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PRESENTACIÓ 

 

 L’any 2013 serà recordat com un dels pitjors 

anys de la crisi. Vivim, sens dubte, una crisi 

econòmica que fa mal. Tot i així, no deixem de fer 

el que ens motiva en tots els àmbits de la vida.  

 Pel que fa a l’institut, professores i 

professors continuem formant els nostres alumnes 

com a ciutadans lliures i cultes, i intentem donar-

los les eines perquè trobin el seu lloc en el món 

laboral.  

 Les activitats culturals, esportives, 

recreatives... segueixen el seu curs; fins i tot aquest 

any s’han multiplicat. La Comissió de Biblioteca ha 

posat en marxa el Club de Lectura per a pares i 

professors i el Tal Com Veus, la petita escola 

d’escriptura del Blanxart.  

 Doncs bé, el nostre Tal Com Raja, en 

aquesta 13a edició, corresponent a l’any 2013 (no 

ens fa por escriure tantes vegades el número 13), 

també ha sofert canvis: hem adaptat el format a 

mida “llibre de butxaca” i hem donat entrada a 

textos escrits per alumnes de les tres escoles de la 

nostra zona. Donem la benvinguda als nous 

col·laboradors de primària de La Nova Electra, 

l’Antoni Ubach, el Joan XXIII i La Roda.     

  Pel que fa a la qualitat dels textos, què us 

hem de dir, una passada, com en altres edicions; 
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per això alguns professors els fan servir per 

preparar classes.  

  Ens sembla que us hem posat el caramel a la 

boca. Ara toca assaborir-lo. 

  Desitgem que passeu bones estones amb les 

històries i les il·lustracions dels nostres alumnes, 

estimulades i supervisades per professors de cinc 

departaments.  

 Que gaudiu d’una bona lectura! 
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LA MÀQUINA TELETRANSPORTADORA DEL 

TEMPS  

 

Hi havia una vegada uns nens que anaven a 

la mateixa escola. El 24 de març a l'escola La Nova 

Electra els van ensenyar què era una màquina 

teletransportadora. El professor va dir que a classe 

de ciència, la setmana vinent, n’haurien de 

construir una fent grups de tres. 

  El Manel, l'Aitor i el David van anar a 

construir-la. Quan van acabar, van tenir un 

problema: sense voler, tocant un botó,  van viatjar 

a l'època dels romans! 

−I ara què fem? –es va espantar el Manel. 

−Anem a buscar ajuda –va respondre l’Aitor. 

  −D'acord –van aprovar els seus companys−. 

Anem-hi! 

  El Manel, l'Aitor i el David van anar a 

demanar ajuda a un romà. 

  −Si us plau, ens pots dir com sortir d'aquí? -

va preguntar el David. 

  −Gireu a la dreta –va dir el romà− i seguiu 

recte. 

  Però el romà els va enganyar i van arribar al 

Coliseu. 

  −Oh, no! No sortirem d'aquí! −van exclamar 

els nens. 

  De sobte, un guardià els va agafar: 
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−Som hi, cap dintre!  

A dins hi havien uns lleons del circ romà. 

En veure'ls, els nens van començar a córrer, i sense 

saber com, van arribar a la màquina 

teletransportadora i hi van pujar. 

  Es van salvar, però la màquina els va portar 

a Egipte. 

−Que dolenta que és aquesta màquina! -va 

rondinar el David. I sense adonar-se’n, van entrar a 

les piràmides. 

  Hi havia moltes trampes però no els va 

passar res, fins que unes mòmies els van agafar per 

fer sopa amb ells. Per sort, les mòmies eren molt 

lentes i es van poder escapar. 

−Visca! –van cridar; van pujar a la màquina 

i, ara sí, van tornar al seu món. 
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  Finalment va arribar el dia en què havien 

d'entregar la màquina i el professor de ciències els 

va felicitar.  

Quan va haver posat la nota, el professor els 

va tornar la màquina i tots tres amics van viure 

noves aventures. 

 

David Comendador Estepa 

4t A · Escola La Nova Electra 
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VIATGE AL REGNE DEL MAR 

 

  Quan l'estiu tocava a la ciutat de Conill-

land, tots anaven a comprar gelats. Però el pobre 

Stil Conill no va poder agafar cap gelat, perquè 

s'havien acabat. Feia tanta calor, que es va 

desmaiar. De cop i volta, va sentir una pessigada a 

la cua, i va veure que era un cranc! 

  Li va mirar la closca i va observar que hi 

tenia una “C”. Sota la lletra posava: “Companyia del 

Cranc”. 

El cranc va dir a l’Stil Conill: 

−Bé, espècie de coseta, anem a salvar el 

daixonses, vull dir el Regne del Mar, o què? 

  Ell no sabia de què parlava, però li va seguir 

el joc: 

−Sí, sí …. però quin “regne”? 

El cranc es va quedar bocabadat: 

−No saps què és el Regne del Mar? I després 

diuen que jo no sé res de res; de veritat, aquesta 

gent d'avui en dia! Bé, anem a salvar el regne o 

què? 

  Van passar dies caminant pel fons marí fins 

que van arribar al Regne del Mar. Estaven esgotats. 

  L’Stil Conill es va adonar que eren davant 

del castell de la Reina Aquària, i hi van entrar. Se la 

van trobar davant: els va demanar si podien buscar  
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un medalló per salvar el regne, i ells van dir que sí. 

  L’endemà van anar a buscar el medalló. Van 

passar per un pont en forma de sardina, per una 

casa amb forma de tauró i, per últim, van arribar a 

una torre que tenia forma de bruixa. 

−Quin CANGUELI! 

  Des de sota la torre es veia un collaret en 

una de les finestres. 

  −Pot ser que sigui el medalló −va dir el 

cranc. 

  Van escalar la torre fins a la finestra i hi van 

entrar.  

  En aquell moment van sentir una veu que 

deia: 

−Segur que ha entrat algú! 

  Corrents van agafar el medalló i es van tirar 

per la finestra. 

  Van tenir sort que van caure sobre les 

plantes. 

  Van tornar tots dos al regne d'Aquària, van 

donar el medalló a la reina i l’Stil Conill va tornar a 

casa seva. Va pensar en tots els seus nous amics i en 

l'aventura que havien passat, i els va dir adéu 

mentalment. 

 

Manel Martín 

4t B · Escola La Nova Electra 
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EL PAGÈS D'OR 

 

  Hi havia una vegada un poblet on vivia un 

pagès que era molt dolent amb les cabres. Un dia va 

aparèixer una fada i li va dir: 

  −Ets molt dolent amb les teves cabres i 

cabretes, per això et donaré una lliçó! 

  I va desaparèixer deixant una boira espessa. 

Després d'anar-se’n, va aparèixer un pagès d'or 

igual que ell, i va sentir una veu misteriosa:  

  −Cada cop que facis alguna cosa mal feta, el 

pagès d'or s'anirà rovellant igual que tu. 

  Va arribar la nit, i després el matí, i la tarda: 

el pagès va dir: 

  −Ja és hora d'anar a donar menjar a les 

cabretes. Ecs!, com odio aquests bitxos! 

  I va sentir altre cop la veu misteriosa:  

−M'has desobeït! Els pobres animals no han 

fet res −va dir tota enfadada. 

  El pagès li va pregar que no li fes res, però la 

misteriosa veu no se’l va escoltar i el va convertir 

en pols; llavors va tirar un polsim màgics als 

animals i es van posar a parlar:  

  −Si us plau, torna'l a la vida! –li va demanar 

una cabreta. 

−No, no el tornis a la vida –va dir una cabra 

malcarada−, és un poca-solta. 

   Al final la veu va cedir i el tornà a la vida. 
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−Espero que hagis après la lliçó! 

  −I tant que l’he après! –va exclamar el 

pagès−: et prometo que no faré mai més res 

semblant.  

−Doncs ja et puc deixar. 

I tots van viure feliços. 

 

Janna Carrasquer 

4t C · Escola La Nova Electra 
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LA CASA ENCANTADA 

 

  Hi havia una vegada una casa que estava 

maleïda, les persones que hi vivien no eren 

persones sinó que a dins dels cossos hi havia 

fantasmes.  

  Un dia una noia va voler treballar en aquella 

casa tan gran de tres pisos, però el que la noia no 

sabia era que aquella família d’un fill, una filla, la 

mare, el pare, la cuinera, l’avi i l’àvia no eren 

humans, sinó fantasmes. La família la va acceptar 

com a cangur dels nens i la noia es va posar molt 

contenta. Va començar a treballar i els va cuidar 

molt bé. El que ella no sabia era que quan es 

descuidava, els fantasmes sortien dels cossos de les 

persones, i quan es tornava a girar, tornaven a 

entrar als cossos.  

  Un dia, treballant a la casa, la noia va notar 

una cosa estranya, però no va donar-hi 

importància. Quan va marxar, els fantasmes van 

tramar un pla per segrestar-la, perquè tard o d’hora 

la noia s’adonaria del seu secret i ells no ho volien. 

L’endemà, quan la noia va anar a la casa, va portar 

la seva germana petita. Els fantasmes li van 

preguntar per què l’havia portada i ella va dir que 

la seva germana volia veure la casa on treballava. 

Els fantasmes la van deixar estar aquell dia, però 
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van dir a la noia que no portés més la seva germana 

perquè a partir d’aquell dia tindria molta feina. 

  L’endemà la noia va anar sola a treballar i 

quan no s’ho esperava els fantasmes la van 

segrestar.  

  −AUXILI! SI US PLAU, AJUDEU-ME! 

DEIXEU-ME MARXAR! –va cridar ella. 

  I els fantasmes van contestar: 

−HAHAHA! AQUÍ NO HI VIU NINGÚ, 

POTS CRIDAR I CRIDAR, NINGÚ T’AJUDARÀ! 

−I la van deixar al soterrani de la casa, però es van 

oblidar de tancar una finestra i la noia es va 

escapar. Va trucar a la policia però abans que la 

policia contestés, els fantasmes la van trobar.  

  Van explicar-li per què es feien passar per  

humans i per què vivien en aquella casa. La gent els 

tenia por, però eren fantasmes bons i tenien por 

que algú els agafés. Van dir-li que els havia agradat 

molt el temps en què ella havia treballat a la casa 

per a ells i li van dir si es volia quedar a treballar, i 

la noia va acceptar. 

  I conte contat, conte acabat. 

 

Soraya Akhazzan 

6è A · Escola Antoni Ubach   
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ELS SOMNIS DE LA SOFIA 

 

Eren les deu i tocava classe de castellà.  

El professor de castellà em té mania i per 

això sempre em posa en evidència. Jo estava 

pensant coses meves i de sobte vaig escoltar la 

paraula “examen”. 

−Avui hi ha examen de castellà? −vaig 

preguntar al company del costat. 

−Sí, i és molt difícil... −em va dir. 

  Jo no havia estudiat, perquè no sabia que hi 

hagués examen. Trauria un zero! Em vaig posar 

nerviosa. 

−Fernández, Sofía Fernández! Despierte de 
una vez! −va dir el meu professor de castellà. 

M’havia quedat adormida! El professor va 

continuar parlant: 

  -Lo que estaba diciendo antes de que Sofía 
me interrumpiera con sus ronquidos: mañana 
excursión y el próximo lunes, examen de 
castellano. 
  Tots es van posar a riure pel comentari del 

meu “estimat” professor, però l’important és que 

l’examen és dintre d’una setmana i podré estudiar. 

 

Montse Ortiz  

6è B · Escola Antoni Ubach 
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L’ESPANTAOCELLS QUE NO VOLIA EL SEU 

TREBALL 

 

 Hi havia una vegada espantaocells, molt 

solitari que vivia a un camp de Castella-La Manxa 

on hi havia molts molins i molts camps de blat. No 

tenia amics, sempre que passava un ocell s’anava 

volant i això era perquè l’espantaocells no sabia en 

que consistia el seu treball, fins que un dia un corb 

cec que volava per allà va caure a la mà de l’ 

espantaocells. El corb s’havia trencat una ala i l’ 

espantaocells amb tota la seva bondat el va curar. 

 Al cap de tres dies, l’espantaocells li va 

preguntar al corb si volia ser amic seu i el corb li va 

dir que els ocells i els espantaocells mai podrien ser 

amics perquè els espantaocells espantaven als 

ocells. L’ espantaocells es va sentir com un 

monstre, molt trist i després el corb va marxar i 

l’espantaocells va quedar tot sol, una altra vegada. 

 Una nit freda, estava molt trist i va decidir 

anar a parlar amb el seu amo perquè no volia seguir 

treballant com espantaocells. Quan va arribar, 

l’amo va quedar sorprès, doncs no sabia que el seu 

espantaocells tenia vida. Va fer un crit i va 

despertar a tots els veïns del poble que van sortir 

corrent amb torxes darrera l’espantaocells disposats 

a cremar-lo. L’ espantaocells va córrer i córrer i es  
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va refugiar a un molí, però els habitants el van 

perseguir i van incendiar el molí. Al costat del molí 

hi havia un arbre on estava el corb cec que ell 

havia salvat i el corb  va dir que l’havien de salvar 

perquè era un espantaocells bo, però ja era tard, l’ 

espantaocells s’havia cremat al molí. Al dia següent 

els corbs van agafar les cendres de l’espantaocells i 

les van enlairar com si fos un ocell. Així doncs va 

volar com un ocell per tota la seva vida i sempre va 

tenir amics al cel. 

 

VET AQUÍ UN GOS 

VET AQUÍ UN GAT 

AQUEST CONTE JA S’HA ACABAT. 

 

Víctor Mata 

6è A · Escola Joan XXIII 
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L'HOME ESTRANY 

 Hi havia una vegada, un home que ningú 

sabia qui era, mai es relacionava amb gent. Vivia al 

mig del camp, a una caseta de fusta feta per ell. 

Cada tarda s’asseia a la cadira del seu menjador i no 

es movia d’allà fins a les vuit del vespre, estava tres 

hores assegut sense fer res. Aquest home era molt 

estrany. Un dia se n’ va anar a passejar pel bosc i, 

de sobte, es va perdre. Seguidament va començar a 

ploure cada vegada més fort i ell no podia refugiar-

se enlloc fins que li va caure un raig. Des d’aquell 

dia ningú va saber res d’ell. Per sort, un dia el 

cobrador de la llum va anar a casa seva per donar-li 

la factura del gas, va trucar a la porta i ningú la va 

obrir i es va estranyar molt. Així que va denunciar 

la desaparició d’aquest home. Quan la policia va 

començar a investigar sobre aquest cas, van trobar 

un espantaocells al costat de la casa de l’home 

desaparegut. 

 El que no sabia la policia era que l’home 

desaparescut era l’ espantaocells.   

 
Víctor Pérez 

6è B · Escola Joan XXIII 
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EL MEU TIET 

 

Vaig veure com la llum del Sol s’anava apagant, 

mentre desapareixia sota la muntanya de Sant Llorenç. 

  La casa estava en silenci, no se sentia ni una 

ànima. Els pares havien marxat a l’hospital. El tiet 

estava molt malalt, li quedaven pocs mesos de vida. Els 

metges ho havien intentat tot, però res no havia 

funcionat. Ja portava més de tres mesos a l’hospital. 

Encara no sabien del  tot quina malaltia tenia, però 

creien que podia ser una mena de càncer. 

  El tiet es deia Guillem, tenia poc més de trenta 

anys. Era alt, prim i guapo. Tenia dos fills: un nen, el 

Miquel, i una nena, la Sònia. Tots dos eren molt petits. 

  La mare dels nens, és a dir, la dona del Guillem, 

era baixeta i prima. També era molt guapa i havia patit 

molt pel Guillem. 

  Els pares havien marxat cap a l’hospital per anar 

a veure com estava el tiet. Jo, que contemplava per la 

finestra la posta de sol, estava trista. A vegades ens 

parlàvem sobre coses del tiet i jo me n’havia d’anar 

corrents a l’habitació perquè tenia ganes de plorar. 

  −Hola! −va dir la mare tancant la porta al seu 

darrera. 

  −Hola mama!, com està el tiet? –li vaig 

preguntar. 

  −Més bé que mai! Ben aviat marxarem de 

vacances. 

  −Me n’alegro moltíssim! −vaig exclamar. 

  −Ha, ha, ha! Jo també me n’alegro molt! Què et 

semblaria marxar demà mateix? 
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  −Demà, ja? − va intervenir el pare−. Vols dir, 

Carme? 

−Sí, Joan. Que sinó es pot tornar a posar malalt. 

  −D’acord, d’acord −acceptà el pare−, però on 

anem? 

  −Mmm... què us sembla la platgeta?- proposà la 

mare. 

−Sí, sí! −vaig dir. 

  −Doncs marxarem demà el matí ben d’hora −va 

contestar el pare. 

  L’endemà ens aixecàrem ben d’hora, ben d’hora, 

i anàrem a Platja d’Aro. Allà teníem uns amics que feia 

molt de temps que no vèiem, i ens instal·làrem a casa 

seva. Ens ho estàvem passant d’allò més bé, però un dia 

van arribar males notícies: el tiet estava a punt de 

morir... Ho vam recollir tot i marxàrem corrents. Vaig 

llançar la motxilla al cotxe amb tota la meva ràbia i em 

vaig posar a plorar. Els pares no em van fer cas. Vaig 

estar gairebé tot el camí plorant. Quan arribàrem a 

l’habitació del tiet, em vaig llançar sobre seu i el vaig 

abraçar amb totes les meves forces. Li vaig escoltar el 

cor bategar i vaig notar com se li anava parant... Però de 

cop i volta va tornar a anar amb normalitat. Els metges 

se’l van emportar ràpidament per fer-li l’última 

operació. 

Tot ha sortit bé. 

Sobreviurà...     

 

Georgina Biosca  

6è Gafarró · Escola La Roda 
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UN SOMNI COMPLERT 

 

Hola, em dic Arnau i ara us explicaré la meva 

història i com vaig arribar a ser el nen més feliç del 

món. 

  Tot va començar quan era un nadó. Els pares em 

van deixar en un orfenat perquè tenien por de no poder 

donar-me una vida digna. Això m’ho va explicar la 

Dolors, una monitora de l’orfenat. Bé, jo la considero 

com la meva mare, la meva consellera, la meva amiga... 

Un dia vaig parlar amb ella de tot allò dels meus pares i 

com seria la meva vida amb ells i em vaig posar molt 

trist. 

  A mi des de sempre m’ha agradat jugar a 

bàsquet. Fins i tot tenim un equip els nens i nenes de 

l’orfenat.  

  Un dia vam jugar contra un equip. Anàvem 

guanyant i va passar el que va passar: vaig saltar molt alt 

i vaig marcar una altra cistella, però quan vaig aterrar 

ho vaig fer malament i vaig caure. 

  De seguida es va parar el partit i immediatament 

la Dolors em va portar a l’hospital. 

   Quan hi vam arribar, el metge em va examinar 

els peus i em va donar una notícia que em  canviaria la 

vida: 

−Aquesta notícia no és gaire bona −va començar 

el metge. 

−Per què? –li vaig preguntar. 

−No podràs tornar a caminar mai més. 

−Què? No m’estaràs prenent el pèl? –li vaig dir; 

no m’ho podia creure. 
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−No t’estic prenent el pèl –va contestar ell, 

seriosament. 

−Podré jugar a bàsquet? –Era el que més em 

preocupava. 

−No.  

  No vaig poder fer més que plorar. 

L’endemà la Dolors va veure que estava plorant 

i em va dir que si m’agradava molt el bàsquet això es 

podia arreglar: havia parlat amb un equip de bàsquet de 

cadira de rodes i jo podia jugar amb ells. 

  Al principi em va costar una mica, però al cap 

d’un temps vaig aconseguir jugar bé. 

  Tot això va fer possible que fes realitat el meu 

somni: jugar a bàsquet i ser-ne un professional. 

 

Johan Barrezueta  

6è Raspinell · Escola La Roda 
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UN SENTIMENT 

 

El teu somriure, 

és el meu mirall de felicitat; 

cada vegada que em mires  

sento unes lleugeres pessigolles. 

 

Quan m’agafes la mà, 

noto la teva pell com si fos meva 

i quan em fas un petó 

em trasllado a l’infinit. 

 

Sé que arribarà un dia 

que ja no estaràs amb mi; 

Et trobaré tant a faltar!, 

com el desert a la pluja. 

 

Però lluny de pensar en el futur, 

visc el present. 

Quan arribi aquell dia temut  

intentaré oblidar-te... 

 

Segurament no podré. 

 

Cande Barrios 

         1r A  ESO 
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LA GRAN PROVA 

 

 Un dia la Marta va haver de superar una 

gran prova.  

 Tenia cinc anys, li agradava molt ballar i la 

Mònica, la seva mare, la va apuntar a una acadèmia 

de ball. 

 La Marta va anar molt contenta a 

l’acadèmia, però quan va veure tantes nenes, li va 

fer vergonya ballar. 

 Va marxar a casa trista.  

  De sobte, quan estava plorant davant les 

nines de la seva habitació, se li va aparèixer una 

fada: 

 −Com et dius? –li va preguntar−, per què 

plores amb tant sentiment? 

 La Marta, sorpresa, va deixar de plorar i 

contestà: 

 −Em dic Marta, estic trista perquè m’agrada 

molt ballar però quan hi ha molta gent tinc tanta 

vergonya que no sóc capaç de moure els peus. La 

professora de ball m’ha dit que hauré de ballar 

davant de molta gent en un escenari!, i això em fa 

pànic, no ho podré fer! 

 −No et preocupis –la fada va somriure−, 

segur que balles molt bé. Una cosa: quan estiguis a 

l’escenari, pensa que tota la gent que et mira són 
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com les nines d’aquesta habitació. 

 La Marta li va donar les gràcies, es van 

acomiadar i flop!, la fada va desaparèixer com per 

art d’encantament. 

 Des d’aquell dia la Marta ballava cada tarda 

davant les seves nines. 

 Quan va arribar el dia de la gran prova, la 

Marta estava nerviosa, però recordava 

perfectament el que li havia dit la fada: va pujar a 

l’escenari i abans de començar l’actuació va tancar 

els ulls; quan els va obrir, només va veure les nines 

de l’habitació. 
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 Va ballar molt bé i la gent la va aplaudir 

més de cinc minuts.  

 La Marta estava molt contenta perquè havia 

superat una gran prova. 

 

Tània Caro 

                1r A ESO 
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EL MEU PAÍS 

 

Tots els anys que he viscut fora, 

allunyat del meu país, 

han estat una nit fosca, 

un camí ple de neguit. 

 

Quantes coses vaig deixar  

el dia que vaig partir!  

Amb ulls esperançats 

duc al cor el meu país. 

 

No estimo res 

com la dolcesa del meu país, 

ara que no el veig 

me’n recordo dia i nit. 

 

Tinc records d’infantesa 

sobre el meu país, 

tots plens de bonesa, 

sense cap desencís. 

 

No hi ha res que no em recordi 

cada instant el meu país, 

tot em fa pensar en els dies 

que hi vaig viure tan feliç. 
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El vent em du veus quan camino 

que el temps no ha pas marcit: 

si m’adormo, el que somio 

és només el meu país. 

 

Si un dia hi torno, el vent que he rebut 

esborrarà tots els neguits 

i oblidaré els anys que he viscut 

tan sol i tan trist. 

 

    Kevin Saltos 

       1r A ESO 
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EL CAMÍ PERDUT 

 

 En Jack tenia dotze anys i vivia amb els 

pares en un barri marginal. A l’escola treia bones 

notes. El pare era l’únic que treballava i cobrava 

dos-cents cinquanta euros a la setmana; amb 

aquests diners mantenia la família, que vivia en 

una casa que havia ocupat. En Jack va aprovar 

primària amb bones notes, però abans que arribés a 

l’ESO el pare va morir en un accident de cotxe. 

 En Jack i la seva mare van ser els únics que 

assistiren al sepeli del pare. Ella estava decidida a 

treballar dur per mantenir en Jack; de moment es 

treia el menjar de la boca per donar-lo al fill. 

Finalment va trobar una feina de neteja. Mentre 

treballava dotze hores al dia, en Jack sortia al carrer 



38 
 

perquè no li agradava estar sol. Va anar a un parc 

on feia olor de tabac i alcohol. Entre núvols de fum 

va distingir l’Òscar, el seu amic. Li va presentar uns 

col·legues de vint-i-cinc anys amb el cigarret a la 

boca i els ulls vermells. Els amics de l’Òscar eren en 

realitat els seus camells i li van donar una fumada 

de cocaïna. En Jack no volia, però van insistir tant 

que ho va provar i després no podia parar.  

  I a conseqüència del nou hàbit, en Jack va 

suspendre el curs.  

 Un dia volia veure l’Òscar perquè volia més 

droga i el va trobar en un centre de desintoxicació. 

En Jack estava fora de si, cridava que volia droga i 

com que l’Òscar no li’n donava, el va matar sense 

saber què feia, perquè eren amics. La policia va 

trobar el cos amb una navalla on hi havia una 

empremta dactilar. D’aquesta manera van saber 

que l’assassí havia estat en Jack. Van anar a casa 

seva. La mare, amb llàgrimes als ulls, no volia 

acceptar la realitat, que el seu fill havia crescut i 

s’havia convertit en un assassí. 

  En Jack va anar a la presó i l’única que el 

visitava cada dia era la mare; gairebé no menjava 

per pagar uns advocats que podien treure el seu fill 

de la presó.  

  Mentrestant, ell només pensava en el 

patiment que donava a la mare i en el càrrec de 

consciència que tenia per haver mort el seu millor 
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amic. Quan va sortir de la presó i tornà a casa, va 

veure la mare estirada a terra. A penes podia parlar, 

però va treure forces de flaquesa i digué:  

  −Fill meu, digue’m que deixaràs les drogues.  

  Va destinar totes les forces a aixecar-se i fer-

li un petó i després va morir.  

  El dolor que va sentir en Jack el va fer 

recapacitar.  

Va treballar dur i fundà una família. 

 

Kevin Saltos 

   1r A ESO 
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L’HIVERN 

 

Quan plou 

no hi ha sol, 

la gallina no pon ni un ou 

i surt el cargol. 

A la muntanya neva, 

el meu peix a la platja es queda, 

menjo sopa amb ceba 

i guardo la roba de seda. 

Em poso jerseis de l’àvia 

i un altre a l’ocell de la gàbia 

 

L’hivern no acaba mai... 

 

Laila El Mesaoudi 

           1r B ESO 
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EL JARDÍ ENCANTAT 

 

Quan era petita vaig llegir un llibre 

d’aquells que quan els comences,  no pots parar fins 

que s’acaben. La protagonista es deia Grilda, però li 

deien Gril, i tenia un germà que es deia Pau. Un 

dia, passejant amb bicicleta, van trobar un mapa. 

No sabien de qui era ni què feia a terra, però el 

mapa assenyalava un camí amb una creu; van 

pensar que allà hi devia haver un tresor i van 

decidir anar-hi. Van seguir el camí dalt de la 

bicicleta i van arribar a una escola abandonada. 

Van continuar fins a un camí voltat d’arbres que 

semblava infinit. Van girar a la dreta i van entrar 

en un camp. Els dos nois van mirar el mapa i el 

tresor era... sota els seus peus! Hi havia un armariet 

amb eines del camp i van agafar dues pales. Van 

cavar molt i van trobar un paper rebregat i brut: 

era un altre mapa. Van seguir el camí marcat i van 

arribar a una casa enmig del bosc. Van trucar i van 

sentir una veu fantasmagòrica:  

−Ja heu arribat!, ja heu arribat! 

−És veu de noia –va dir la Gril. 

−Un fan... un fantasma! –va tremolar en 

Pau. 

De sobte, van sentir un cop de vent i la 

porta es va obrir tota sola.  
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La Gril i en Pau van entrar contenint la 

respiració.  

Al costat d’unes escales fosques, hi havia un 

passadís i una habitació; hi van entrar i van 

encendre el llum: era una habitació de noia. Van 

enfilar el passadís i van sortir al jardí. Van veure 

roses, clavells, lliris... i un arbre que tenia una roda 

que feia de gronxador. Van tornar a casa i van 

veure una noia que baixava les escales. 

−Qui sou? –els va preguntar.  

−Nos... nosaltres passàvem per... per aquí... –

a en Pau no li sortien les paraules.  

−No tingueu por, no sóc un fantasma.  

−Potser no –va dir la Gril−, però aquesta 

casa sembla... encantada. 

−No ho està –va replicar la noia−, hi ha 

hagut una confusió.  

−Doncs hem sentiu una veu... de mort –va 

dir en Pau.   

−Era jo –va aclarir la noia.  

−Per què has dit: “ja heu arribat” dues 

vegades? –va preguntar la Gril.  

−Em pensava que éreu els pares, que havien 

tornat de comprar.  

−Sí que esta encantada –va insistir en Pau−: 

la porta s’ha obert tota sola. 
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−No devia estar tancada del tot i el vent l’ha 

obert; passa sempre. Per cert, em dic Fàtima i 

m’agrada que hàgiu vingut, voleu un te? 

−No, gràcies, vindrem un altre dia, ara hem 

de marxar: és molt tard i la mare s’enfada si tardem 

tant.  

La Gril i en Pau van tornar a casa tristos i 

contents; tristos perquè no havien trobat el tresor i 

contents per l’aventura que havien viscut i la nova 

amiga que havien fet.   

 

Laila El Mesaoudi 

           1r B ESO 
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EL VENT 

 

A la tardor, quan les fulles són a terra,  

el vent les agafa i les fa viatjar per tot arreu; 

lleva la sorra, balla en l’aire i aterra, 

les fulles xoquen, “sembla que xerreu!” 

 

El vent fred dels hiverns 

acompanya la neu pels carrers. 

Per nadal, de les cases pengen garlandes. 

El vent gelat aguantem com guerrers. 

 

Arriba la primavera i el vent abraça les flors, 

en queda impregnat i recorda 

bells jardins d’arbres florits, roses i clavells. 

Càlides carícies del vent,  

moments que volem conservar. 

 

El vent d’estiu refreda lleugerament, 

acaricia la pell i mou els cabells, 

du l’olor de la mar,  

quin espectacle més bell! 

 

Recordo les aromes que porta: 

olor de bosc després de la pluja,  

olor de jardí, llum i felicitat, 

olor de platja, quan bufa sobre el mar. 
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El vent no es cansa mai, sempre està present, 

de moltes coses et fa recordar; 

des de la infància fins ara, sempre va passejant,  

a res mai no s’aferra. 

 

Samantha Medina 

      1r B ESO 
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NORI, EL GAT SOLITARI 

 

 Nori era un gat solitari, un gat negre que 

veia la vida de color negre. Es passava tot el dia 

deambulant pels carrers i rebuscant menjar a les 

galledes d’escombraries. Les nits les passava a les 

teulades admirant la lluna. Cada dia era un mal dia 

per a ell. No havia fet amics des del dia que el seu 

amo va desaparèixer sense cap explicació, més ben 

dit, el va abandonar. 

 Un dia al capvespre Nori va veure un gat 

saltant amb habilitat per les teulades, el va 

impressionar, ja que en aquell barri ell era l’únic 

que saltava teulades sense perdre una vida en cap 

acrobàcia.  

 L’endemà va veure una altra vegada aquell 

gat saltador tan àgil, i l’altre, també. 

 Nori va anar a buscar menjar a les galledes 

d’escombraries de cada dia; quan arribà, es va 

emportar una sorpresa: el gat misteriós que veia 

cada dia al capvespre rebuscava entre la brossa. El 

va observar atentament i va veure com treia un 

peix ben apetitós. Nori va voler apropiar-se’l i s’hi 

dirigí amb les ungles esmolades, però l’esperava 

una altra sorpresa: el gat es va girar de cop i resultà 

ser una gata. Nori no sabia què fer i la gata ho va 

aprofitar per desaparèixer. Així que el gat misteriós 
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era una gata! Quan va arribar el capvespre, Nori 

tenia tanta curiositat que la va seguir; anava saltant 

teulades al seu darrere. La gata no se’n va adonar 

fins que es va girar. Nori reaccionà de pressa i es va 

amagar rere una xemeneia. Va esperar una llarga 

estona i finalment va treure el cap. No veia la gata, 

fins que un miol el va fer girar-se. La gata era sota 

la taula de pedra d’un terrat, era  de pelatge blanc i 

net, li va semblar molt maca. Nori li va preguntar 

d’on venia i per què estava tan atrafegada, i ella li 

va dir que la seguís. Van continuar saltant fins a 

una teulada on hi havia un gat petitó. Ella li va dir 

que l’havia trobat desemparat i buscava menjar per 

donar-l’hi. Nori va sentir compassió pel gatet i li va 

dir que l’ajudaria.  
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  Els dos buscaven llet i alguna altra cosa per 

al gatet. Cada dia que estaven junts se sentien més 

bé l’un al costat de l’altre.  

  Han passat setmanes i tots dos s’estimen i 

cuiden el gatet com si fos el seu fill.  

Nori ja no veu la vida de color negre, ni sent 

cada dia pitjor que l’anterior, els mals que 

l’oprimien han desaparegut i l’alegria inunda la 

seva llar.  

 

Samantha Medina 

                   1r B ESO 
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BALE, BENZEMÁ Y CRISTIANO EN TERRASSA 

(otra versión de los tres cerditos) 

 

  En lo más frondoso de Terrassa, vivían con 

su mamá tres chicos muy listos y juguetones. El 

primero, Bale, era el más calladito. El segundo, 

Benzemá, era el más grande de los tres. En cuanto 

al tercero, Cristiano, el más guapo, prefería 

peinarse que estudiar.   

  Un día, su mamá les explicó que ya no 

podían pagar el piso y que cada uno tendría que 

ganarse la vida y buscar dónde vivir. 

  La madre se fue a vivir a casa de una señora 

viejecita a la que estaba cuidando y los tres 

hermanos se marcharon; cada uno tomó su camino. 

Estaban tristes por tener que dejar a su mamá, pero 

emocionados porque iban a descubrir la vida. 

  El primero en buscar techo fue Bale, que sin 

pensar en el peligro se fue a vivir debajo de un 

puente. Benzemá se metió de okupa  en un piso 

vacío de la calle Sant Damià. Cristiano  robó un 

banco, compró una casa en Ca n’Anglada y se llevó 

a su madre a vivir con él.  

  Un día, vino la policía y a Bale, que estaba 

debajo del puente, le pidieron los papeles. Pero 

como no tenía papeles, Bale salió huyendo a casa de 

Benzemá para pedirle ayuda. Y la policía tras él. 
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−Esta casa no es mía, estoy de okupa –le dijo 

Benzemá. Y salieron los dos huyendo de allí y 

escaparon a casa de Cristiano. 

  La policía también los persiguió, pero como 

Cristiano tenía mucho dinero, porque había 

atracado un banco, sobornó a los agentes y les dijo 

que no volvieran más por allí.  

  La policía desapareció y los tres hermanos 

vivieron felices con su madre y se fueron a comer a 

McDonalds.  

 

Omar Gutiérrez 

      1r B ESO 
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ALICIA EN EL “PAÍS DE LAS MARAVILLAS” 

 

Alicia era una niña de quince años, la más 

pequeña de su grupo de amigas, que estaba deseando ser 

mayor para poder ir de fiesta. Su hermana no estaba 

muy de acuerdo con ella, pero viendo que sacaba 

buenas notas decidió llevarla a su primera fiesta. 

Cuando llegaron a una discoteca llamada “El 

país de las maravillas”, Alicia estaba súper contenta. Su 

hermana ya le había advertido sobre las cosas malas que 

te podían pasar por ir a ese tipo de sitios pero ella hizo 

caso omiso a sus comentarios. 

Como Alicia creía que lo sabía todo, 

aprovechando que su hermana había ido un momento al 

baño, se pidió una bebida alcohólica y se la bebió en dos 

tragos. Mientras ella se divertía y se lo pasaba 

fenomenal bailando con sus amigos, se acercó un chico 

al que llamaban el Conejo. Vosotros os preguntaréis por 

qué ese nombre, pues porque tenía unos dientes que no 

le cabían en la boca.  

El Conejo no paraba de decirle a Alicia ven 

conmigo, vámonos de la fiesta.  Y aunque su hermana le 

había dicho que no se fuese con nadie, como Alicia 

estaba harta de obedecer siempre sus órdenes, no le hizo 

caso y se marchó con él. El Conejo la llevó a un bosque 

que había detrás de la discoteca y empezó a contarle 

una historia sobre unos animales que hablaban y una 

chica que era su “reina”. 

A Alicia toda aquella historia le parecía bastante 

rara, pero el Conejo le dio un frasquito y le dijo: 
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−¿Ves esa puertecita? −Se refería a una puerta 

que había en un árbol−. Si te bebes todo el frasquito, 

irás disminuyendo hasta hacerte tan pequeña que 

podrás entrar y conocer a mis amigos.  

Alicia se lo bebió. Cuando ya era pequeña, entró 

por la puerta y se encontró con un montón de chicos 

que parecían animales y le gritaban: 

−¡Fuera! ¡Vete de aquí! Como venga la Reina, te 

matará y te comerá.   

Pero Alicia no hizo caso y siguió andando.  

Cuando llegó la Reina alertada por los gritos de 

sus animales, buscó a Alicia para matarla; pero al ver 

que su prisionera era mucho mayor que ella la Reina 

desapareció en una  nube.  

Alicia no sabía qué estaba pasando, estaba 

sorprendida porque la supuesta reina era una niña de 

diez años. No entendía nada. No recordaba dónde 

estaba ni cómo había llegado hasta allí.  

Horas después, Alicia se despertó en el hospital. 

Cuando se vio en la  camilla miró a su hermana y le 

preguntó qué había pasado.  

−No sé qué te tomaste, chica; pero me has dado 

un susto de muerte.  

Alicia abrazó a su hermana. No podía dejar de 

llorar. Desde ese día, no volvió a probar el alcohol ni a 

beber nada que viniera en “frasquitos” misteriosos.  

 

     Rocío Prieto 

        1r B ESO 
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L’ECLIPSE 

 

El sol estava trist 

a causa de l’eclipse. 

Quan el sol, 

desesperat, 

era a punt de plorar, 

la lluna va sortir per sobre. 

 

Oriol Ferrero 

1r C ESO 

 

 

ELS PEIXOS 

 

Hi ha una escola 

al fons del mar 

i allà els peixos  

van a estudiar. 

El que més escriu  

és el calamar 

i el que menys sap 

no fa ni la “a”.  

 

Sergio León 

  1r C ESO 
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MÓN FELIÇ 

  

Vaig tancar els ulls i em vaig ficar en un 

món molt diferent. Allà tots els meus somnis es 

feien realitat. Aquell món, que jo anomenava MÓN 

FELIÇ, era molt bonic, tenia el cel blau i les cases 

fetes de xocolata. Allà només hi era jo. Hi anava 

quan em sentia trista; quan hi entrava, era com si ja 

no tingués tristeses, com si només hi hagués 

felicitat. 

  Un dia hi havia un tobogan d’aigua i jo m’hi 

anava tirant. Tot d’una, em vaig adonar que la 

felicitat i la vida les has de compartir amb algú. 

Vaig decidir no tornar al meu món feliç. Jo només 

hi anava quan em sentia trista, però quan estàs trist 

has de ser fort i no amagar-te. 

  Vaig pensar en el pare; ell, quan està trist, se 

sobreposa i té un somriure a la cara. 

  Al final vaig començar a escriure un llibre 

sobre les meves aventures al MÓN FELIÇ. 

Vaig titular el llibre: L’autèntica veritat del 
món feliç. 

  

Hasna El Hassouny 

            2n A ESO 
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AMIGOS 

 

  Una foto en un marco. Algo tan simple, pero 

que representa tanto para mí. Es una foto mía con dos 

amigos. Mi amiga Laura: una chica de doce años rubia y 

como siempre va ella, con una coleta, una camiseta de 

tirantes rosa y unos leggins; mi mejor amigo, Oriol: un 

chico de trece años, rubio, con el pelo despeinado (lo 

habitual en él) y una camiseta de manga corta de color 

gris oscuro; y yo, con coleta y una camiseta verde.  

  Esta foto se hizo en el camping Puig-reig, 

adonde vamos mucho porque está cerca de Terrassa, el 6 

de agosto de 2013. Allí nos habíamos conocido nosotros 

tres, dos años atrás, gracias a los deberes (¡qué cosas!).  

  Una tarde al volver de la piscina, Laura, Lucía y 

yo fuimos a buscar los deberes para ir a hacerlos a la 

caravana de Laura. Cuando llegamos a la caravana de 

Lucía, la señora de la caravana de al lado nos vio y nos 

dijo que por favor dejáramos a su hijo Oriol ir con 

nosotras, que él nunca se ponía a hacer los deberes. 

Nosotras aceptamos, aunque sólo lo conocíamos de 

vista. Pocos deberes hicimos aquel día (ni ningún otro), 

en la caravana de Laura nos pusimos a hablar y a hacer 

tonterías y se nos fue la tarde. No volvimos a reunirnos 

para hacer los deberes, pero empezamos a pasar el día 

entero juntos y desde ese día empezamos a ser amigos 

inseparables... y hasta hoy. Menos Lucía, que no llevó 

muy bien la entrada de Oriol y se separó del grupo.  

  La foto nos la sacamos porque Rosa, la madre de 

Oriol, la quería de recuerdo. La sorpresa nos la dio Yoli, 

la mamá de Laura, el 25 de agosto. Yoli había pasado 
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una semana en el Prat, y ese día se presentó en el 

camping con un regalo para cada uno: la foto 

enmarcada.  

  A los tres nos gustó mucho tenerla en nuestras 

manos; así, aunque no nos viéramos hasta el próximo 

verano (ya que no vivimos en la misma ciudad: Laura 

vive en el Prat, Oriol en Barcelona y yo en Terrassa, lo 

cual es un poco rollo para mantener una amistad), 

podríamos mirar la foto y acordarnos de ese día y de 

todos los momentos que hemos vivido juntos. 

  Ahora mismo, la tengo colgada en mi 

habitación, una foto chiquita entre mis cincuenta 

pósters (Pablo Alborán, tú y tú y tú y solamente tú;  
Demi Lovato, Now I'am a warrior;  Bruno Mars,  

Treasure that is what you are, Mikel Iglesias, el Guapo 
del grupo de Polseres Vermelles; Melendi, no pienses 
que estoy loco por vivir a mi manera…) para mirarla y 

tener la sensación de estar con ellos haciendo lo que 

hacemos cada día durante todo el verano: ahogadillas en 

la piscina, jugar a ¡Marco! ¡Polo!, pasar la noche juntos, 

los tres, en el sofá cama del avancé de la caravana, 

tumbarnos en el sofá a ver ¡La que se avecina!... y,  por 

supuesto,  los deberes.  

 

Aitana Lucena  

     2n A ESO 
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A PROPÒSIT DEL REPORTATGE: 

"EL CORATGE DE LA MALALA" 

  

  La Malala és una nena que vivia al Pakistan; 

ara viu al Regne Unit perquè uns talibans li van 

disparar un tret al cap i la van traslladar allà 

d’urgència, a un hospital. Li van disparar perquè 

reclamava que volia estudiar, després que els 

talibans prohibissin a les nenes anar a l’escola. Ara 

està millor i li han reconstruït la cara. S’ha fet 

famosa i per a molta gent és una heroïna. 

  Jo crec que la Malala és molt valenta perquè 

si jo hagués hagut de passar per aquella situació, no 

sé si hauria pogut actuar com ho va fer ella. 

  No entenc com existeixen persones tan 

masclistes com els talibans. Crec que les nenes 

també tenen dret a estudiar, igual que els nens: tots 

som iguals i ningú és millor que un altre. 

  

Alejandra Quezada  

        2n B ESO 
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UN NEN MOLT GENERÓS 

  

Segur que mai us han explicat el que un dia 

li va passar a en Marc, un noi que ja és mort. 

Quan tenia cinc o sis anys, li agradava 

construir ninos i nines de fusta. Els regalava a 

tothom, perquè era molt bo. Un dia se li va ocórrer 

una idea: faria un munt de ninots i a continuació 

els donaria a tota la gent del poble. 

Tots els anys feia el mateix i repartia els 

regals el vint-i-quatre de desembre a la nit. Els seus 

amics l’ajudaven a embolicar-los i a repartir-los. 

  Quan en Marc tenia dotze anys, 

malauradament els seus pares van morir. Ell, molt 

afectat, no tenia ànims de construir res. Aleshores 

un amic li va dir que fes un regal per a tota la gent 
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del poble, també per als seus pares, i que aquests els 

deixés a la seva tomba. Així ho va fer, i gràcies a ell, 

s’ha seguit la tradició fins al dia d’avui.  

  En Marc és l’avantpassat de l’actual Pare 

Noel. 

  

Arlet  Ros 

2n B  ESO 
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LA MUJER QUE LIMPIABA LAS NUBES 

 

  Elisa buscaba y buscaba, pero no había 

manera. Todo lo que había escuchado era: “Ya le 

llamaremos”, “Ahora mismo no necesitamos a 

nadie”, “Buscamos otro perfil de persona, gracias”, 

etc. Ya no sabía qué hacer, no la contrataban en 

ningún sitio y empezaba a desesperarse. Aunque 

esa tarde todo cambió: se conectó a internet para 

comprobar si había algún anuncio nuevo, pensaba 

que no, pero le pareció que había algo que no había 

visto antes. Se metió en un “link” y ¡bingo! 

Encontró un anuncio donde pedían una empleada 

para trabajar lejos de su ciudad. Pensaba que tenía 

que ir, era una mujer libre, a quien nada ataba a su 

ciudad, así que llamó y la aceptaron. Todo era 

bastante raro, pero ya no había marcha atrás. 

  Ya estaba allí, ni ella sabía dónde se 

encontraba, aunque el sitio era bonito. Por mucho 

que preguntaba, nadie se lo podía aclarar… Al fin 

llegó un hombre que fue muy simpático con ella, se 

llamaba Enrique y le explicó cuál sería su trabajo, 

cómo lo tenía que hacer y qué horarios tendría. Le 

enseñó la que sería su nueva casa y todo listo. 

Aunque no todo era tan fácil, su trabajo era, 

¡¿limpiar las nubes?! ¡Y es que estaba en el cielo! Le 

tocó asimilarlo y hacer bien su trabajo. 
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  Con el paso del tiempo fue haciendo el 

poblado suyo, se había ganado a todo el mundo con 

su amabilidad, su dulzura, su simpatía… Elisa era 

una bella persona. Aquel poblado era mágico y, sin 

ella darse cuenta, se convirtió en la reina.  

  No se sabe cómo ni por qué, pero Elisa fue la 

elegida de aquel fantástico poblado. Las nubes 

fueron demostrando cada vez más su 

agradecimiento hacia la mujer y reflejaron los 

sentimientos de Elisa. Cuando llovía era porque 

estaba muy triste y soltaban sus lágrimas; en 

cambio, cuando Elisa estaba radiante y feliz, se 

ponían de color impoluto; y si se ponía enferma, 

tenían un color negro y grisáceo. Si Elisa estaba 

enfadada en el mundo real, había truenos y 

relámpagos… Cada sentimiento de Elisa se veía 

reflejado en las nubes del resto del mundo. 

  Llegó el día en que Elisa falleció, y las nubes 

estuvieron negras durante días, hubo lluvia, 

relámpagos… Ese lugar es mágico y cuando les 

falta su reina, buscan a otra por todo el mundo, tan 

radiante como Elisa. 

 

Lidia Sánchez  

   2n B ESO 
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COM VA ACONSEGUIR SER FAMOSA 

 

  La Sara tenia catorze anys i el seu somni era 

arribar a ser famosa, però per desgràcia no podia, 

perquè la seva família era pobra i no tenien prou 

diners per portar-la als Estats Units. 

  Als divuit anys va iniciar la carrera de 

música. Quan la va acabar, els seus pares estaven 

contents pel treball que havia fet. Al cap de poc 

l’Anna, la seva mare, es va posar malalta. La Sara la 

va cuidar molt bé, però va morir al cap d’una 

setmana. 

La Sara estava deprimida i sense ganes de 

res, només volia tancar-se a l’habitació i plorar. En 

Robert, el seu pare, la va anar a veure perquè li 

volia fer una sorpresa, però la Sara no tenia ganes 

de parlar amb ningú. 

  Al cap d’unes hores va anar a veure el pare, 

que era a la sala d’estar, i en Robert li va donar un 

xec per anar als Estats Units i fer realitat el seu 

somni. 

La Sara, sorpresa, va agafar el xec i se’n va 

anar a preparar les maletes, perquè l’avió sortia 

aquella tarda. Es va acomiadar del pare i se’n va 

anar. 

Quan portava uns quants mesos als Estats 

Units, va començar els assajos per al seu primer 
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espectacle. Va anar molt bé i li van donar un 

diploma. 

  La Sara era cada vegada més coneguda i va 

començar a fer concerts per tot el món.  

  Un dia va trucar al seu pare per saber com 

estava, ja que feia dies que no parlaven. No 

contestava i ella es va preocupar. Al cap d’unes 

hores el pare li va trucar. Estava malalt, i 

necessitava diners per comprar la medecina, però 

no sabia com dir-li-ho. 

  L’endemà la Sara se’n va anar al banc i va 

dipositar una quantitat important de diners al 

compte del pare. Dos  dies després li van 

comunicar que el pare havia mort en una 

intervenció de trasplantament de cor que no havia 

superat. El pare li havia deixat un missatge: “no 

abandonis els teus somnis, la mare i jo et cuidarem 

des del cel. No et rendeixis mai: si pots somiar, ho 

pots aconseguir”.  

  La Sara no va fer res durant sis mesos, però 

després d’escoltar diverses vegades el missatge del 

pare, va recuperar el somriure i tornà a ser la de 

sempre, això sí, en tots els seus concerts dedicava 

un memorial als seus pares.  

 

Mariam Bakhti  

     3r A ESO 
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SÓLO TÚ 

 

¿Y tú? ¿No has querido nunca aislarte por 

un momento del mundo? Sentirte libre, sin 

preocupaciones. Únicamente TÚ, con tu canción 

favorita sonando en el MP3. Leyendo el libro que 

tanto te gusta y que leerías una y otra vez. Sin 

deberes de la escuela, sin discusiones, sin 

problemas. Haciendo lo que quieres y que no te 

importe la opinión de los demás. Sin que hablen 

mal de ti. Sin fracasos amorosos ni sentimientos 

confusos. Imaginando los sueños que quieres 

cumplir pero sin pensar en el mañana. 

  Sólo TÚ y nadie más. 

 

Lídia Garcia 

  3r A ESO 
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L´ARC DE SANT MARTÍ 

 

Sota la pluja 

passa pel carrer una nena, 

duu un paraigües singular 

amb els set colors de l'arc. 

Amb aquests colors tan bells  

ni s'adona del mal temps. 

                                        

Hajar El Hassouny 

      3r B ESO 
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QUAN PERDONES ETS FELIÇ 

 

  El perdó és imprescindible per estar bé amb 

tu mateix i amb els altres. El veritable perdó 

comença quan ets capaç d'oblidar totes les coses 

que t’han ferit, en aquest moment pots dir que has 

estat capaç de perdonar. Quan perdones, és perquè 

has pogut alliberar-te d'aquell sentiment 

d'amargura i rancor que interiorment ens va 

destruint i no ens permet assolir la felicitat, i 

obtenir aquella pau interior que anhelem tant. 

D'aquesta forma aconseguim créixer espiritualment 

i estar en un nivell superior en el qual l'odi i el 

ressentiment ja no es troben en els nostres cors. 

  Hem d'intentar perdonar sempre, encara 

que no sigui fàcil, i requereixi temps, perquè hi 

haurà un moment en què nosaltres també ens 

equivocarem, potser deixarem una ferida en una 

altra persona i ens farà falta que ens perdonin. Hem 

de perdonar i acceptar les disculpes; així no només 

guanya la persona que s'ha equivocat, també hi 

guanya el que accepta les disculpes, ja que ens 

allibera del malestar que sentim.  

  A més, demanar perdó és reconèixer els 

errors i aprendre.  

                                        

Yaiza Jiménez  

     3r B ESO 
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NO VOL ESTAR SOL 

 

16 de Juliol. Fa bon temps i el protagonista 

d’aquesta història decideix començar un viatge en 

el vaixell nou que s’ha comprat. És ric i ja havia 

navegat molts cops, el vaixell que tenia es va fer 

vell i el dia u de juliol se’n va comprar un altre, 

després de mirar tots els vaixells possibles del món. 

És elegant, no podia comprar-se un vaixell 

qualsevol, havia de ser molt elegant, i així se’l va 

comprar. També havia de ser petitó, volia poder 

manejar-lo bé. Viatjava sol. El protagonista, que es 

diu Enric, va decidir emprendre el viatge el setze 

de juliol. El viatge no tenia cap fi especial, només 

volia estar un mes navegant, mai havia estat 

navegant tant de temps, ja que feia viatges curts. 

No volia descobrir res, faria el que per ell era un 

llarg viatge pel mar Mediterrani, que coneixia tan 

bé com a si mateix. Va estar vint dies navegant 

perfectament, fent allò que més li agradava amb 

molta tranquil·litat. Però, sempre hi ha un però, un 

dia tot es va torçar, es va adormir a la cabina del 

vaixell i aquella nit hi va haver una tempesta 

enorme. Quan es va despertar, sense saber com 

havia passat, el vaixell no era enlloc i ell estava 

tirat a la sorra d’una petitíssima illa. Havia 

naufragat. Era el dia trenta, quan suposadament 

havia de tornar a casa amb els seus amics i la 
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família, que sempre l’havien envoltat, però estava 

sol, completament sol, no tenia ni el vaixell. L’únic 

que l’espantava era estar sol molt temps, perquè 

encara que li agradava navegar sol, a casa tenia les 

persones que l’estimaven, i és que l’Enric està 

d’acord amb mi quan dic que la soledat, estar sol, és 

el pitjor que li pot passar a algú. 

 

Núria Rubio  

    3r B ESO 
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EL SECRET DELS ESTELS 

 

Era una noia normal, millor dit, semblava 

una noia normal. Mostrava sempre un somriure, 

era la noia que mai plorava, semblava la més feliç 

entre els seus amics. Però no, ella sabia que estava 

sola, no tenia ningú i se sentia buida. Mai havia 

somrigut de veritat, cridava en silenci i plorava 

cada nit. En realitat la Sue tenia molts secrets. 

Després de tot un dia actuant com si tingués una 

vida normal, arribava a casa, anava a la seva 

habitació i parlava amb els estels durant hores. Els 

estels, els seus veritables millors amics, mai la 

deixaven sola. 

  La Sue ocultava la seva veritable vida molt 

bé, fins que es va enamorar. Mai s’havia enamorat i 

mai ho havia d’haver fet. L’amor, aquest sentiment 

tan bonic, tan màgic... va acabar totalment amb la 

vida de la noia. 

  Ell era més dolç que la mel i tenia aquell 

punt de diversió que necessitava la Sue, era l’únic 

que amb una paraula li alegrava el dia. Després de 

mesos somiant amb l’amor de la seva vida i de 

pensar-ho molt, va decidir escriure una carta, 

mostrar els seus sentiments i confiar els seus secrets 

a una persona que no coneixia a la perfecció. És 

veritat que la Sue seguia dormint entre llàgrimes, 

però ara tenia la il·lusió de despertar-se al matí per 
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veure’l. Fins que va arribar el dia, l’horrible dia... 

La Sue va entrar a classe, però aquesta vegada tot 

era diferent, el noi no la va mirar amb els mateixos 

ulls de tots els dies, ni li va somriure com tenia per 

costum. Quan van acabar les classes, només li va 

dir que era patètica i que no volia parlar amb ella 

mai més; aquesta frase va destrossar el cor de la 

Sue. Se’n va anar a casa plorant, va pujar 

directament a la teulada i allà hi havia els seus 
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àngels, els seus estels. Els únics que la van veure 

plorar durant hores. Però la tempesta va començar 

a tapar els estels, no es veia ni el més brillant. La 

Sue cridava i cridava, i no l’escoltaven ni els estels, 

ara sí que estava sola. No era una noia forta per 

superar tot allò, s’havia deixat portar i havia 

somrigut de veritat per primera vegada, però també 

havia plorat com mai... Llavors va saltar de la 

teulada, va saltar cap al cel i baixà acompanyada 

del vent i la pluja. Per fi era feliç, ja no sentia res. 

  Ara la Sue és un àngel, és la meva estrella. 

Aquesta estrella que brilla tant, que sempre 

m’escolta.             

 

Marina Zamora  

      3r B ESO    
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L’ ESPERAT 

 

Feia temps que somiava tenir-lo. Fins i tot 

hi havia dies que despertava pensant que era al 

meu costat. Havia esperat tant, i avui era el dia. Pel 

meu onzè aniversari el pare m’hi va portar. Vam 

caminar junts en silenci, i per fi vam arribar. 

Ara ja el tenia. Havia estat difícil escollir-ne 

un. Quan en vaig veure tants, no vaig saber si 

triaria el millor per mi. El pare em va aconsellar 

amb la seva saviesa: “Cuida’l, és important; no el 

podràs fer servir per jugar; tria amb cura”. Seguint 

els seus consells, per fi vaig escollir el meu. 

  I allí estava, ja a casa i pensant què seria el 

primer que compartiria amb ell. La seva forma 

estranya, fins i tot podria dir-se que màgica, 

m’empenyia a utilitzar-lo. Recordava les paraules 

del pare: “et  recomano que no el facis servir 

indiscriminadament”. Vaig agafar alè i em vaig 

decidir. Vaig prémer amb els dits algunes marques, 

amb cura, quasi bé amb temor; i vaig pitjar el 

polsador verd. El vaig apropar a l’orella, i per fi 

vaig pronunciar unes paraules: 

  −Hola Jordi, et parlo des del meu mòbil 

nou... 

 

Yara  Fall 

 4t A ESO 
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CARTA DE DESPEDIDA 

 
“Parece mentira, ¡cómo ha pasado el tiempo! Echo 

la vista atrás y parece que fue ayer cuando nos conocimos.”  

 

   Queridos profesores y compañeros:  

Por fin parece que ha llegado el final de este largo 

camino. Un camino sin estorbo, para algunos, y lleno de 

piedrecitas que lo han hecho todo un martirio, para otros. 

    Recuerdo claramente el primer día que 

empezamos 1º de la ESO. Todos estábamos nerviosos. 

Ninguno sabía quiénes iban a ser nuestros compañeros y 

menos, nuestros profesores. Pero lo que nosotros no 

sabíamos era que así comenzaba nuestra historia como 

compañeros, ya que en ese curso ya se formaron nuestros 

primeros “grupillos” según las  afinidades y 

gustos.                          

   Durante estos años no sólo me he formado en 

cuanto a estudios se refiere, sino que me he formado como 

persona, como compañera, como amiga… También he 

aprendido a darme cuenta de cuáles son las cosas que de 

verdad importan: que en la vida todo lo que merece la pena 

necesita un esfuerzo previo y que éste, tarde o temprano, 

tiene su recompensa. 

   Y ahora, compañeros y amigos, como ya sabéis, 

cuesta mucho levantarse cada mañana tras escuchar el 

detestable  sonido del despertador  y, más aún, después de 

una larga noche de estudio… Pero al llegar a clase,  todo 
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cambia: vuestras sonrisas, vuestros abrazos, vuestras 

palabras de ánimo cuando más las he necesitado, han hecho 

que todos y cada uno de vosotros os hayáis convertido en 

piezas fundamentales de mi vida.   

         Y vosotros, profesores, quiero que sepáis que ya 

no somos niños que dejan pasar los problemas para que nos 

los resuelvan los mayores. Ahora nosotros somos mayores 

porque  habéis intentado abrirnos los ojos ante el duro 

recorrido  que se nos presenta a partir de este momento. 

Por ello, muchas gracias; cada uno de vosotros ha sido 

importante para conseguir ser lo que soy. 

   Para redondear esta despedida, sólo quiero que 

sepáis que no me olvidaré de ninguno. El año que viene 

comenzaremos una nueva vida escolar, algunos 

cambiaremos de instituto, otros continuarán aquí y quién 

sabe qué harán los demás. Esto me provoca un poco de 

tristeza y también de miedo. Tristeza porque ya no 

estaremos juntos y miedo por el cambio tan radical que va a 

ser dejar este lugar, separarse de los amigos, terminar esta 

etapa y conocer  nuevos compañeros, nuevos profesores… 

   Sin embargo, sé que nunca os olvidaré. 

¡Gracias a todos! 

 

Yara Fall 

4t A ESO 
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PRINCESES DEL SEGLE XXI 
 

Vuit quilos de maquillatge, cinc de rímel, una 

ratlla ben negra als ulls i el pintallavis vermell que 

tinguis. Posa’t una faldilla curta i ajustada, un bon escot 

i talons de deu centímetres; no importa que facin mal, 

has de destacar. 

  La música més alta, mou-te, beu; beu més, 

torna’t boja; a ells, els agrada. Puja a la barra i balla. Ja 

no importa el que passi, demà no recordaràs res. Deixa 

el record del teu pintallavis al coll d’algú. Que no pari la 

música, la nit és màgica. 

  Corre al lavabo a descarregar tot el que t’has 

ficat a dintre mentre una amiga t’aguanta els cabells 

esbullats. Ja no queda res del pintallavis vermell, el 

rímel et regalima per la cara i et sents avergonyida. No 

saps què fer, vols anar a casa, plores d’impotència. 

T’ofereixen una altra copa, beus. Un dels nois amb qui 

havies ballat et comença a tocar. Vols que pari, però no 

li dius res. Què estic fent? Mires al teu voltant, vols 

fugir, tornar a ser aquella nena... Però no importa, la nit 

és màgica, no? 

  Intentes trucar a casa, però un noi et treu el 

mòbil. Corres, però et segueix. Ja no pots més, vols que 

tot això s’acabi. No era el que volies, o el que pensaves. 

Ell cada cop s’apropa més..., t’agafa i et diu a cau 

d’orella: 

−Princesa, benvinguda al segle XXI. 

 

Milena Villalta   

 4t A ESO 
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MI MAYOR ADICCIÓN                                                                                                   

 

Un beso en cada golpe, 

una caricia en cada arañazo, 

un “te quiero” escondido en un “te odio”. 

No es amor, es más bien una droga, 

una droga que te hace querer más, 

pero al mismo tiempo te destroza por dentro. 

Sabes que no te conviene, 

pero no la dejas, se convierte en veneno necesario, 

imprescindible, 

me convierte  a mí en adicta a tu olor, a tu piel,  

a tus besos… 

Adicta a ti. 

Si algún día encontraras el remedio a mi adicción, 

te pido, por favor, que lo destruyas. 

No tenerte me mataría más que el amor que me das. 

 

Milena Villalta 

4t A  ESO 
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LA MORT 

 

El 25 de febrer de 2008 va morir la meva 

tieta, es deia  Fàtima i tenia  tres fills i dues filles. 

Només tenia 32 anys, es va casar jove, per 

això tenia tants fills. 

El dia que va morir la vida dels seus fills i la 

de la seva família va canviar totalment,  sobretot la 

vida de la seva mare, Aixa. 

L’Aixa va cada dia va a la seva tomba. Hi va 

de nit, a les quatre de la matinada, i es queda allà 

plorant  i plorant,  fins que surt el sol; quan el veu, 

torna a casa i allà continua plorant .  

La filla gran de la Fàtima es deia  Rahma. La 

Rahma la van obligar a  casar-se quan només 

havien passat quatre mesos de la mort de la seva 

mare i ara ella té un fill de dos anys i viu una mica  

millor perquè el seu marit l’estima  i la família 

també.  

El fill gran de la Fàtima, en Mosa,  té  19 

anys i estudia 2n de Batxillerat. En Mosa estudia i 

treballa amb el pare i amb els tiets al camp. Viu 

una vida dura perquè ha de cuidar els seus 

germans, ha d’estudiar i  ha de treballar la terra. 

La segona filla de la Fàtima ,la Khadija, 

només té 15 anys, també es va casar i ara està 

embarassada, la Khadija no va voler continuar els 
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estudis, tot i que tenia  l’oportunitat de  millorar la 

seva vida, però no la va aprofitar. 

Els dos fills petits de la Fàtima són l’Ibrahim 

i en Mustafà. L’ Ibrahim té 10 anys i no estudia i en 

Mustafà en té 9 i tampoc va a escola. Cuiden els 

animals del seus pares, no volen anar a col·legi 

perquè els nens es riuen d’ells i perquè  no tenen 

mare.  

El marit de la Fàtima es va casar un altra 

vegada i va tenir un altre fill. No sap què passa amb 

els seus altres fills, si estan bé o no. 

La Fàtima, quan va morir, va deixar la seva 

responsabilitat i els seus fills es van quedar sols; si 

ella no hagués mort,  tot això no hauria passat als 

seus fills, ni a la seva mare, ni  al seu marit,  ni a la 

seva família. 

Els fills de la Fàtima estan vivint una vida 

dura com la meva. El dia que jo vaig néixer, va 

morir el meu avi i al cap de tres mesos, van morir 

el meus pares en un accident de cotxe. Ara visc 

sense el meu avi i sense els pares. La vida sempre 

està en marxa i no espera ningú. 

 

Chaimae Bouktaba 

               4t C ESO 
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CARTA D’AMOR 

 

Mai he sabut fer cartes d’amor, no sóc gaire 

bona demostrant els meus sentiments. Sóc incapaç 

de trobar els mots exactes per escriure el que sento 

per tu. No voldria un munt de paraules maques que 

no sortissin del cor. 

  No recordo en quin moment em vas 

començar a agradar, sincerament crec que des de 

sempre. Haver estat amb tu tot aquest temps és el 

millor que m’ha passat. He après que puc estimar 

molt més del que imaginava, i tot gràcies a tu. 

No oblidis tot el que t’he estimat i el que 

encara t’estimo. La nostra història no ha durat el 

que hauríem volgut; tot i així, guardaré sempre el 

teu record. No et vull oblidar, però ho vull superar: 

sé que mai més tornarem a estar junts. Com t’he 

deixat marxar? Sento els errors que he comés, 

suficients perquè et cansessis de mi; però m’has 

demostrat que el que sents per mi és molt fort i has 

lluitat fins al final.  

  Lamento no haver sabut lluitar com tu. Tinc 

por de tantes coses que han ofegat els meus 

sentiments! El nostre amor es va esvair. 

  No sé com continuar sense tu i caic en una 

monotonia idiota on mantenir les aparences és el 

més important; en realitat estic destrossada. Només 

anhelo els teus ulls, el teu somriure, les teves 
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mans..., tot el que mai més podré tenir perquè ja ets 

lluny de mi. Ara mateix l’únic que espero és que 

siguis feliç amb qui et pugui donar el que jo he 

estat incapaç de donar-te. Deies que si caiem és per 

aprendre a aixecar-nos. Et prometo intentar-ho. 

Vull que sàpigues que ha estat un plaer 

inesborrable coincidir amb tu en aquesta vida. 

 

Chaima el Douae 

       4t B ESO   
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CLANDESTINITAT 

D’UN AMOR A PRIMERA VISTA 

 

Arribo al cole. Són les vuit menys cinc i el 

conserge obre la porta. Tu encara no hi ets, com 

sempre, arribes tard, però jo segueixo amb 

l’esperança de veure’t a la porta. No has pogut ser i 

he d’esperar tres maleïdes hores per veure’t. Ja et 

val. 

  Passen les hores, hores que semblen dies, 

que tot plegat fan setmanes. Finalment toca el 

timbre a última hora i les ganes de veure’t fan que 

em senti eufòric. Surto de classe amb uns 

companys per anar al pati i jugar a bàsquet, baixem 

les escales cap al primer pis i, de sobte, et veig. 

   Tu no m’has vist, encara, estaves parlant 

amb les amigues mentre baixaves les escales, sense 

parar-te a pensar si les estaria baixant jo també i 

casualment les nostres mirades es creuarien a 

l’infinit. Però no ho has fet. 

  Un cop sortim cap al pati, els nostres camins 

no se separen, tu vas davant amb les amigues, i jo, 

darrere, amb els amics. T’asseus al banc, i jo 

segueixo endavant cap a la pista de bàsquet. 

Saludem els teus companys de classe i ens disposem 

a jugar un partidet. Et miro. Tu estàs distreta 

parlant, com sempre, i jo bufo aire per la boca. 

"Quan decidirà mirar-me?", penso, i de sobte, ho 
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fas. El cor se m’accelera immediatament, el temps 

es para i em surt un somriure d’orella a orella que 

no em pot treure ningú. Tu me’l tornes. No hi ha 

res més bonic en aquest món que amb dues mirades 

apareguin dos somriures. Però és una pena que 

l’ansietat em condemni a cadena perpètua sense 

tenir coratge per dedicar-te almenys una pèssima 

paraula. 

  Toca el timbre, tu agafes la motxilla i te’n 

vas, no m’esperes; jo agafo la jaqueta i espero els 

companys. Triguen molt, així que perdo l’esperança 

de veure’t altre cop. Pujo les escales, et cerco entre 

mil mirades i et veig, tu també em cerques entre la 

multitud de gent que puja escales amunt. Et somric 

i em tornes a somriure. Mai no em cansaré de 

gaudir el sentiment que esclata dintre meu quan 

passa aquest fet meravellós. 
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   Encara no ens coneixem, encara no hem 

parlat, però he de dir-te que deixaria el meu cor a 

les teves mans, i és absurd, encara no et conec, no 

sé qui ets. Però el món és petit i un dia serem algú. 

  

Marc Ortega 

   1r A Batx.  
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LA NOCHE DE REYES 

 

Aquella noche comenzaba con una 

merienda-cena a las siete de la tarde, rápida pero 

en familia, al menos  eso era lo que estaba 

planeado;  pero faltaba papá, que no llegaba a casa 

y se hacía tarde para la cabalgata, que comenzaba a 

las siete y media. Mamá,  que ya sabía el porqué de 

la tardanza de papá nos dio la merienda-cena sin él. 

  Mientras nosotras acabábamos de cenar, ella 

subió a arreglase dejándonos abajo a mi hermana y 

a mí. Yo con mis tres añitos y mis locas ganas de 

jugar cogí un cuchillo de la mesa y me  puse a 

hacer como que era un avión, mi hermana al verme 

me gritó "deja eso" pero yo ni caso; así que seguí 

con mi diversión y entre gritos de “te vas a hacer 

daño" mi hermana agarró el cuchillo por la parte de 

la sierra y yo sin comprender muy bien con qué 

estaba jugando tire del él.  

  Lo siguiente que se escuchó en esa casa fue 

un grito de mi hermana, la respuesta de mi madre 

fue bajar las escaleras de cuatro en cuatro, sin 

importarle lo más mínimo el que se pudiera matar, 

para atender a mi hermana. 

  Después de preguntarle qué había pasado y 

curarle la mano (a día de hoy mi hermana sigue 

teniendo la cicatriz en dos de sus dedos), me vistió, 
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arregló a mi hermana y nos fuimos las tres a la 

cabalgata de Reyes. 

  Mi hermana y yo preguntábamos por papá, 

pero mamá alegó que él no vendría, ya que estaría 

tomando algo con los amigos y que después le 

reñiría. Dimos por hecho que no aparecería y nos 

centramos en los Reyes.   

  Una niña pequeña no ve algo tan especial 

todos los días, la alegría, ilusión y emoción se 

podían ver en mis ojos. 

  Durante la cabalgata todo fue sobre ruedas, 

pero algo me extrañaba: era el Rey Negro, tan 

iluminado por las luces que le enfocaban. Ese Rey 

tenía algo, algo que me llamaba la atención. Esa 

cara, esa sonrisa, la mirada… Entonces me miró y 

esa media sonrisa...  

−Mamá, ese Rey se parece mucho a papá. 

−Tras este grito que di, mi madre, sonrojada, 

contuvo una carcajada y me dijo "anda, no digas 

bobadas".  

  Yo seguí insistiendo y aunque ella cada vez 

me decía que no, yo seguía. Lo que me inquietaba 

no era la duda de que fuera él (yo tenía tres años y 

no dudaba de la existencia de los Reyes Magos), 

sino el parecido con papá. Al día siguiente, el 

primer regalo que abrí fue el que había traído 

Baltasar y fui corriendo a enseñárselo a papá.  
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−¡Mira, papá,  el regalo del Rey que se 

parece a ti! 

  Por supuesto que años después, cuando 

crecí, supe el  porqué de aquel parecido: aquel año 

mi padre había hecho de Rey Mago Negro en la 

cabalgata de mi pueblo. Lo raro es que aún hoy 

conservo el recuerdo perfecto de aquella media 

sonrisa... 

  Desgraciadamente, dos años después de 

aquella Cabalgata, cuando yo tenía solo cinco años, 

el cáncer se llevó a mi padre...  Y aunque no me 

quedan excesivos recuerdos de él, ni pude disfrutar 

como hubiera querido de su persona, guardo como 

un  tesoro la mirada y la sonrisa del Rey Negro de 

la noche de Reyes que fue la mejor de mi vida.  

 

Belén Sánchez 

    1r A Batx.  
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JO VAIG MATAR DAWSON 

  

Em vaig llevar aquell matí pensant que no 

seria un dia com qualsevol altre, sentia més fred 

que de costum. Estava nerviosa, finalment l’assassí 

del meu pare, Matt Dawson, rebria el càstig: no 

tornaria a veure la llum del dia. Amb el currículum 

delictiu que tenia ja hauria de ser a la presó, però la 

justícia era tan feble que havia aconseguit lliurar-

se’n més d’una vegada. Però aquesta vegada, no. 

Havia de pagar per l’assassinat del meu pare. 

  En arribar al judici, tots vam seure i la 

potent veu del jutge va omplir l’espai de la sala 

dient al jurat que emetés el veredicte. Un home 

petit s’aixecà i pronuncià la sentència. Jo esperava 

impacient amb els punys tancats. Gairebé 

contenint la respiració. Però per desgracia el jurat 

declarà innocent Dawson, i el cor se’m va glaçar de 

por. Vaig cridar i cridar de ràbia implorant justícia, 

però només vaig rebre ordres de guardar silenci. El 

meu advocat tractà de calmar-me però la frustració 

em va vèncer. Mentrestant la senyora Dawson 

vessava una llàgrima d’emoció, i un somriure de 

triomf omplia la cara d’aquell maleït: l’assassí del 

meu pare. No podia suportar-ho, m’era impossible. 

I què podia fer? Viure assetjada pels crims d’un 

altre i portar roses blanques a la tomba del meu 

pare cada diumenge? 
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  −Senyoria, confesso que jo vaig matar el 

senyor Dawson. Jo, amb aquestes mans. Vaig anar 

aquella mateixa nit a casa seva i vaig entrar 

sigil·losament per una finestra oberta, vaig pujar les 

escales fins al segon pis, vaig obrir totes les portes 

fins a trobar la de la seva habitació, i un cop allà 

vaig disparar-li moltes vegades, fins que em vaig 

convèncer que era ben mort. La senyora Dawson 

no va cridar quan em va veure matant el seu marit, 

ni va tractar d’aturar-me. Aquell desgraciat li havia 

fet massa mal per voler salvar-lo. Ni tan sols va 

plorar. Quan va veure que havia marxat, només 

quan va creure que era ben lluny, trucà a la policia. 

Llavors vaig adonar-me que les llàgrimes vessades 

per ella aquell matí, després de la sentència, havien 

estat d’aflicció, no d’emoció. Aquest tribunal dirà 

que no tinc cap dret de prendre’m la justícia pel 

meu compte, però si la justícia realment fos justa jo 

no hauria mort el Sr. Dawson, ni el meu pare seria 

mort, ni li hauria de portar roses blanques cada 

diumenge. I no me’n penedeixo. 

 

*     *     * 

  Quan l’Anna va acabar de parlar, es va fer 

un gran silenci. El jutge va posar data per a la 

sentència. Tothom volia que l’Anna fos declarada 

innocent, inclosa la Sra. Dawson. La gent ho veia 
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més com un acte de justícia que com un acte cruel i 

venjatiu. 

Una setmana després el mateix tribunal 

emetia el veredicte del judici contra l’Anna per 

l’assassinat de Mat Dawson. 

  −El jurat declara l’acusada... innocent. 

  L’Anna va sospirar alleujada, i amb ella tota 

la sala, que semblava estar d’acord amb el 

veredicte. 

   Tots menys un noi que, amb els ulls 

vermells i els dits tremolant de ràbia, va murmurar 

per a si mateix: 

  −No pot ser innocent: ella és l’assassina del 

meu pare...  

  

     Florella Bekari  

     1r B Batx. 
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DEAR ELISABETH... 

 

Tengo miedo. La enfermedad ya invade mi 

sistema como una plaga. No recuerdo mi 

cumpleaños, podría ser hoy. Sospecho que puede 

ser hoy.  

  Ya he perdido muchas cosas. No quiero que 

el tiempo me arrebate los recuerdos, que hoy por 

hoy son todo lo que tengo. He de aferrarme 

entonces a lo que me queda, he de abrazarme a esos 

recuerdos con tal fuerza que puedan ayudarme a 

sobrevivir lo poco que la vida me permita hacerlo. 

Porque mientras recuerde, viviré.  

  Temo imaginar el día en que me preguntaré 

quién soy y el porqué de mi existencia. Si ya lo 

hago ahora, más lo haré entonces. Lo más sencillo 

será complicado para mí. Mi mirada estará vacía y 

la experiencia de tantos años se desvanecerá o 

simplemente no habrá existido. Yo no habré 

existido ¿Quién seré entonces? Habré muerto en 

vida. Porque sin recuerdos moriré.  

  ¡Por los cielos! Olvidaré a mis padres, sus 

consejos, olvidaré detalles de mi lejana infancia y 

adolescencia; te olvidaré a ti, mi vida. 

  ¿Podrá decirse que mi viaje habrá tenido 

sentido? Si al fin y al cabo llegaré al final sin saber 

cómo empecé o habré conseguido algo por el 
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camino. Tengo miedo, y no pienso en otra cosa 

desde que me despierto hasta que me acuesto.  

  Me despido hoy, porque ¡es tan improbable 

que mañana pueda hacerlo! Es tan impredecible el 

destino, y cuando es predecible resulta 

irremediable.  

  Te quiero, te lo he dicho pocas veces pero lo 

he sentido siempre. 

Si mañana no te conozco, no me olvides tú, 

hija mía. 

 

Florella Bekari 

    1r B Batx. 
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AN ENDLESS LIFE 

 

  I’m sitting here writing this letter under the 

light of a candle. It’s cold tonight, more than other 

nights of this December. You don’t know me and I 

don’t know you, but I thought that it would be fun 

to say goodbye to someone. Well, funny it’s not 

the word. Let me explain you every thought that’s 

going on my mind at the moment. And also let me 

be your friend for a while. Just for a couple of lines 

to feel you even closer.  

I’ll introduce myself: My name is Valery 

and today it’s my birthday. It doesn’t matter how 

old I am because anyway, I feel like an old woman 

inside a young lady’s body. My birthday once used 

to be a very happy day. When I was a child lots of 

people used to come home: dad’s friends, mom’s 

friends, our neighbours and their friends, aunt 

Margaret and her husband...We used to eat and 

dance for hours… and with tears in her eyes Mom 

used to hug me.  But today, there’s nothing left of 

these days. 

Dad and his friends are gone, mom and hers 

also did. And they took aunt Margaret and her 

husband with them.  

Dear, my life has lost the sense. I’ve lost 

everyone that once I loved. My family, my friends, 

my whole life... Even the shadow of my happiness 
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has disappeared. …. So why should I’d stay? What 

for? No… I don’t want to live anymore. Maybe 

reading these words you feel sad, but don’t worry 

about me. Understand that the loneliness is the 

worst friend, and has been mine for too long.  

Still wondering what happened? I’m sorry 

but it’s too painful to talk about this even now that 

I’ve got nothing else to lose. It still hurts, so bad. 

My family was victim of the war. When it comes, 

destroys everything and it takes with it everything 

and everyone with the strength of a hurricane. 

Since I left my town I’ve been lonely, and I 

suffered too much but I always believed that the 

destiny had something good waiting for me behind 

all these pain. 

But it hadn’t. 

I waited patiently but I realized that I was 

waiting for something that was not going to exist. 

I’m tired of waiting, I’m sick of this life. 

I’ve lost my valence, I gave up. Once I could 

climb the Everest, I could fight till I couldn’t stand 

up; I could set fire to the ocean and freeze the 

walls of the hell. But now I just can let myself fall 

on the ground. I won’t stand up anymore. 

I know that I am an estranger in your life 

but something tells me that we would have been 

good friends.  
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You know what? I’ve always wanted an 

endless life, and now I’m going for it. 

It’s been a great pleasure 

My dear, 

 

Florella Bekari 

         1r B Batx. 

 
UNA VIDA SENSE FI 

 
Estic asseguda aquí escrivint aquesta carta a la 

llum d’una espelma. Fa fred aquesta nit, més que altres 
nits d’aquest desembre. Tu no em coneixes i jo tampoc 
però vaig pensar que seria divertit acomiadar-me d’algú. 
Bé… divertit no és la paraula. Deixa’m explicar-te cada 
pensament que tinc al cap ara mateix. I també deixa’m 
ser la teva amiga un instant. Només un parell de línies 
per sentir-te encara més a prop. 
  Em presentaré: em dic Valery i avui és el meu 
aniversari. No importa l'edat que tinc, perquè de totes 
maneres em sento com una dona gran dins del cos d'una 
dona jove. El meu aniversari solia ser un dia molt feliç. 
Quan jo era petita, molta gent solia venir a casa: els 
amics del pare , de la mare , els nostres veïns i els seus 
amics , la tieta Margaret i els seu marit... Solíem menjar 
i ballar durant hores, i amb llàgrimes als ulls la mare 
solia abraçar-me. Però avui no queda res d’aquells dies. 
Estimat, la meva vida ha perdut el sentit. He perdut 
totes les persones que un cop vaig estimar. La meva 
família, els meus amics, la meva vida sencera... Fins i tot 
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l'ombra de la meva felicitat ha desaparegut. Així que per 
què em quedaria? Per a què? No, jo no vull viure més. 
Potser llegint aquestes paraules et sentis trist, però no et 
preocupis per mi. Has d’admetre que la solitud és la 
pitjor amiga, i així ha estat per mi durant molt de temps. 
  Encara et preguntes què va passar? Ho sento, 
però és massa dolorós parlar-ne fins i tot ara que no tinc 
res més a perdre. Encara em fa molt mal. La meva 
família va ser víctima de la guerra. Quan arriba, ho 
destrueix tot, s’ho emporta tot i a tothom amb la força 
d'un huracà. Des que vaig sortir del poble he estat sola i 
he patit, però sempre vaig creure que el destí tenia 
alguna cosa bona esperant-me darrere de tot aquell 
dolor. 
  Però no la tenia. 

Vaig esperar amb paciència, però em vaig 
adonar que estava esperant una cosa que no existiria. 
Estic cansada d'esperar, farta d'aquesta vida . 
  He perdut el meu coratge, m’he donat per 
vençuda. Una vegada vaig pujar a l'Everest, vaig lluitar 
fins que no podia mantenir-me dreta, vaig calar foc a 
l'oceà i congelar les parets de l'infern. Ara només puc 
deixar-me caure a terra . No m’aixecaré més . 
  Sé que sóc una estrangera en la teva vida, però 
alguna cosa em diu que hauríem estat bons amics. 
  Saps? Sempre he volgut una vida sense fi , i ara 
m’hi sento a dintre. 
  Ha estat un plaer, 
  Estimat. 
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LA REALITAT ÉS SOMNI 

  

I aquell dia ella es trobava descansant a 

terra, prenent el sol, nua. Observava el Sol, aquella 

criatura tan bella i plena de llum, amb pau i 

quietud, amb la mateixa tranquil·litat que algú 

llegeix un dia plujós. 

  Jo sentia la gelosia a flor de pell. Amb un 

udol vaig espantar el Sol i mai més va tornar. 

   La nit regnava. Ja no estava en aquell lloc 

tan inusual. La vaig trobar en una prada verda, on 

les flors brillaven: lliris, roselles, margarides i roses, 

tan boniques i delicades com la meva musa. 

   Jeia en aquell espai meravellós, nua, encara 

que el clima fos gèlid, sense cap contratemps, 

deixant-se portar pel vent i l’espai ombrívol. 

   Jo hi vaig anar i em vaig posar al seu costat. 

   La lluna es va desarmar tan sols tocar-la. 

Vaig desvestir-me i al seu forat m’anava enfonsant 

cada vegada més, com si m’anés a menjar una a una 

les estrelles que regien el cel; érem com dues 

granotes a la recerca del mateix toll. 

   Qui vol veure un alba, si aquesta és als seus 

ulls?, qui necessita llum tenint el seu somriure? 

  Però clarejà..., cada vegada manava més la 

llum, mentre la foscor s’allunyava. La vaig veure 

sortir amb els cabells al vent, enlluernadors com 

l’or i amb el tacte del vellut. Jo volia escapar 
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d’aquella realitat que corria per les meves venes, i 

resultà irrealitzable; el seu record se’m clava entre 

les celles. 

   Vaig recordar les paraules que li vaig 

murmurar aquella nit a cau d’orella: "t’estimaré 

desfet, t’estimaré en tots els verds que no vulguin 

les teves pupil·les, de vint-i-un botons et lliuraré la 

meva vida." 

  I em vaig tornar dur com una roca, i, 

malgrat tot el que va passar, vaig arribar a la 

conclusió que abandonaria el meu amor cap a ella 

el dia que ploguessin roselles. 

  

Alba Párraga  

        1r C Batx. 
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THE WIND 

 

Smile if you listen to it. 

Smile if it makes you breathe. 

The whistle makes me blow , 

if I could escape through the branches… 

 

It tells you secrets 

that remind you vivid dreams, 

you could never reach its level 

but the wind will always rub your skin. 

 

The wind is angry. 

Clouds in the sky disappear. 

If it blows at midnight. 

 

Sara Durban  

1r C Batx. 
EL VENT 

Somriu si l’ escoltes./Somriu si et fa respirar./ 
El xiulet em fa bufar./ 

Si pogués escapar a través de les branques...  

Et diu secrets/que et recorden somnis profunds,/ 
mai  podràs arribar al seu nivell/ 

però el vent sempre et fregarà la pell. 

El vent està enutjat./Els núvols del cel desapareixen/ 
si bufa a la mitjanit. 
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FREEDOM 

 

The feeling of freedom you feel when you are 

alone, all alone, accompanied only by your mind 

and body in a place full of smells of flowers, trees, 

grass ... 

 

Feel the cold air on your skin. Raise your arms. You 

feel you fly like birds. Close your eyes. Listen to the 

movements of the trees, to the movements of their 

leaves. 

 

One thinks of the best moments of life and in bad 

times, and you remember the people you love. You 

do remember the rose you get at Sant Jordi. 
 

On the road, in the countryside, in nature, 

everywhere, be yourself. You’ll see everything that 

reaches your imagination , full of colours, full of 

freedom: the freshness of the cold river, the smell 

of the forest, the sound of birds, the touch of 

grass... 

 

Andrea Flores 

   1r C Batx. 
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LLIBERTAT 
 

La sensació de llibertat que sents quan estàs 
sola, tota sola, acompanyada només per la teva ment 
i el teu cos en un lloc ple d'aromes de flors, d’arbres, 

d’herba... 
 

Sent l'aire fred a la teva pell. Aixeca els braços. 
Sents que voles com els ocells. Tanca els ulls. Escolta 

els moviments dels arbres, els moviments de les   
fulles. 

 
Una pensa en els millors moments i en els dolents, 

i et recordes de la gent que estimes. 
Recordes la rosa que et donen per Sant Jordi. 

 
A la carretera, al camp, a la natura, 

a tot arreu, ser tu mateixa. Veuràs tot el que 
abasta  la teva imaginació, plena de colors, plena de 

llibertat: la frescor del riu fred, l'olor 
del bosc, el so dels ocells, el tacte de 

l’herba... 
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SENSATIONS 

 

I feel the cold in the dark. 

The drops are falling and falling in the 

direction of the wind. 

I'm alone lost in my thoughts. I don't 

need companionship at this moment. I 

feel good when streets are wet. 

Small leaves of plants are accompanied 

by small drops falling therethrough. 

I love this feeling. No one can always 

enjoy this scent and this peace. 

 

Paula Sánchez 

   1r C Batx. 

 

SENSACIONS 
Sento el fred en la foscor. 

Les gotes cauen i cauen/en la direcció del vent. 
Estic sola, perduda en els meus pensaments./ No 

necessito companyia en aquest moment./ 
Em sento bé quan els carrers estan molls. 

Petites fulles de plantes cauen acompanyades/ 
 de petites gotes de pluja. 

M'encanta aquesta sensació. No sempre es pot/ 
 gaudir d'aquesta olor i aquesta pau. 
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DECISIONS REVOCABLES 

 

 Un dia estava parlant amb ella i no sé ni com ni 

per què la conversa es va tornar summament 

transcendental. Portava lluitant contra un càncer que 

s'havia reproduït en altres òrgans des de feia dos anys, i 

em va confessar que feia uns mesos havia repassat tot el 

que era la seva vida i s'havia adonat que era feliç i estava 

satisfeta del que havia viscut. Tenia un marit que 

l'estimava, dos fills de qui es podia sentir orgullosa, una 

família que la portava abrigant tota la vida i un cercle 

d'amistats que realment pagava la pena.  

 Em va explicar llavors que ja no li quedava res 

per fer: el seu marit encara era jove, podria tornar a 

trobar parella si ho desitjava; els seus fills ja eren grans i 

independents i els tocava viure les seves vides, i la 

família i els amics acabarien per superar la seva pèrdua. 

Em va explicar una de les coses més dures que he sentit 

a una persona: feia mesos que havia decidit deixar de 

lluitar. La conversa no va acabar aquí, em va seguir 

explicant que havia posat en marxa, en secret, el seu 

procés de deixar de lluitar: havia deixat de prendre's 

determinada medicació i la seva salut a poc a poc havia  

empitjorat.  

 Poc després de prendre aquesta actitud, una 

tercera persona, aliena al seu cercle més íntim, però de 

la seva plena confiança, va mantenir una conversa amb 

ella en què li va fer replantejar aquella postura de dalt a 

baix. Es va adonar que estava orgullosa de tot el que 

havia viscut, del cercle humà que l'envoltava i li donava 

suport, i va concloure que cadascú fa amb la seva vida el 
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que vol, sempre és així, i els altres han de respectar-ho 

perquè és la pròpia vida i només la vius tu. Però també 

es va adonar que si fins llavors havia valgut la pena 

viure, ¿per què ja no? Tothom té la llibertat de decidir 

pel que lluita, i si lluita o no, i per les bones causes 

sempre ha valgut la pena lluitar, i ella creia que la seva 

vida era una bona causa i la seva lluita havia de ser la 

més dura que hagués tingut. També es va adonar que no 

estava sola; sinó voltada d'un selecte grup de persones a 

qui havia triat per al seu equip al llarg de la seva vida, i 

sabia que eren les millors. No estava sola, l’ajudarien en 

la lluita, estarien allà fent-li costat per la bona causa. La 

decisió estava presa: només quedava seguir lluitant. I ho 

va fer. I tant que ho va fer!  

 Ens va deixar fa poc més de dos anys, però va 

lluitar tant que la seva presència encara segueix aquí. En 

aquesta conversa no em va ensenyar res, però em va 

recordar coses importantíssimes que tots sabem, però 

potser oblidem en la rutina del dia a dia, quan estem 

envoltats de coses accessòries. Em va recordar que la 

meva vida és meva, la vaig fent jo dia a dia, i per això 

precisament val la pena viure-la. 

 

Chaima Charef 

      2n A Batx. 
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LA VEU 

 

 La Carolina tenia divuit anys i vivia en un 

poble català envoltat de muntanyes i rierols. Allà 

tothom la coneixia i l'estimava, i sempre parlaven 

molt sobre la seva veu. Ningú es podia resistir a la 

Carolina. El seu encant era tal, que als avis els 

agradava inventar-se històries sobre com, si 

volgués, podria hipnotitzar a qualsevol, fins i tot els 

àngels.  

 Però la Carolina no era feliç. La seva vida 

estava limitada: al poble no hi havia res i ella tenia 

grans somnis; somnis que anaven més enllà de les 

estrelles; somnis que la mantenien desperta a les 

nits i la feien volar més enllà de l'horitzó; somnis 

que la portaven cap a terres desconegudes on la 

música mai no acabava i podia ser ella mateixa. 

Però al mateix temps, aquests somnis que li 

donaven llibertat, també l'ofegaven i li trencaven 

el cor quan la llum del matí es filtrava i veia que tot 

seguia igual. La seva ànima estava plena de dubtes i 

peces desencaixades, i cada cop que hi pensava, la 

seva veu es trencava.  

 S'havia de casar amb el Quim, els seus pares 

li havien dit que no trobaria res millor. Malgrat els 

seus esforços, no els va poder convèncer i tothom 

podia veure com la seva veu anava desapareixent. 

Ja no cantava i cada cop que parlava la seva veu 
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sonava distorsionada. Feia mal escoltar-la, era 

difícil recordar la perfecció quan ja no quedava res. 

Ja no somniava i de vegades fins i tot oblidava què 

era la música. Es movia per rutina, era una ombra 

entre il·lusions desfetes. 

 El dia de la cerimònia va desaparèixer. 

Tothom la va buscar per tot arreu durant setmanes, 

però no la van trobar, cap senyal de vida o prova de 

la seva mort. Era com si s'hagués evaporat, no en 

quedava res, i els records es confonien. Però quan 

algú era capaç d'ordenar les seves memòries, 

semblava que la veu de la Carolina sonava entre les 

muntanyes: era el ressò de qui algun cop havia 

estat capaç, fins i tot, d'hipnotitzar els àngels. 

 

Ana Laura Findlay  

       2n B Batx. 
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TOT EL QUE NO VAIG SER CAPAÇ DE DIR-TE 

 

−Si hagués d'escollir un lloc per viure, seria la 

teva habitació. Dins del teu llit el món és tan petit que 

sembla que no pot passar res, i no necessito que passi res 

quan estic amb tu... Em demanes paciència, que fem 

això a poc a poc i ben fet, però els sentiments van més 

ràpid que el pensament i no puc lluitar contra el que 

sento, i ara mateix sento que podria passar la resta de la 

meva vida al teu costat i despertar-me amb tu cada dia, 

com avui. Perquè aquest matí, quan he obert els ulls i 

t'he vist al meu costat, m'he adonat que la felicitat 

m'havia trobat; ens capfiquem a trobar la felicitat i no 

ens adonem que és ella la que ens ha de trobar a 

nosaltres. I això passa quan menys t'ho esperes, però 

quan passa t'adones que aquí no acaba tot, que el final 

d'un camí és l'inici d'un altre i l'única cosa important és 

la persona que vols que camini al teu costat.  

  ‘Oblida't de tot, oblida't de totes les coses 

dolentes, de tot el que saps que no et fa feliç, i no 

tinguis por d'estimar, no tinguis por que t'estimin. 

Pensa en els bons moments i en el que podríem viure. 

Pensa que vull cuidar-te la resta de la meva vida’. 

−Tot això són paraules... 

−Deixa'm que et demostri que és veritat. 

 

Es van besar, no sé quanta estona, però sé que 

junts van ser feliços durant molt de temps. 

 

Nora Jurado 

   2n C Batx. 
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UN DIA DIFÍCIL 

 

 Quan he obert els ulls aquest matí m’ha 

envaït una sensació de felicitat, allò que dius: “avui 

serà un gran dia, segur!” Em disposo a esmorzar un 

bol de crispis Miel Pops, els meus favorits, 

hummm... Obro la nevera per agafar la llet i... no hi 

ha llet! Bé, no passa res, un cafè sol estarà bé. Vaig 

cap a la parada del bus, estic arribant i no hi veig 

ningú, que estrany!, miro al capdamunt de 

l’avinguda i el veig, no pot ser!, si vaig a l’hora. 

Miro l’horari i davant la meva sorpresa, l’han 

canviat!, que bé, justament avui que em tocava 

obrir a mi, iuhu! Deixo de martiritzar-me i em 

tranquil·litzo. Ve el bus, arribo a la feina i la meva 

companya m’esbronca, “comença el matí”, passa 

pel meu cap. Mitja hora després truca la meva cap 

preguntant si ahir vaig treure del congelador el 

gènere d’avui. La meva resposta és: “no”. La Nuri, 

molt enfadada, penja sense dir res. Intento 

solucionar la cosa el més ràpid possible intentant 

fer un aparador d’aquells que quan entri es quedi 

sense veu. Però no ho aconsegueixo, ja que poc 

després de penjar entra per la porta, i molt 

enfadada. Jo ja no sé on ficar-me, el bus, la 

companya, la cap, oi que no podia passar res més? 
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Doncs passa. Un missatge del Jordi: “avui no ens 

veurem fins al vespre”.  

 Amb les ganes que tenia d’arribar a casa i 

veure algú que no estigués enfadat! Total, que passa 

el matí  i els clients, ui els clients!, ha ha ha, ric per 

no plorar. Hi ha dies que els diria quatre coses, 

però no, respira, Clàudia, aquest dia no és avui, i no 

arribarà mai! Relax, però tampoc! No pots relaxar-

te perquè arriba l’hora de plegar, el moment que 

tantes ganes tenies que arribés, però ara no pots 

parar perquè, si no, no acabes, encara t’estresses 

més perquè ho has de deixar perfecte, així demà 

cap companya podrà dir res. Ho aconsegueixo! 

Tanco, vaig a la parada i... ostres, no l’he perdut. 

Bé, bé! Però arribo a casa i m’he oblidat que el Jordi 

no hi era. Si el Jordi no hi és, no hi ha menjar, i a 

les 17:30 has d’estar a l’escola, ara toca córrer! Obro 

la nevera... i no hi ha res! “Havíem d’haver 

comprat ahir”, recordes, Clàudia? Truco corrent a 

la mare i és la meva salvació! Vaig corrents a casa 

seva, dino i marxo disparada cap a l’escola. Hi 

arribo i no hi ha ningú. Per què? Pregunto a la 

conserge i diu que la professora està malalta i ens 

va enviar un correu per avisar-nos. Torno 

caminant cap a casa, a veure si em toca l’aire, i és 

clar que sí: comença a ploure. Visca!  
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Arribo a casa, em dutxo, em relaxo i ve en 

Jordi i em pregunta si he anat a comprar. M’enfado 

moltíssim i me’n vaig a dormir sense sopar ni res. 

L’endemà obro els ulls i penso: “un dia 

difícil, el d’ahir, a veure què tal avui”.  
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Millor no hi pensis gaire, Clàudia, a veure 

què passa.  

I somric.  

 

Clàudia Orta 

   2n E Batx. 

 

 
 


