. 

We liked the river because it was a very nice place and in the river we could jump from 

a great height into the water and we could play safely. We felt explorers in the river. 

 

Sergio Marcos  
   2n A  Batx. 

 

UN RIU A LA RIVA  

  El lloc més meravellós que he visitat és un riu a La Riva,Tarragona. La Riva és una 
ciutat petita i tranquil•la envoltada de muntanyes rocoses i  molts pins. Les cases estan 
construïdes a la muntanya i hi ha una carretera molt estreta que  té molts revolts fins arribar al 
riu. El lloc és idíl·lic.Quan els meus amics i jo hi  vam arribar  vam quedar impressionats. 
L'aigua era cristal·lina i molt freda, molt més freda que l'aigua de la platja. Vam menjar en un 
lloc entre els pins, un lloc tranquil, però amb  moltes vespes. A més, hi havia una casa en 
ruïnes, una casa molt gran, em va semblar del segle XIX. El riu ens va agradar perquè era un 
lloc molt  bonic,podies saltar a l’aigua des d'una gran altura i podies jugar amb seguretat. Ens 
sentíem exploradors al riu. 
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BIOGRAPHY OF ERWIN MALDONADO 
 

The person I’m going to talk about is the representative of Venezuela in Open water. 

His name is Erwin Maldonado and he’s my mother’s cousin. He was the one who taught me 

how to swim when I was younger. Most of his friends call him “Gocho”, that name comes from 

the place he was born, San Cristobal, Estado Tachira. He was born the 25/07/1983 in 

Venezuela. He started swimming when he was 4 and his first trainer was Huberto Thielen. His 

first competition was when he was 5 years old and his first international competition was on 

1997, in Colombia. He has participated in 20 Nationals, 1 paramericano, 13 South Americans, 

12 centroamericanos, and 3 Bolivarian. His best national competition was in San Cristobal 

on1995 and his best international was in the Guayaquil Bolivarian Games. He had also been in 

the Olympic Games in the 10 km open water, so he, for lots of people, is an example of 

perseveration and dedication.  

At present his trainer is Juan Carlos Tenorio. Right now he’s in Venezuela, with my 

family but he also continues training himself for the future. 

Stephany A. Nardin 
        2n A Batx. 
 

BIOGRAFÍA D’ERWIN MALDONADO 

La persona de qui vaig a parlar és el representant de Veneçuela d’”aigües obertes”. Es 
diu Erwin Maldonado i és el cosí de la meva mare. Ell em va ensenyar a nedar quan jo era 
petita. La majoria dels amics li diuen "Gocho", el nom ve del lloc on va néixer, San Cristóbal, 
Estat de Táchira. Va néixer el 25/07/1983 a Veneçuela. Va començar a nedar quan tenia 4 anys 
i el seu primer entrenador va ser Huberto Thielen. Va fer la primera competició quan tenia 5 
anys i la primera competició internacional va ser l’any 1997, a Colòmbia. Ha participat en 20 
nacionals, un paramericà, 13 sud-americans, 12 centreamericans i 3 bolivarians. La seva 
millor competició nacional va ser a San Cristóbal l’any 1995 i el seu millor resultat 
internacional va ser als Jocs Bolivarians de Guayaquil. També va participar als Jocs Olímpics, 
als 10 Km d’aigües obertes; per a molta gent és un exemple de perseverança i dedicació. 
Actualment el seu entrenador és Juan Carlos Tenorio. En aquest moment és a Veneçuela, amb 
la meva família, on es continua entrenant pensant en el futur. 
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MY DREAM HOUSE 
 

The house is the place for people to live. Everyone  has his dream house in his 

image, this also includes me. I always think of my dream house. First, I hope my dream 

house is a villa which lies on the coast. The most outstanding feature is that the house is 

made of bamboo. 

  It is not very large but it must be very beautiful. From the outside, there´re two 

yards at least. The front yard is a garden with many beautiful flowers and plants for the 

four seasons. Then when I´m near my home, I can smell aroma from those flowers. 

There´re many kinds of fruit trees as well, so I can eat fruits all year round. In addition, 

there is a swimming pool in the back yard, as my family is fond of swimming. Inside 

the house, it must be simple and spacious. There is a big window with white curtains, I 

think it will be a dim beauty when wind blows. Moreover, I can witness the sunset 

every day. There´re also some landscape paintings on the wall, I do really like collecting 

those paintings! Furthermore, the weather would be mild but sometimes cool.  

  I like this house, which is created by my mind, so much. It would be very 

comfortable. However, what I´m most worried about is the safety, just because the 

house isn´t made of any concrete and metal. In a word, I´m looking forward that my 

dream will come true one day! 

 

Xiaona Wu  
 2n A Batx. 
 

LA MEVA CASA DE SOMNI 
 

  La casa és el lloc on viu la gent. Cada un té la seva casa de somni. això també 
m’ inclou a mi. Jo sempre penso en la casa dels meus somnis. La casa dels meus somnis és una 
vil·la que es troba a la costa. La característica més destacada és que està feta de bambú. 

No és gaire gran, però és molt bonica. Des de l'exterior, hi ha dos metres com a 
mínim. El pati és un jardí amb moltes flors i plantes per a les quatre estacions. Llavors, quan hi 
estic a prop,  puc olorar l'aroma de les  flors. No tenim molts tipus d'arbres fruiters,  així 
que puc menjar fruites tot l'any. A més, hi ha una piscina al pati del darrere, ja que la 
meva família és aficionada a la natació. Dins de la casa, simple i espaiosa, hi ha una gran 
finestra amb cortines blanques, que bonic quan  bufa el vent!  A més, puc presenciar la posta de 
sol cada dia.  

També tenim  pintures de paisatges a la paret, realment m'agrada col·leccionar 
 quadres! D'altra banda, el clima és suau, però fred de vegades. 

M'agrada aquesta casa,creada per la meva ment. Seria molt còmode. No obstant 
això, el que més em preocupa és la seguretat, perquè la casa no està feta de formigó 
i metall. En una paraula, estic desitjant que el meu somni es faci realitat un dia! 
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LA MÚSICA DE LA MORT 

 

  S’estenia la mar, com a llàgrimes recollides, fins l’horitzó.  

Des de la popa d’un vaixell sense destinació coneguda, observava paisatges 

meravellosos, mentre s’enfonsava lentament. Amb els cabells blancs al vent i palpant-se 

les arrugues, ballava al compàs de música inventada. Les llàgrimes de la tragèdia encara 

deixaven llacunes negres, però el ball les emblanquia. Respirava l’aire de la joventut 

sumit a l’existència propera de la mort. Mirava el cel imaginant el sol renéixer amb ella. 

S’imaginava de nena, la primera vegada en què aquell nen simpàtic se li va presentar i 

la va ajudar el seu primer dia de col·legi. S’imaginava jove, bella, els cabells castanys i 

no blancs, al costat d’aquell noi que tantes vegades li va dir que l’estimava. Ara tot era 

diferent, estava sola, havia crescut i no podia tornar a la joventut anhelada. Però no es 

podia queixar, havia tingut una vida plena, què importava si ara tocava morir?  

  La música seguia sonant i amb el seu vestit blanc estava sola en aquella gala 

fúnebre que tant s’havia fet esperar. La seva blancor reflectida en la negror de la mort, 

un univers de contrastos a la seva disposició.  

  Aleshores, va arribar el moment de recordar aquell primer ball amb el seu marit:  

Els estels començaven a deixar-se veure, oblidant la seva timidesa. Ella, sempre 

tímida, baixava delicadament per les escales del gran saló. Al final l’esperava ell i 

semblava que tothom la mirava. S’enrojolava cada vegada més, però la seva parella la 

va calmar amb un petó  a la galta. Va bastar un somriure i la lluentor dels seus ulls 

verds per escoltar les notes celestials. Es va abandonar a la música i a l’amor.  

Després de recordar el moment més feliç que havia conservat, va veure que no 

necessitava plorar més. Havia tingut una vida feliç, i encara que ell ja no hi era, el sentia 

al seu costat. Sí, el veia allà, al vaixell, ballant amb ella. Es miraren, un petó suposà la fi 

del ball i la música s’apagà. La il·lusió va desaparèixer i descobrí la realitat més dura 

que havia vist mai. El vaixell s’enfonsava i decidí que ja era hora d’anar-se’n, no volia 

morir per la voluntat d’un vaixell, sinó per la seva pròpia decisió.  

  Va pujar a la barana més propera, obrí els ulls tant com pogué i va contemplar la 

bellesa de la mar, no necessitava més… Amb l’ajut de les seves mans es llançà i, segons 

més tard, una llum resplendent l’encegà per sempre.  

 

Adrián Pérez 
  2n B Batx. 
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NOMÉS EM QUEDA EL TEU RECORD 
 

  M’he esforçat a recordar allò que em va fer feliç alguna vegada, però no ha estat 

possible. Ara, entre els parcs records de la ment, se n’amaga un que llança foc a mon vell cor.  

  Encara recordo els nostres passos perdent-se pel bosc aquell dia plujós, les nostres 

mirades entrellaçant-se en aire fred i bafs borrosos, els nostres somnis aspirant a ser grandiosos, 

a estar units per l’enllaç de l’amor.  

  Els anys següents van ser els més especials per a mi, havíem escollit el camí correcte 

entre aquells arbres, però la vida em va arrabassar el que mes volia, unes dècades després, quan 

començàvem a abandonar-nos l’un en l’altre, quan el teu somriure era més bell que mai, malgrat 

que la maduresa es delatava en les teves línies. Llavors va arribar la crueltat dels últims dies i et 

va arrabassar dels meus braços per acollir-te en braços malaltissos. 

  Recordo les teves paraules en ton últim traç de vida: “No temis la mort, no temis que 

me’n vagi, sé que m’estimes i estarem junts per sempre. Junts, encara que els cossos no es 

puguin fregar i que els llavis no es puguin unir. T’esperaré allà a dalt, dibuixant un bosc 

d’escuma cristal·lina i llàgrimes de pluja suspeses que veuràs sempre que vulguis, quan miris al 

cel i em sentis aquí”—va dir això últim tocant-me el pit; quan els seus llavis van ser tancats, la 

seva mà es precipità com una llàgrima i li vaig fer l’últim petó d’amor en aquesta vida.  

Em vaig quedar sol, com ho estic encara, plorant les meves penes, acompanyat només 

de l’esperança de la mort. La vida m’ha perseguit i m’ha acorralat entre matolls espinosos que 

any rere any, minut i segon rere segon, he anat tallant amb la meva espasa victoriosa, més forta 

cada dia, al contrari que els meus passos i que la meva ànima perduda.  

  Miro al cel i veig la teva imatge, esperant-me amb el teu dolç somriure, tos cabells al 

vent suplicant una carícia.  

  Sento que la vida s’acaba i és el que més desitjo, el final dels meus dies. Així podré 

torbar-me amb tu entre núvols de cotó, gaudint el camí que triarem els dos sota l’empara de 

l’eternitat. Els nostres ulls formant-ne un de sol, observant el nostre destí abandonat a l’horitzó 

del món. Alçant les mans, entrellaçant els dits i proporcionant-nos un dels nous petons que et 

vull fer.  

  Escric aquestes línies mentre et miro, amor meu, perquè si aquest record es clivella amb 

l’espasa dels meus dies, sempre podré llegar aquest tros de la meva ànima i la teva i sentir-se a 

prop fins que per fi m’obri pas entre les espines i caigui sobre terra per emergir i pujar cap al cel 

resplendent.  

 

Adrián Pérez 
   2n B Batx. 
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SUFRIMIENTO EN SILENCIO 
 
 

¡Plas! ¡Plas! Vuelve a sonar 
¡Plas! ¡Plas! Vuelve a retumbar 

el sonido de un golpe eterno 
el sonido de un infierno. 

 
¡Plas! ¡Plas! Volvemos a escuchar 
¡Plas! ¡Plas! De nuevo a olvidar 

el sonido otra vez aparece 
y el mal en su cuna mece. 

 
Ella lo piensa en su cama tirada 
ella lo piensa triste y agotada, 

cada noche cuando el diablo llega, 
su vida se torna negra. 

 
¡Plas! ¡Plas! De nuevo a llorar 

¡Plas! ¡Plas! El final jamás va a llegar 
ella es débil, frágil y dulce 

no puede expresar, no puede denunciar. 
 

Otra mañana ella piensa que no quiere 
otra mañana lo perdona y el mal vuelve. 

Llega la noche, oscuridad y tinieblas 
¡Plas! ¡Plas! Volvemos a comenzar. 

 
Son muchos años de sufrimiento 

el borracho lo solucionaba con un “lo siento” 
pero cada noche volvía a ser igual 

retornaba a su cruda realidad. 
 

Ella con miedo además de con amor 
amor ciego lleno de dolor 

no se atrevía a denunciar su tortura 
por lo tanto seguía su amargura. 

 
¡Plas! ¡Plas! Una noche más 

¡Plas! ¡Plas! Esa noche él se volvió a sobrepasar 
esa noche fue distinto todo 
los golpes no sonaron más. 

 
Aquella noche se apagó todo 

aquella noche para ella se acabó 
a él en la cárcel se lo encerró 

y ella bajo tierra desde entonces permaneció. 
 

Jésica Nieto  
  2n B Batx. 
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EL PRINCIPIO DEL FIN 

 

  Todo comenzó el primer día de colegio. Raquel, nuestra protagonista, estaba en 

la facultad. Primero vio a Yolanda, una de sus mejores amigas, después a Ricardo, el 

chico que la tenía tan enamorada, y finalmente a Maribel, otra de sus mejores amigas. 

En clase de literatura conocieron a David, un chico con ojos grises; en seguida se 

hicieron amigos.   

  Carol, una chica de la facultad, les invitó a los cuatro a una fiesta en su casa, 

estuvieron allí toda la noche, finalmente brindaron y se fueron hacia el coche de David. 

Primero dejó a Yolanda y después a Maribel. Raquel estaba un poco mareada y David la 

tranquilizó metiéndose en su mente. Al día siguiente Raquel no recordaba nada, así que 

quedó con David para que le explicara lo que había pasado esa noche, ya que ella se 

pensaba que él había intentado abusar de ella. David le explicó que a partir de ahora 

vería bestias y otras cosas. En los siguientes días comenzó a ver criaturas extrañas. Días 

más tarde David le confesó que tenían que partir al Mundo, el mundo del cual procedía 

David. Raquel y David se dirigían hacia allí, pero tenían que encontrar la puerta. La 

madre de Raquel se pensaba que se iban el fin de semana a los Pirineos. Una vez en el 

Mundo, Raquel se sentía sola. David, que tenía que ser su Maestro, también era el rey y 

no podía serlo al cien por cien, así que tenía que pedirle a los Maestros jubilados que la 

enseñaran. En una de sus búsquedas de Maestros conoció a Cintia, una mujer delgada, 

con el cabello largo y oscuro, recogido en un moño. Cintia tenía mucho dolor, se 

enfrentó a la reina. Ella, a causa de eso, le hizo vivir con gran dolor. En uno de los días 

que pasó en el Mundo la reina la quiso ver, ella se metió en su mente con frialdad, ya 

que David no dejaba de pensar en Raquel y eso ponía  a la reina celosa. Raquel ayudó a 

que el dolor que sentía Cintia fuera un poco más leve pero a Michael, el nuevo Maestro 

de Raquel, no le gustaba al cien por cien que Raquel se llevara bien con Cintia. Raquel 

era una buena alumna, sabía deshacer muchos tipos de nudos de la mente, y lo mejor era 

que se acercaba el Renacimiento. Raquel tuvo que decorar una túnica blanca con todo lo 

que había aprendido. Era la hora, el Renacimiento estaba a punto de comenzar, cada uno 

se encontraba en su sitio; uno tras otro, cada Maestro llamó a su alumno. Todo iba bien 

hasta que David llamó a Raquel. La reina entró en la mente de Raquel con mayor 

frialdad que la última vez. Ella intentó que no descubriera que Cintia tenía unas 

reuniones con unos revolucionarios y se enfrentaron en un combate en el que la reina 

casi acaba con ella, por suerte David pudo hacer una inversión y devolvió a Raquel al 
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mundo en que nosotros vivimos. Ella volvió al mundo real: para todos los humanos 

había sufrido un accidente y David había muerto. Habían pasado ya meses en los que 

Raquel había estado supuestamente en coma; cuando se recuperó tenía mucha más 

facilidad que antes para aprender cosas. Semanas después volvió a ver los seres que 

había visto cuando David se metió en su mente por primera vez, pero ella echaba de 

menos a David y los ratos que pasaban juntos.  

Finalmente celebraron el fin de curso; era de noche, ella estaba sola y no paraba 

de pensar en David cuando de pronto apareció, le explicó todo lo que había pasado, 

cómo había pasado, cómo habían vencido a la reina y que tenían que volver al Mundo. 

Al fin Raquel regresó al Mundo, pero no era el que ella recordaba, era un Mundo más 

justo y democrático. 

Daniel Pérez 
  2n B Batx. 

 

ARE YOUNG PEOPLE NOT INTERESTED IN POLITICS? 

Some people think that young people are not interested in politics. I think that it is not 

completely true. One of the reasons of that is because it’s not an usual topic in young people’s 

conversations. Maybe some teenagers do not know anything about politics or how our country 

is governed, but the other part is really interested. I have a twitter account, and the day that 

Rajoy was proclaimed Spain’s new President everybody in twitter was excited. 

Firstly, I though “They are talking without knowing”. But then, I started to read some 

tweets and there were really good ideas about how we could improve society. They were so 

interested in this and I felt that my generation could change some issues in the future because 

we can’t vote yet. 

To sum up, I think that we are interested and someday we would improve our society.  

Lucía  Gómez 
   2n B Batx. 
 

“ELS JOVES NO ESTAN INTERESSATS EN POLÍTICA”, HI ESTÀ D'ACORD? 

Algunes persones pensen que els joves no estan interessats en  política. Crec que no és 
del tot cert. Una de les raons d'això és perquè no és un tema habitual en les converses 
dels joves. Potser alguns joves no saben res de política o de com el nostre país es regeix, però 
l'altra part HI està realment interessada. Tinc un compte de twitter, i el dia que Rajoy va 
ser proclamat nou President d'Espanya a Twitter tothom estava excitat.  En primer lloc vaig 
pensar: "no saben de què parlen". Però llavor, em vaig posar a llegir alguns tweets i hi 
havia molt bones idees sobre com podem millorar la societat. Ells estaven tan interessats en 
això que  vaig sentir que la meva generació pot canviar algunes qüestions en el futur, ja que no 
podem votar encara. En resum, crec que estem interessats en política i algun dia podrem 
millorar la nostra societat.  
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ROC DE SANT GAIETÀ BEACH 
 

  The beach is on one of the world’s best coastlines .This is in Roda de Barà, Tarragona. 

  It is a natural place where the people go to relax, they go to refresh and they go to 

meditate.  

It is a beautiful place because you can see the horizon, the blue sky, the blue sea, the 

fish and the sun shine. Also, if you look back you can see a nice village with whitewashed 

houses and their interesting gardens.  

If you approach the sea you can smell the salt, you can feel the breeze and  you can also 

hear the soothing sound of the waves. 

I like the Roc de Sant Gaietà beach! 

Because usually the weather is sunny and I love to relax! 

 

Susana Roldán  
    2n B Batx.   
 

ROC DE SANT GAIETÀ BEACH 

La platja està en una de les millors costes del món. Això és a Roda de Berà,Tarragona. 
És un lloc natural on la gent va a relaxar-se, refrescar-se i a meditar. 

És un lloc bonic perquè es pot veure l'horitzó, el cel blau, el blau del mar, el 
peix i brilla el sol. A més, si un mira cap enrere es pot veure un bonic poble de cases 
emblanquinades i els seus jardins interessants. 

Si s'acosta al mar es pot olorar la sal, es pot sentir la brisa i també es pot escoltar el 
so relaxant de les onades. 

M'agrada la platja del Roc de Sant Gaietà! 
Perquè en general el clima és assolellat i m'encanta per relaxar-me! 
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LA CIUDAD 

 

  En una ciudad triste donde domina la rutina, en una noche de lluvia, los padres del chico 

se pelean; él dibuja para olvidar la realidad que le envuelve. Se pone a ver la tele y piensa que 

no sabe por qué llegó al mundo, siempre fue invisible y siempre vivió aislado de la sociedad. 

Sólo piensa en la muerte porque es lo único que llamaría la atención de sus padres. Nadie hace 

nada para que se integre, nada le agrada. Piensa que vive en una ciudad donde los mejores son 

los ladrones de carteras, los mendigos son grandes artistas y no tienen ni para comer, y la chica 

más guapa de su clase le ignora. Al final el chico se suicida.  

  En la misma ciudad donde vivía este chaval, otro se sentía diferente; estudiaba, hacía 

deporte, se relacionaba con los demás… La única diferencia que hay entre los dos es que éste es 

optimista y soñador. Porque no hay nada mejor que dibujar, que sonreír a los demás, un 

“¡buenos días!” cada mañana, un “¡guapa!” a la chica más lista de la clase, estas pequeñas cosas 

le hacen a uno estar vivo.  

  Si cierras los ojos, seguramente te pondrás triste al abrirlos, hay que ver cuánto dolor… 

 

Jordi Carbajal  
             2n C Batx. 
 
 

ODA A LA MUERTE 

Siento, cariño, haber arruinado tu vida. 
tus lágrimas reflejan la ausente despedida. 
Y aunque sufres ansiosa que cese la agonía, 
para ti al despertar vivirás un nuevo día. 

 
Pero he de evitar ese despertar, 
no quiero que recuerdes mi marchar, 
mientras duermas te cantaré yo mis nanas, 
para aliviar el sufrir y evitar el mañana. 

 
No deseo que recuerdes mi muerte. 
No puedo dejarte ver mi cuerpo inerte, 
sentir en mi alma tus temores 
es el mayor de mis dolores. 

 
No deseo ver tu mirada ausente, 
tal idea no acepta mi mente. 
Por eso los muertos cantamos nanas, 
para aliviar el sufrir y evitar el mañana… 

 
 

Esther Venteo 
   2n C Batx. 
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MEMORIES FROM MY OLD HOME 

  I have lived in several houses throughout my life, but there’s a house that I 

specially remember, is the house where I have lived longer. The house was in a small 

town in Equator called Quevedo, in a suburb that was a combination of countryside and 

urbanization. I lived at that house since I was seven years old, until I was eleven. 

The piece of land where the house stood was extensive, one part was used by my father 

and grandfather to cultivate fruits and some vegetables; in another part my father had a 

soldering and mechanic garage where he worked when he was outside. The rest was a 

courtyard where there was a swing and other games where my sisters and I used to play 

when we were little. 

There were two bedrooms inside the house, one kitchenette, one dining and 

sitting room. My three sisters and I slept in the biggest room, my parents slept in the 

other room. 

The last thing that I would emphasize is that the house was designed and built by 

my father, despite the fact that he didn’t have studies of architecture, and that the land 

where it is, is the same one where there was another house where my father grew up. 

 

Andrés Macías 
    2n C Batx. 
 

RECORDS DE LA MEVA ANTIGA LLAR 

He viscut en diverses cases al llarg de la meva vida, però hi ha una casa que jo recordo 
especialment, és la casa on he viscut més temps. La casa estava en un petit poble de l'Equador 
que es diu Quevedo, en un barri que era una combinació de camp i  urbanització. Jo vaig viure 
en aquesta casa des dels set  fins als onze anys. 
  El tros de terra on s'aixecava la casa era ample. Una part la utilitzaven el meu pare i el 
meu avi per conrear fruites i algunes verdures. En una altra part el meu pare tenia un taller de 
soldadura i mecànica on treballava quan l’avi era fora. La resta era un pati amb un gronxador 
i altres jocs on les meves germanes i jo solíem jugar quan érem petits. 
  Hi havia dos dormitoris dins de la casa, la cuina,el menjador i la sala d'estar. Les 
meves tres germanes i jo dormíem al dormitori més gran, i els meus pares, a l'altra habitació. 

L'última cosa que vull destacar és que la casa va ser dissenyada i construïda pel meu 
pare, tot i que no tenia estudis d'arquitectura, i que els terrenys on està són els mateixos on hi 
havia la casa on el meu pare va créixer. 
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I LOVE EXTREME SPORTS... THAT’S WHAT I DO IN MY FREE TIME 
 

I like practising many sports but my favourite one is skating. I train all the year. 

Another sport I really enjoy is snowboarding because you can jump high. The problem 

is that it is not possible to practise it unless you do so in winter and you need a lot of 

money to do it and not everybody can afford it. 

  I don’t like playing football because it is a very usual sport and I prefer extreme 

sports. 

I have to train a lot and then I don’t have time to watch TV but If I watch TV I 

choose “Viva la Bam”, which is about skating while joking. Talking about series I like 

“Stargate”. 

The last two movies I have liked the most are “Jackass” and “Star Wars: Clone 

Wars” 

I have already mentioned my hobbies because my hobbies are sports and going 

to competitions but at my age I really enjoy going out with friends and of course 

listening to music while skating. The music I prefer is Rock: “AC-DC”, “Stick It Out”, 

Rolling Stone” and “Tsunami Bomb”. 

This is part of my life! 

 

Èric Roigé  
2n C Batx. 
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M’ENCANTEN ELS ESPORTS DE RISC… 

 I AIXÒ ES EL QUE FAIG EN EL MEU TEMPS LLIURE 
 

M’agrada practicar molts esports, però el meu preferit és el monopatí. Entreno tot 
l’any. Un altre esport que m’entusiasma i amb el qual realment gaudeixo és l’snowboarding, 
perquè pots saltar molt alt. El problema és que no és possible practicar-lo sinó a l’hivern i 
necessites molts diners per fer-ho, i no tothom s’ho pot permetre. 

No m’agrada jugar a futbol perquè és un esport molt normal i jo prefereixo esports 
extrems.  

He d’entrenar molt i no tinc gaire temps per mirar la televisió, però si la miro  
acostumo a escollir “ Viva la Bam”, que tracta d’anar amb monopatí o patins  fent broma. Pel 
que fa a les sèries, m’agrada “Stargate”. Les darreres dues pel·lícules que he vist i m’han 
agradat més han estat “Jackass” i “Star Wars: Clone Wars” 

Ja he explicat les meves aficions: el que més m’agrada fer és esport i participar en 
competicions, però a la meva edat - tinc disset anys-  també m’agrada sortir amb els amics i 
naturalment escoltar música mentre patino. La música que prefereixo és rock: “AC-DC”, 
“Stick It Out”, Rolling Stone” i “Tsunami Bomb”. 

Aquesta és part de la meva vida! 
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AN INTERESTING PLACE I HAVE VISITED 

 

One of the most interesting places I have ever visited is a house near the land of 

my grandmother Carmen, in the Sierra de Cazorla. The area is large and quiet. It is also 

famous for the variety of forest trees. 

  From the outside, the house looked very old and dirty, it seems incredible that 

anyone could live in. But inside it is perfectly reconstructed, it is very spacious and very 

nice. It retains heat well throughout the house and it's very cold outside all year round. 

The doors inside the house are narrow and long like the hallways. It has six huge rooms, 

a kitchen, a dining room and three toilets. 

  I've always liked this house, especially because the outside is very different from 

the inside and you get pleasantly surprised .when I grow up I would like to live there 

surrounded by forest and animals, without anyone bothering me, or the cars that make 

noise and knowing that whenever I go there, I see the stars without being prevented by 

the pollution. 

 

Amanda Salvador 
      2n C Batx. 
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UN LLOC INTERESSANT QUE HE VISITAT 

Un dels llocs més interessants que he visitat és una casa prop de la terra de la meva 
àvia Carmen, a la Serra de Cazorla. L'àrea és gran i tranquil·la. També és famosa per la  seva 
gran varietat d'arbres i  animals del bosc.Des de l'exterior, la casa es veu molt vella i bruta, 
sembla increïble que algú pugui viure-hi, però l’interior està  ben reformat,  és molt espaiós i 
agradable. Es conserva bé la calor per tota la casa, i fa molt fred fora, tot l'any. Les portes de 
l'interior són estretes i llargues, com els passadissos. Compta amb sis amples habitacions, una 
cuina, un menjador i tres lavabos. Sempre m'ha agradat aquesta casa, sobretot perquè 
l’exterior és molt diferent de l’interior, i  un queda gratament sorprès. Quan jo sigui gran 
m'agradaria viure-hi, envoltada de boscos i animals, sense que ningú em molestés i sense cotxes 
fent soroll, i veient les estrelles sense que ho impedeixi la contaminació. 
 

QUÈ VOLS DE MI? 
 

Un any després que els soldats israelians matessin el pare de Naser, la mare va morir de 

ràbia i ell i el seu germà es van queda orfes. L’estat israelià va aprofitar aquesta situació per 

quedar-se amb la seva casa. 

  Naser va decidir anar a Gaza amb el seu germà petit i viure amb alguns familiars que 

tenien. Ell no podia oblidar el que havien fet els soldats israelians amb la seva família i cada 

vegada tenia més ganes de venjar la mort dels seus pares; un dia es va acomiadar del seu germà 

Salim i s’incorporà al moviment Hamas. 

 Salim, a diferència de Naser, no pensava en venjança, va acceptar el seu destí i va mirar 

endavant amb l’esperança que el demà fos millor. 

 A Gaza Salim es va enamorar d’una noia que es deia Reem, ella li va fer oblidar el 

passat i es va convertir en el seu motiu de viure, perquè era l’única persona que li quedava en el 

món. Reem i Salim es van casar i van viure feliços; esperaven un nadó que compartís amb ells 

aquella felicitat, però dos mesos abans que naixés el nou membre de la família, Israel va 

declarar la guerra a Gaza, i les bombes van començar a caure com la pluja damunt la ciutat; una 

d’aquestes bombes va caure sobre la petita casa de Salim i la va destrossar totalment; per sort 

ells no hi eren. 

 Com totes les famílies a les quals els soldats israelians havien destruït la casa, Salim i 

Reem van anar a un camp de refugiats. Allà vivien en males condicions, sense aliments 

suficients ni higiene necessària; a causa d’això, Reem va donar a llum abans d’hora. La majoria 

d’hospitals estaven malmesos, l’únic que quedava dret era a l’altra punta de la ciutat, però el 

nadó no volia esperar més i va néixer a mig camí de l’hospital. El nen va sortir bé, però Reem 

va morir en el part. 

 A Salim li va tocar de nou acceptar el seu destí, però Israel no el va deixar viure en pau: 

a finals de 2008 va tornar a bombardejar Gaza i s’emportà la vida del fill de Salim. 

 

Aya Belhaj 
 2n D Batx. 
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VAYA NOCHECITA 

 

  Llegué cansado a casa después de un largo día de trabajo y estudio. Fui presa 

fácil del sueño, al tumbarme en la cama tardé escasos segundos en desconectar del 

mundo material para sumergirme en otro, fruto de mi subconsciente... Allí estaba yo, 

caminando junto a cinco personas hacia un almacén enorme y oscuro. El grupo lo 

formábamos María, mi novia, dos amigos de la infancia, un chico negro y un italiano, a 

los que no conocía, y yo. No tenía ni idea de cuál era nuestro objetivo, pero cada paso 

que daba era más decidido que el anterior. Una vez dentro, nos dirigimos sigilosamente 

a unos contenedores de productos farmacéuticos que, al parecer, servían para controlar 

nuestras vidas y, además, eran muy dañinos para la salud. Destapamos los contenedores 

y quemamos todo lo que había dentro, cosa que hizo saltar la alarma de incendios y 

nuestra localización inmediata. Nos tenían rodeados, apuntándonos con armas 

imponentes. Al poco, desde un mirador, apareció la jefa de seguridad. Cuando la 

reconocí no me lo podía creer: ¡era nada más y nada menos que mi cuñada! Hasta ese 

momento no fui consciente de la situación. Ahora lo entendía todo. Éramos un grupo de 

ecologistas dispuestos a desenmascarar delante del mundo el sucio juego de aquella 

compañía farmacéutica. Por suerte teníamos un plan de fuga por si nos pillaban: lanzar 

bombas de humo y agruparnos por parejas para escapar y reunirnos cuando 

estuviéramos fuera de peligro. Así lo hicimos. En mi caso funcionó a la perfección, 

María y yo logramos escapar, pero mis dos amigos no. Saltaron todas las alarmas y los 

cuatro que conseguimos huir empezamos a correr como desesperados. Intentábamos 

llegar hasta nuestro vehículo, pero cuando faltaban pocos metros para alcanzarlo voló 

por los aires. La alternativa no era muy esperanzadora, pues no tuvimos más remedio 

que volver al almacén por una pequeña puerta trasera que daba a los sótanos de la 

farmacéutica. Éramos perseguidos por agentes, perros… y mi cuñada. 

  Mientras corríamos por aquellos pasillos y naves desiertas nos sentíamos 

perdidos, no sabíamos dónde meternos, hasta que vimos una especie de mostrador de 

servicio de guardarropa y nos escondimos detrás de él. Atraparon al italiano, pero 

nosotros tres conseguimos escapar. Por suerte pudimos despistarlos y nos escondimos 

en un lugar que parecía seguro. Estuvimos allí agazapados varias horas, hasta que 

volvieron a dar con nosotros. María y yo logramos zafarnos, pero a nuestro compañero 

lo tenían fuertemente agarrado entre dos agentes, así que sin volver la vista atrás 

salimos disparados ella y yo. En el exterior encontramos una moto, la puse en marcha y 
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aceleré todo lo rápido que la mecánica me permitía. Me sentía aliviado pensando que 

estábamos fuera de peligro, cuando noté que algo me frenaba, algo tiraba de nosotros. 

Mayúscula fue mi sorpresa cuando al girarme vi a mi novia atrapada en unas cadenas 

que habían lanzado con unos ganchos y se la llevaban arrastrando. Sentí una rabia y una 

impotencia enorme al tener que irme sin poder ayudarla. Llegué hasta la cima de un 

edificio, bajé de la moto y me puse a pensar cómo podría salvar a María, qué plan podía 

trazar para rescatarla de aquella gentuza. De pronto veo un deportivo rojo espectacular 

trepando por la pared del edificio; cuando me disponía a subir otra vez a la moto para 

escapar, noto la mano de mi cuñada en mi hombro, y me dice al oído: ‘‘Tenemos que 

pararle los pies a Thierry Henry y Zinedine Zidane’’. 

 

Raúl Salvador 
   2n D Batx.  
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DIFFERENT LIVES 
 

   Many people believe that life today is more stressful than ever before, but is this 

really true? 

Personally, I think there has always been stress in people´s lives, but the type of 

stress has changed. 

The life of before is very different that we know nowadays. 

In the past, people were stressed as a result of different things. It is a fact that 

many people had large families and little money. In addition, people had less health care 

than they today. People had less health care than they do today. People had to work very 

long hours and they often had no holidays.  

To my mind, this implies that life was extremely stressful in the past; the reason 

is that children were working since they were 14 years old. I completely agree with old 

people when they said that life was great. 

Today, technology has made our lives easier. However, I think that it has also 

brought a different stress into our lives. Because of technology, life has become faster 

and faster. The microwave, icebox, computers and oven, in general the big progress is 

the Internet ! The world now is a very busy and noisy place. 

In conclusion, although I agree that modern life is stressful,  

I also think that people in the past faced many problems. 

To my mind, life is not more stressful today, the stress is just different. It is clear 

that every year there are changes, these changes are what makes that life in the past 

was different. There are young people and teenagers thinking in a different way, 

therefore the changes are good for some and bad for others. 

 
Cristina Jiménez 
     2n D Batx.  
 

VIDES DIFERENTS 
 
   Molta gent creu que la vida avui és més estressant que mai, que cap altra època 
passada, però, és realment veritat?Personalment crec que sempre hi ha hagut estrès a la vida 
de la gent, però el tipus  d’estrès ha canviat.La vida abans era molt diferent del que coneixem 
avui en dia. En el passat, la gent estava estressada com a resultat de diferents coses. És un fet  
que molta gent tenia famílies nombroses i pocs diners. A més, la gent tenia menys accés a la 
sanitat que avui en dia, havia de treballar moltes hores i  sovint no tenia vacances.  
 

En la meva opinió, això implica que la vida era extremament estressant en el passat. La 
raó és que els nens treballaven des dels 14 anys. Estic d’acord amb la gent gran que diu que, 
malgrat tot, la vida era fantàstica. Avui la tecnologia ha fet les nostres vides més fàcils. Tot i 
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així, crec que també ha portat un tipus diferent d’estrès. A causa de la tecnologia, la vida s’ha 
tornat més frenètica. El microones, el congelador, el forn i els ordinadors en general 
signifiquen progrés, i aquest es veu més a Internet! El món s’ha tornat un lloc atrafegat i 
sorollós. 

En conclusió, encara que estic d’acord que la vida moderna és estressant, penso que la 
gent del passat havia d’afrontar molts problemes. Crec que la vida no és més estressant avui, 
sinó que el tipus d’estrès és diferent. Està clar que cada any hi ha canvis, i aquests canvis fan 
que la vida ara i la del passat siguin diferents. Hi ha joves i adolescents que pensen de manera 
diferent, i per tant els canvis són bons per a uns i dolents per a altres. 
 

 

MARRAKECH 
 

The place I like to visit is Marrakech. It is a city in Morocco. 

  Marrakech is a popular tourist destination, and is known as The Red City. It has 

a Mediterranean climate with mild winters and hot summers and it usually is very 

sunny. The city is very famous, very busy and full of people from different cultures. 

Marrakech is famous for its large square, called "Sahet the Fana". In the square, 

are cited the sellers, dancers and musicians. At night, the square fills with food stalls, 

and it becomes a large outdoor restaurant. 

  However, it is also known for its natural beauty. Many people go to the beach 

and enjoy the beautiful scenery. 

  I would like to go there, because I think it has something special that other cities 

don’t have, and also to enjoy life. 

  I love watching the dancers and musicians in the square. 
 

Zinab Zoubyr 
            2n D Batx.  

 

MARRAKECH 

El lloc que m’agrada visitar és Marrakech. És una ciutat del Marroc. 
Marrakech és un destí turístic popular,i és coneguda com la Ciutat Roja. Té un clima 

mediterrani amb hiverns suaus i estius calorosos, i normalment hi fa molt sol. La ciutat és molt 
famosa, molt bulliciosa i plena de gent de diferents cultures. 
  Marrakech és famosa per la seva gran plaça "Sahet the Fana". A la plaça s’hi donen 
cita els venedors, ballarins i músics. A la nit, la plaça s’omple de parades amb menjar i es 
converteix en un gran restaurant a l’aire lliure. 
  No obstant, també és coneguda per la seva bellesa natural. Molta gent va a la platja i 
gaudeix del bonic paisatge. 
  M’agradaria tornar-hi, perquè crec que té quelcom especial que altres ciutats no tenen,  
i també per gaudir de la vida. 

M’agrada molt mirar els ballarins i músics a la plaça 
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POU SENSE FONS 
 

 Es va despertar tot d’una, amb el cor accelerat i l’esquena suada. Un altre cop els 

malsons havien aconseguit trure-li la pau. Es va llevar en silenci i es dirigí cap a la 

cuina. Mentre obria l’aixeta i veia caure l’aigua dintre del got, pensava en com s’havia 

complicat tot en només un parell de setmanes, qui hauria pogut pensar que tot acabaria 

d’aquella manera? 

  Ell, per descomptat, no havia vist els senyals. Quan va conèixer l’Elena, va 

pensar a l’instant que era la noia més bonica que havia vist mai, i que per descomptat 

faria tot el possible per obtenir el seu amor. El que no va pensar, ni tan sols va imaginar, 

és que l’Elena era una dona molt especial, de gustos molt refinats i massa materialista. 

Però ella no mantenia aquestes inclinacions en secret, així que de seguida va explicar a 

en Joan com era ella. 

  Ell sabia perfectament que no li podia donar la vida que demanava, però encara 

pensava que era la dona de la seva vida, i li va fer creure que ell era el noi perfecte per a 

ella. 

 Però tal com la seva mare li deia sovint, “s’agafa abans un mentider que un 

coix”, i l’Elena no va tardar gaire a adonar-se de qui era en Joan en realitat. Quan va 

saber la veritat, el va deixar. En Joan va veure com l’Elena sortia de la seva vida, però 

els deutes que li havia deixat aquella relació el van perseguir convertint la seva vida en 

un autèntic malson. 

 “Tot això és una bogeria”, va dir deixant el got a la pica, “tot sol m’he ficat en 

aquest pou sense fons”. 

 

Ester Moreno 
            2n E Batx. 
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AVISO 

Esto no es una redacción, sino un aviso. En primer lugar intenta parecer 

tranquila. Ahora, presta atención, pues es sumamente importante lo que voy a decirte. 

Es posible que cuando leas este texto tengas a alguien al lado. No te molestes en girarte, 

no busques con la mirada para un sitio o para otro, no lo verás. En tus idas y venidas de 

hacer fotocopias, de buscar las llaves, de ir al departamento o de vete a saber tú qué 

estabas haciendo, te acompañaba una mujer. No era mucho más alta que tú, tenía el pelo 

negro y llevaba puesta una camiseta roja y unos pantalones tejanos sencillos. Realmente 

no sé ni por qué te la describo. Podría ser cualquiera… ¡Uy! Ahora que te has sentado 

en la silla y te pones a revisar unos papeles, ella se ha acercado para leerlos. 

Sinceramente, me da miedo alzar la cabeza para mirar lo que hace por si se da cuenta de 

que puedo verla, así que miro de reojo, con sigilo, disimulando, haciendo ver que estoy 

pensando, que estoy buscando una palabra o una expresión apropiada para mi redacción. 

¡Ah! ¡Otra vez! Al levantarte y moverte por la clase se ha puesto detrás de ti. Me da la 

sensación de que quiere algo de ti. Al caminar oigo no sólo tus pasos, sino los de ella 

también. Por lo que parece arrastra un poco los pies. Parece cansada… 

  ¡Madre mía! Se ha subido encima de la mesa e intenta abrir la ventana. No lo 

consigue. No tiene fuerza. Creo que tiene frío. Está tiritando. Yo también empiezo a 

tener algo de frío. Ojalá tú también lo notaras, al menos de esta forma tendría más 

credibilidad. Me parece que ella también quiere que notes su presencia. Si hiciera algún 

ruido o algo más notorio te lo diría, pero es que no hace otra cosa que estar a tu lado, 

observándote. 

Por favor, si llegas a entender que esto no es por escribir algo un tanto original 

para ganar el concurso, huye o al menos intenta no quedarte sola porque creo que eso es 

lo que esa mujer espera. Tú, piénsalo, esto sólo tiene sentido si lo lee una persona 

concreta, ¿verdad? 

 

Violeta Rodríguez 
      2n E Batx. 
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THE THIEVING  SEAGULL 

 

This story begins 6 years ago, when I was sixteen and I went to Wales with the 

school. We were having lunch in a park, when the disaster occurred. 

We arrived to the town at twelve o'clock, and we went to the national museum to 

listen to a very extensive speech by the major of the town. He asked us if we were 

having fun on the town, and then he told us we'd better be very careful with the gulls. 

After that, all the group had a walk by the sea, it was very beautiful and we enjoyed a 

lot that time, because there was a party to commemorate that day. 

Then, we were very hungry so we decided to take a fast food meal  and went to 

eat  it in a park. Next, we sat on the grass and we started to eat. We were having a very 

interesting talk, when suddenly,  a gull came to me flying very fast, and stole my  

burger  from my hand. My face turned into shock, so I stood  up and started to run after 

the gull, but I couldn't trap it. 

Finally I decided to stop running, sat again on the grass and conformed   myself 

with my ice-cream. Since then, when I see a gull I try to escape. 

 

Nil Cañellas 
  2n E Batx.  
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LA GAVINA LLADREGOTA 
Aquesta història comença fa 6 anys, quan jo tenia setze anys i vaig anar a Gales amb 

l’escola. Estàvem dinant en un parc, quan va passar el desastre.Vam arribar a la ciutat a les 
dotze en punt, i vam anar al museu nacional per escoltar un llarg discurs de l’alcalde de la 
ciutat. Ens va preguntar si ens ho estàvem passant bé a la ciutat i aleshores ens va aconsellar 
que anéssim amb molt de compte amb les gavines. Després,  el grup vam anar a passejar vora 
el mar. Era molt bonic, i vam gaudir molt aquella estona, perquè hi havia una festa per 
commemorar aquell dia. Aleshores ens va entrar gana, vam decidir agafar menjar ràpid i vam 
anar a menjar-nos-el en un parc. Més tard vam seure a la gespa i vam començar a menjar. 
Estàvem tenint una conversa molt interessant quan de sobte, una gavina va venir volant cap a 
mi  ràpidament i em va robar l’hamburguesa de la mà. La meva cara va mostrar una profunda 
sorpresa. Em vaig aixecar i vaig començar a córrer perseguint la gavina, però no la vaig  
atrapar. Finalment vaig decidir deixar de córrer, vaig tornar a seure a l’herba i em vaig 
conformar amb el meu gelat. Des d’aleshores, quan veig una gavina, intento fugir. 
 

OLDER STUDENTS 

Nowadays, a lot of people have realized that is very important to have studies to 

find a job. I think that happens because we’re all involved in the economic crisis and it 

is clear, if you don’t prove your capacities, you cannot get the access to have a job. 

This is the reason why recently more people than ever is going to school, 

courses, etc. People like me who now, after years, we restarted our studies with the 

intention and conviction to finish them successfully.  

In my opinion, people whose ages are between sixteen and twenty-five years old 

and don’t have any kind of studies or simply the ESO, would have to reflect about this 

for themselves and get a conclusion to know which’s the way they must choose. 

Finally, to conclude, I wish that I could continue my studies as long as politicians won’t 

privatize the education. 

Damià Macías  
    2n E Batx.  
 

ELS ESTUDIANTS MÉS GRANS 

Avui en dia molta gent s’ha adonat que és  important tenir estudis a fi de trobar una 
feina. Crec que això passa perquè estem tots embolicats en la crisi econòmica i està clar que si 
no demostres les teves capacitats, no pots tenir accés a una feina. 
  Aquesta és la raó per la qual recentment més gent que mai va a l’escola, fa cursos, etc., 
gent com jo, que ara, després d’anys, hem reprès els estudis amb la intenció i la convicció 
d’acabar-los amb èxit.  
  En la meva opinió, la gent d’edats entre setze i vint-i-cinc anys que no té estudis o 
només l’ESO hauria de reflexionar sobre això  i concloure que cal saber quin és el camí que 
han d’escollir. 

Finament, per acabar, tant de bo pogués continuar els meus estudis, sempre i quan els 
polítics no privatitzin l’educació. 

 


