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CADA VIDA UN LLIBRE 

 

L’home primitiu més gran explicava històries als 

joves que aviat anirien a caçar. Els nois sabien que 

només uns quants tornarien vius, per això escoltaven 

amb els ulls oberts com el gran caçador s’enfrontava al 

mamut sense por, esquivava cops de trompa i de cua, 

defugia puntades i conduïa l’animal al precipici; els nois 

ho volien fer com ell i sobreviure a la cacera, per això 

seguien amb tant d’interès aquelles històries. 

Homes i dones analfabets van idear rondalles 

que més endavant els escriptors fixarien en els llibres. 

Per escriure no cal ser savi, sinó viure la vida amb ulls i 

mentalitat oberta, passar per tota mena d’experiències i 

quedar-se amb les sensacions que provoquen.  

S’han publicat milers d’històries, i en continuen 

apareixent de noves. Això vol dir que no està tot 

explicat. Hi ha situacions que només hem viscut 

nosaltres i només nosaltres podem explicar amb tots els 

detalls.  

El vell professor recorda unes colònies a les 

Boades (boscos de Rellinars, Vallès Occidental), amb les 

tres classes de 6è. La primera nit els professors anaven a 

dormir a les dues i s’havien de llevar a les sis; cada u 

dormia amb la seva tutoria. El vell professor, abans jove, 

va arribar rendit a la sala de 6è B, i es va adormir a 

l’acte. A les quatre de la matinada nota que el sacsegen. 

Intenta que el deixin dormir, quan li comuniquen la 

magnitud del drama: “La Laura té un atac!”. En aquella 

època no hi havia internet, ni mòbil, i el telèfon fix de 

la casa de colònies no funcionava, l’autocar els havia 
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deixat a peu de carretera i havien caminat mitja hora 

fins a la masia. Buscar ajuda volia dir recórrer quatre 

quilòmetres fins a Rellinars, trucar a Terrassa perquè 

enviessin una ambulància, esperar-la ben bé durant 

mitja hora i tornar a la casa de colònies. Pobra Laura! 

Sabeu com va ser l’atac? Resulta que, a casa seva, 

la Laura tenia el costum de despertar-se a les quatre de 

la matinada, allargava la mà, palpava el llum, l’encenia, 

anava al lavabo, i quan tornava, es ficava al llit i apagava 

el llum. Doncs bé, aquella primera nit a la casa de 

colònies anava a fer el mateix, però és clar, no va trobar 

el llum, sinó els cabells del nen del costat, es va pensar 

que era un fantasma i va començar a cridar: “La 
lampariiita!, la lampariiiiiiita!, ¿dónde está la 
lampariiiiita?” Vet aquí l’atac de la Laura! Anys després, 

el vell professor va incloure aquesta escena en un conte 

i els lectors la troben tan divertida com real.  

  Tots tenim experiències úniques i hi ha episodis 

que només podem explicar nosaltres.  

  Per això cal deixar clara una veritat com un 

temple: “Tots som escriptors”. 



12 
 

PLANTEM UNA LLAVOR AL BALCÓ 

 

Un dimecres la mestra ens va dir que 

havíem de plantar una llavor al balcó. 

  Jo vaig decidir plantar-la d’herba bona, 

perquè té un aroma molt fort i també relaxa. 

  El mateix dia vaig anar a la floristeria a 

comprar una fulleta, un test i la sorra. 

  La vaig regar cada dia a les cinc de la tarda, 

durant aproximadament un mes. La planta cada 

vegada era més gran i la seva olor, més forta. 

  Finalment va arribar el dia en què havíem 

de portar la planta a classe; vam votar les tres 

millors plantes i les vam exposar.    

  Per sort meva, vaig quedar finalista. 

                                                                                                    

Aicha Fall 

6è A · Escola Antoni Ubach 
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L’OLIVERA 

 

Oliva, oliveta, 

ets molt boniqueta; 

quan et trepitgem, 

tothom esquitxem. 

 

L’olivera, un arbre 

plantat pel pagès; 

mimat i regat, 

es fa fort i gran. 

 

−A la primavera floreixo 

i a l’hivern dono fruit. 

−Olives vull menjar,  

fins que m’atipi. 

 

Amine Moutaki 

    6è B · Escola Antoni Ubach  
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EL BELL DORMENT 

 

  Hi havia una vegada un Rei i una Reina que 

desitjaven tenir fills. Després de molt temps, la Reina va 

tenir un nen i era tanta la seva alegria que el Rei va 

anunciar una gran festa per al bateig. Com a madrines 

del petit Príncep, van convidar les set fades del regne.  

  El Rei va preparar un regal per a cada fada: un 

cofre ple d'or, robís i diamants.  

  En agraïment cada fada va atorgar un do al petit 

Príncep. 

−Seràs el més bell dels cavallers! 

−Tindràs la bondat d'un àngel! 

−Lluiràs la gràcia d'una gasela! 

−Ballaràs amb tota la perfecció! 

−Cantaràs com un rossinyol! 

−Tocaràs els instruments musicals de meravella! 
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  De sobte, un home va entrar a la sala. Oh! Era el 

bruixot malvat! 

−Us heu oblidat de mi! −va cridar furiós, i com a 

venjança va llençar un encanteri contra el Príncep−: el 

dia del teu divuitè aniversari et punxaràs amb una 

agulla i moriràs! 

  L'última fada bona, que encara no havia 

concedit el do, va dir amb veu dolça:  

−Majestats, el vostre fill es punxarà el dit amb 

una agulla, però no morirà: dormirà profundament 

durant cent anys, fins que el desperti una Princesa. 

  Van transcórrer divuit anys sense que passés res 

especial... 

  Fins que un dia, el Príncep, passejant pel gran 

castell, va descobrir una petita habitació: hi havia el 

bruixot malvat disfressat de vell, estava cosint amb 

agulla i fil.  

  −No he vist mai res semblant! −el Príncep li va 

agafar l’agulla i...− aaai! –es va punxar el dit, com havia 

previst el bruixot. 

  El Rei, desconsolat, va posar el bell Príncep al 

seu llit magnífic d'or i plata. 

  Així van passar cent anys, fins que una Princesa 

ben plantada i muntada al seu cavall, va passar per 

aquell bosc. Inesperadament, el cavall es va aturar. Va 

descavalcar i s’obrí davant seu el bosc impenetrable que 

envoltava el Castell. 

  Quan la Princesa va arribar al magnífic llit d'or i 

plata, el bell Príncep dormia, es va quedar bocabadada i 

sentí el seu amor; es va inclinar cap a ell i posà 

suaument els llavis sobre les rosades galtes del noi. 
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I el bell Princep es va despertar! 

  Tots van ballar d'alegria!  

L’'endemà els festejos van continuar en un gran 

casament que uní el bell Princep amb la bella Princesa. 

Van viure enamorats per sempre més. 

 

Jèssica Fuentes 

6è A · Escola Joan XXIII  
  



17 
 

EL GAT ENTREMALIAT 

 

  Hi havia una petita casa al bosc on hi vivien 

set ocells amb la seva mare. 

  Un dia la mare va sortir a comprar i els 

ocells es van quedar sols. Un gat entremaliat, que 

vivia en una granja propera, va anar a veure si el 

deixaven passar per cruspir-se’ls. Va trucar a la 

porta. 

−Qui és? −va preguntar un ocell. 

  −Sóc la mare –va contestar el gat−. Sisplau, 

obriu: m’he deixat les claus. 

−Mentida, no fas la seva veu: la de la mare 

és més dolça.  

  El gat se’n va anar a la granja i es va menjar 

dos pots de mel sencers.  

  Va tornar a casa dels ocells i trucà a la porta. 

  −Qui és? 

−La mare –el gat va fer una veu molt 

diferent de la de l’altra vegada−. Sisplau, obriu. 

−A veure, treu l’ala per sota la porta. 

  El gat va posar la pota per sota la porta. 

−És el gat!, la mare té plomes blanques i 

marrons! –va cridar un ocell. 

  El gat va tornar a la granja, es va posar 

resina de pi a les potes i hi enganxà plomes de 

gallina. De nou va trucar a la porta i sentí les veus 

dels ocells. 
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−Qui és? 

−La mare –el gat es va sentir molt cansat−. 

Sisplau, obriu. 

−Treu l’ala per sota la porta.  

El gat va obeir.  

−Mare, quina alegria que hagis tornat! 

  Els ocells van obrir la porta i el gat se’ls va 

tirar a sobre, en va agafar un i va dir entre badalls: 

-Estic massa cansat, ja continuaré un altre 

dia –i va marxar a la granja a fer la migdiada. 

  Al cap d’una estona, va arribar la mare dels 

ocells, els quals li van explicar emocionats 

l’aventura que acabaven de viure.  

I catacric-catacrac, aquest conte s'ha acabat. 

 

Nora Galán       

  6è B · Escola Joan XXIII  
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EL GAT AVENTURER CONTRA EL PIRATA 

TRAPELLA 

 

Hi havia una vegada un poble màgic de gats 

en el qual si a mitjanit pujaves a la muntanya i 

demanaves un desig, aquest es complia. Un dia va 

veure a la televisió que s’havia presentat una 

amenaça per al poble: era el Pirata Trapella! 

Bé, us preguntareu, per què és una 

amenaça? És perquè el Pirata Trapella no parava de 

robar el menjar als gats del poble. En veure això en 

Gat va pensar: -Visca! Aquesta és l’oportunitat que 

estava buscant! 

Al dia següent el Gat va agafar la seva 

motxilla, que havia preparat el dia anterior i va 

partir en busca del Pirata Trapella. Quan el va 

trobar, a les Illes Feroe es va posar a lluitar sense 
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pietat i el va guanyar.  

Després d’això es va dedicar a les aventures i 

a entrenar als més joves. 

 

Lorena Cabeza  

4t A · Escola La Nova Electra 
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LA LAURA I EL SEU PELUIX 

 

Un dissabte molt calorós, la Laura i el seu 

peluix, estaven fent esport quan de sobte es va 

posar a ploure. La Laura va anar a dintre de casa, 

però el seu peluix es va quedar fora.  Un nen que 

passava per allà se’l va trobar i se’l va quedar. La 

Laura, quan va parar de ploure, es va adonar que se  

l’havia deixat fora i el va anar a buscar, però no el 

va trobar. Li van dir que si volia comprar-se’n un 

altre, però va dir que no, que volia el seu. 

Va anar al parc i va trobar el seu peluix! 

Quina il·lusió!- va cridar la Laura donant-li 

una abraçada al seu peluix.  

De sobte, va arribar el nen que se’l va 

emportar, tots dos, es van barallar pel peluix, però 

la bona notícia és que la Laura va recuperar el seu 

peluix. El nen es va posar a plorar. Llavors la seva 

mare n’hi va comprar un altre, però no us penseu 

que se’l va comprar després de tot allò li va fer un 

càstig i a sobre demanar-li perdó.  

El va perdonar, perquè tots cometem errors 

i així es van fer amics per sempre, es van donar una 

abraçada i van jugar. La Laura i el nen van veure el 

que va passar per no preocupar-se del peluix i des 

d’aquell dia, van cuidar els seus peluixos com si 

fossin ells mateixos. 
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Laia Paredes 

4t B · Escola La Nova Electra  
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UNES PASTISSERES GENIALS 

 

  Hi havia una vegada unes nenes que eren 

molt amigues. Una es dia Alba, l’altra Júlia i 

l’última Clàudia. Totes volien ser pastisseres, però 

no sabien de què. 

Un dia van quedar a casa de la Clàudia per 

practicar cupcakes, que són com magdalenes, el 

problema era que només la Clàudia en sabia fer, 

l’Alba només sabia fer el frosting, que és una 

crema. La Clàudia els va intentar ensenyar com es 

feien, però era difícil, l’Alba també va intentar 

ensenyar a fer el frosting, però també era difícil i 

van decidir anar a classes particulars per aprendre a 

fer cupcakes perfectes, amb el cupcake esponjós, el 

frosting cremós i la decoració més maca del món. 

Aquelles classes van ajudar molt poc i van decidir 

anar a un lloc especial per a persones que no sabien 

fer cupcakes, aquelles classes van ajudar però no 

gaire, el millor era que l’Alba ja sabia fer el cupcake 

però a la Júlia no li sortien gens bé. Quan va passar 

tot el curs, van pensar de fer colònies d’estiu de 

cuina per aprendre a fer cupcakes. Quan van 

acabar, totes, més o menys, ja sabien fer pastissos, 

coques, magdalenes, cupcakes... i de cop les tres 

van pensar el mateix: VOLIEN SER PASTISSERES!  

  Quan tenien vint anys es van telefonar, 

volien parlar d’allò que havien dit de petites, allò 
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de ser  pastisseres. Van quedar a casa de l’Alba. 

Quan la Júlia i la Clàudia hi van arribar, van 

començar a decidir com seria la pastisseria, el nom, 

on seria, els horaris d’obrir i tancar...; després van 

acordar qui faria cada feina: la Clàudia faria els 

cupcakes, les magdalenes, els pastissos i les coques, 

l’Alba faria el frosting, els farcits de les magdalenes, 

dels pastissos i de les coques, i la Júlia faria les 

decoracions amb fondant, xocolata.. 

  La pastisseria es va inaugurar el 23 de juny 

de 2003 a les 6 de la tarda, amb una prestatgeria 

amb 1000 cupcakes. Li van posar de nom: 

PASTISSERIA J.A.C., delicious cupcakes! J.A.C són 

les inicials de Júlia, Alba i Clàudia. La van obrir un 

dia més tard i molta gent hi va anar perquè els 

dolços sortien molt bé. Totes tres estaven molt 

felices de la feina que havien fet amb aquella 

pastisseria.   

 

Clàudia Baile 

6è · Escola La Roda 
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LA GRAN IDEA 

 

Fa uns anys a en Miquel li van dir de fer una 

història per a un concurs, i li va entusiasmar, mai havia 

participat en cap i era un dels seus somnis. El problema 

va ser que cinc dies abans d’entregar-la, no sabia com 

començar. Pensava i pensava i no se li acudia res, i els 

pares eren tan exigents amb ell que no li deien res, 

creien que era la seva responsabilitat. En Miquel es va 

desesperar, no sabia el que li farien per no portar la 

feina, pensava coses com que es quedava dues setmanes 

sense pati, un mes i mig seient sol al costat de la 

professora o que no el deixaven participar al concurs. 

Això últim era el que menys li agradava. A sobre, quan 

tornava de “buscar inspiració”, es va posar  a ploure a 

bots i barrals, i ell, que no portava paraigües, es va 

quedar xop, i per acabar-ho de rematar, va caure tres 

vegades. Això el va desesperar més. A l’arribar a casa, 

se’n va anar directament al llit, i no va pensar més en la 

història, excepte cap al final de la nit, se li va acudir: “La 

Gran Idea”, que consistia a escriure el que li havia 

passat, afegint i traient coses, perquè si no, com ell deia, 

seria avorrit. Li va quedar un text perfecte, que va 

presentar just a temps. 

  El dia del repartiment de premis estava nerviós, 

però no va guanyar. “No he guanyat, però no em fa res, 

he pogut participar, i això és l’important”, aquestes van 

ser les paraules que va dir. 

 

Alejandro Trillo  

                  6è · Escola La Roda 
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EL MEU AMIC EXTRETERRESTRE 

 

Un dia a la nit em vaig llevar i quan vaig 

entrar al menjador, vaig veure una llum blanca a 

fora, m’hi vaig apropar i vaig veure, a cada balcó 

dels meus veïns i al meu, un extraterrestre. La llum 

va fer pujar els extraterrestres a la nau que els va 

venir a buscar, però el que hi havia al meu balcó no 

va pujar: era molt petit i no el devien veure. Estava 

plorant perquè l’havien deixat sol i jo li vaig dir:  

 −Ei, tranquil, no et faré res. 

 Em va mirar i semblava que s’havia 

tranquil·litzat una mica. 

 Li vaig allargar la mà i ell em va donar la 

seva amb una mica de por. 

 Me’l vaig emportar a l’habitació, però abans 

li vaig preguntar si volia res per beure o menjar i 

em va dir que sí amb el cap; li vaig portar un got 

d’aigua i quatre galetes. 

 L’endemà vaig dir als pares que havia trobat 

un extraterrestre i ells es van posar a riure. 

Aleshores vaig anar a l’habitació, vaig donar la mà 

a l’extraterrestre i me’l vaig emportar al menjador. 

 Els pares em van mirar amb cara 

d’estranyesa i van dir: 

 −Hem de trucar a la policia, segur que no 

han vist mai una cosa així! 
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 −No, no! –vaig replicar jo, plorant 

desesperat. 

 La mare em va mirar fixament i em va 

preguntar: 

 −Tu vols quedar-te aquest extraterrestre? 

 −Sí! –vaig contestar jo plorant. 

 −D’acord, ens el quedarem –va acceptar el 

pare−, però què hem de fer amb un extraterrestre?  

 −Res, només donar-me menjar i beure –va 

respondre ell.  

 −També parles? –vaig dir jo, sorprès−, que 

guai!, superbé! 

 Així que ens vam quedar l’extraterrestre i va 

ser el meu millor amic. 

 

Ana María Ferrer 

      1r A ESO 
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TEMPESTA 

 

 Recordo perfectament el dia en què vaig 

viatjar amb vaixell per primera vegada. Tot va 

començar quan a les notícies van dir que hi hauria 

tempesta. Nosaltres havíem planejat fer una petita 

travessia amb vaixell, però com sap tothom, 

navegar quan hi ha tempesta és perillós.  

 Malgrat tot, quan ens vam llevar i ens vam 

abocar a la finestra, ens va semblar que era 

impossible que hi pogués haver tempesta, ja que 

feia un preciós dia assolellat, així que ens vam 

arribar al port, vam pujar al vaixell i ens vam 

endinsar per l’immens mar Mediterrani. 

 Al principi tot anava bé; tot i que era la 

primera vegada que anava amb vaixell, no em 

marejava, i podia gaudir del so meravellós de les 

onades copejant el vaixell. 

 De cop i volta, tot es va torçar: el cel es va 

posar negre i va començar a ploure i a llampeguejar 

i a tronar com no havia vist ni escoltat en tota la 

meva vida. 

 A bord estàvem tots preocupats, ¿podríem 

arribar a la riba sans i estalvis? 

 El capità, guiat per la seva experiència, 

ordenà que abandonéssim el vaixell; li vam fer cas, 

ens vam posar les armilles salvavides i vam saltar 

de la nau. 
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 Quin fred!, l’aigua estava gelada i nosaltres, 

cansats de nedar; ens hauria agradat reposar, però 

no era prudent. Passaven els minuts i seguíem allà, 

enmig del no-res. Aleshores em va semblar veure la 

silueta d’un vaixell, vaig dir que cridéssim i 

xipollegéssim amb totes les nostres forces, ja que la 

vida estava en joc.  

No m’havia equivocat: s’acostava un vaixell 

que rescatava tripulants d’embarcacions que 

haguessin naufragat a causa de la tempesta. Hi vam 

pujar, i després d’hores de navegació, vam arribar a 

port.  

Al final tot va sortir bé, però tinc clara una 

cosa: quan hi hagi previsió de tempesta, no pujaré 

en cap vaixell.  

 

Camila García  

1r A ESO 
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L’HIVERN 

 

Feliç despertar 

amb neu al voltant. 

El fred arriba 

als prats i a les ribes. 

Els óssos s’adormen 

fins que surten les flors. 

 

Nadal ho disfressa 

tot de colors. 

 

M’encanta el fred, 

l’hivern i el nadal,  

em recorden persones  

que ja no hi són 

 

Víctor Mata 

1r A ESO 
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FAMÍLIA 

 

Com l’aigua per la natura,  

com el sol per la vida, 

així em sento jo, segura 

amb la meva família unida. 

 

Tan necessària i estimada 

i de vegades tan ignorada. 

Indubtablement, sempre present, 

per això el meu amor serà atent. 

 

Laia Muñoz 

   1r B ESO 
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PROBLEMES A L’AEROPORT 

 

 −Uf!, l’avió sortirà amb una hora de retard!  

–va dir l’Anna a en Jordi, el seu millor amic. 

 Tots dos tornaven d’un viatge a Londres, hi 

havien anat a perfeccionar l’anglès. Ho havien 

passat molt bé, però ja era hora de tornar. Després 

d’esperar una hora, l’avió va arribar i hi van pujar 

corrents. Van fer el viatge tranquils, sense 

turbulències,  sense cap inconvenient. Tot seguit 

van aterrar, van agafar l’equipatge i es van dirigir a 

la sortida. Es van estranyar de veure a la porta un 

munt de cotxes de policia. Al sortir, van acorralar 

l’Anna sense cap motiu aparent. 

 −On la porteu? –va cridar en Jordi−. No ha 

fet res! 

 −No tens dret a fer cap pregunta, ni a parlar 

–li va contestar un agent. 

 −Si no, tu també seràs retingut –va afegir un 

altre. 

 En Jordi va veure com conduïen la seva 

amiga a comissaria. La van fer seure en una cadira 

de fusta, mentre ella plorava desconsoladament i 

repetia que no havia fet res.  

  Van entrar dos homes vestits de negre i el 

més baix li va preguntar: 

 −Com ho vas aconseguir?  
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 −Aconseguir, què? Jo no he fet res –plorava 

l’Anna. 

 −Ensenya’m el carnet, sisplau –li va 

demanar un nou agent. 

 Ella va agafar la bossa i a continuació, la 

cartera. Va treure el carnet i el va donar a la 

policia. Se’l van quedar mirant, després la van 

mirar a ella, i una altra vegada van observar el 

carnet. 

 −Ho sentim, senyoreta, ens hem confós de 

persona; pot marxar. 

 −Grà... gràcies, agent –va titubejar l’Anna, 

encara amb els ulls humits. 

 Va tornar amb el seu amic i li va explicar el 

que havia passat.  

 Feia poc que una delinqüent s’havia escapat 

de la presó i era exactament igual que ella! 

 

Laia Muñoz 

  1r B ESO 
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HISTÒRIA D’UN NOI I UNA NOIA 

 

 −Ei! 

 −Hola, guapa! T’he trobat a faltar a escola avui, 

per què no has vingut? 

 −Sí..., he hagut d’anar al metge. 

 −Oh!, de veritat?, per què? 

 −Res, res, només era una revisió anual. 

 −Ah, ja ho entenc. 

 −T’he de fer una pregunta. 

 −T’escolto. 

 −Com m’estimes? 

 −Saps que t’estimo més que res en el món. 

 −Si jo... 

 −Per què m’ho preguntes? 

 Silenci. 

 −Alguna cosa va malament? 

 −No, res... Hummmm, quant t’importo? 

 −Et donaria el món en un batec del cor, si 

pogués. 

 −Ho faries? 

 −Sí, ho faria; passa res dolent? 

 −No, tot està bé. 

 −Segura? 

 −Sí, sí... 

 −OK, això espero. 

 −Moriries per mi? 

 −Rebria una bala per tu, amor. 

 −De debò? 

 −Sempre que fos necessari..., passa res dolent? 

 −No, estic bé. 
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 −OK. 

 −Bé, ens veiem demà a l’escola, adéu! 

 −D’acord, t’estimo, adéu! 

 L’endemà al vespre ell li telefona: 

 −Per què no has vingut avui tampoc? 

 −He hagut d’anar al metge. 

 −Que estàs malalta? 

 −Me n’he d’anar, la mare és a l’altra línia. 

 −Puc esperar. 

 −Tardaré una mica. 

 Després d’una llarga estona, ella agafa el telèfon 

amb llàgrimes als ulls: 

 −Crec que ho hauríem de deixar. 

 −Què? 

 −És el millor per a nosaltres ara mateix. 

 −Però... per què? 

 −Perquè t’estimo –i penja. 

 Ella continua sense anar a l’escola; no contesta 

al seu mòbil. 

 Ell parla amb un amic de la noia: 

 −Saps res d’ella? 

 −No, però hauries de trucar a l’hospital. 

 −Per què? 

 −Fes-ho. 

 Quan acaben les classes, ell truca a l’hospital: 

 −Infermera Victòria a l’aparell, amb qui parlo? 

 −Estic tractant de trobar una amiga. 

 −Bé, digues com es diu. 

 −No, oblidi-ho, serà un error. 

 −Només digues el seu nom. 
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 Ell va a l’habitació que li diu la infermera i la 

veu recolzada al llit i amb cara de cansada. 

 −Déu meu!, estàs bé?    

 Silenci. 

 −Sisplau, parla’m! 

 −Jo... 

 −Tu, què? 

 −Tinc càncer, estic en suport de vida, avui em 

traslladaran. T’ho vaig voler dir, però no podia ferir-te. 

També volia veure si m’estimaves tant com jo a tu. 

 −T’estimo molt, et donaria el món amb un 

batec, rebria una bala per tu... 

 Ell no pot contenir les llàgrimes. 

 −No estiguis trist, sempre estaré amb tu. 

 −Llavors, per què vas trencar amb mi? 

 La infermera interromp la conversa: 

 −Noi, les hores de visita s’han acabat. 

 Ell se’n va. Aquella nit traslladen la noia a un 

hospital més ben equipat, però mor després d’arribar.  

 Ell no sap que ella hauria volgut sentir unes 

últimes dolces paraules cap a ella. La noia havia trencat 

amb ell per fer que el dolor no fos més fort i donar-li 

temps per refer-se després de la seva mort, sabia que li 

quedaven dies de vida. 

 L’endemà ell és trobat mort amb una pistola a la 

mà; a l’altra hi té una nota que diu: 

 “Jo vaig dir que rebria una bala per ella, així 

com ella va dir que moriria pe mi”. 

 

Marta Valbuena  

     1r B ESO 
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LA SONRISA QUE ALGUIEN ME DEVOLVIÓ 

 

Hace un año quería un ordenador nuevo, 

pero como no tenía dinero, se lo pedí a mis padres. 

Ellos me dijeron que ya tenía uno.  

−Pero quiero uno nuevo −repliqué. 

  Se negaron a comprármelo y me sentí la 

persona más infeliz del mundo. 

  Al día siguiente me dijeron que mi primo 

estaba ingresado en el hospital y que lo fuera a ver. 

Cuando llegué, pregunté a los médicos en qué 

habitación estaba. Mi primo compartía habitación 

con otro niño más pequeño, debía tener tres o 

cuatro años y... tenía cáncer. 

   Yo iba al hospital una vez a la semana y 

poco a poco iba conociendo a más niños con 

diferentes enfermedades. Cuando llevaba un mes 

visitando a mi primo, conocí a una niña de mi 

edad. Tenía fibrosis quística y llevaba dos años 

ingresada. Nos hicimos amigas y reíamos juntas. Su 

mayor ilusión era salir del hospital y sentirse libre. 

Me di cuenta de que su sueño era algo a lo que yo 

ni siquiera prestaba atención, algo tan sencillo 

como salir a la calle. ¿Qué importancia tenía desear 

un ordenador nuevo? Me sentí feliz. 

 

Elisabet Cano 

   1r A ESO 
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SOY UNA NUBE 

 

De mi depende el tiempo, 

de mi depende el día. 

No necesito pies para andar, 

ni ojos para llorar. 

Cuando desaparezco  

alegro el día 

y cuando vuelvo  

soy una pesadilla. 

De mi depende el tiempo, 

de mi depende el día, 

me llaman nube  

con mucha alegria. 

 

Hanan Choal 

   1r A ESO 
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EL DESAFORTUNADO ALFREDO 

 

Aquel día Alfredo se despertó 

y como cada mañana  

su suerte no cambió: 

se levantó con el pie izquierdo 

y encima tropezó, 

y por culpa de esto 

su nariz se hinchó. 

Tenía reunión, 

como iba mal de tiempo, 

se duchó y se vistió  

en un rápido momento. 

Cuando montó en el coche, 

éste se averió 

y  tuvo que coger  

lo primero que vio, 

con tanta mala suerte  

que lo que agarró 

fue un patinete cojo; 

tal fue el enfado del dueño, 

que quería sacarle un ojo. 

Por fin llegó a su despacho, 

iba tan mal vestido 

y tan mareado, 

que lo tomaron por borracho. 

La reunión era importante, 

con el dinero que ganasen 
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comprarían diamantes, 

pero él la arruinó: 

con volcánica vomitera 

a todos roció,  

y el malvado jefe le despidió. 

Su mala suerte nunca acabó 

y por ello murió: 

estando en el andén 

vio un billete de quinientos, 

se agachó un momento 

con afán de cogerlo, 

pero pasó un motorista 

mirando al cielo... 

y  no pisó el freno! 

Ese fue el final 

del desafortunado Alfredo. 

 

Camila García 

   1r A  ESO 
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AMOR 

 

Ver la gente feliz 

me hace sonreír, 

me ilusiona verte 

como te enamoras. 

 

Te amo con locura, 

te amo con pasión, 

te amo con ternura, 

¡qué gran ilusión! 

 

Cuando te miro 

siento palpitar 

mi corazón de amor: 

vivo en una nube, 

tú también estás, 

juntos volaremos 

a un lugar sin par. 

 

Tienes algo especial, 

por esto te amo tanto... 

 

Iris Nerín 

 1r B ESO 
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EL CABALLERO Y LA PRINCESA 

 

Había una vez un dragón 

que era muy cabezón; 

aunque el reino comida le daba, 

a él siempre le faltaba, 

le dieron pan y queso,  

y les dio un gran beso, 

pero cuando se acabó, 

el dragón se enfureció. 

Al final un sorteo hicieron 

y la mitad del reino murieron; 

cuando a la princesa tocó, 

el rey paralizado quedó. 

Justo cuando iba a morir, 

al caballero le dio por venir. 

Su lanza al dragón hincó 

y el pobre en el suelo se desplomó. 

De su sangre brotó una rosa, 

que regaló a la joven hermosa. 

Con el tiempo se casaron 

y a un hijo precioso cuidaron. 

Y cuando se hizo mayor, 

dirigió el reino con rigor. 

 

Víctor Vallès 

   1r B ESO 
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TU I JO 

Quan passa un estel fugaç 

només demano una cosa: 

estar amb tu nit i dia, 

estar amb tu és viure flotant, 

el cor em batega quan em beses, 

et miro els ulls i veig les estrelles. 

 

PENSO EN TU 

No puc dormir,  

no puc somiar, 

només penso en la llum que vaig veure, 

t’estimo, 

penso en la resplendor, 

unes ales blanques i brillants. 

Sé que l’amor de la meva vida... 

ha arribat! 

 

QUI ETS? 

Tu ets qui em dóna la vida, 

qui em dibuixa els somnis, 

qui em cura els mals, 

qui em dóna tot allò 

que em fa riure. 

Qui m’alimenta d’amor. 

Jo només... t’estimo 

 

Christian González 

  2n C ESO 
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L´ESCOLA QUE HE IMAGINAT 

 

L’escola que he imaginat és una escola gran 

amb bons nens. Un lloc on puguem jugar tots a tot. 

M’agradaria que estigués en un camp, amb herba, i 

hi hagués un llac amb un vaixell enmig del no res. 

Amb un rellotge gran i finestres que il·luminessin 

molt perquè sempre faria bon temps. I que quan fos 

de nit es veiessin moltes estrelles. M’agradaria una 

escola sense tantes regles, i amb ocells, ànecs, 

esquirols, peixos, i que els professors no haguessin 

de posar tantes expulsions. Que tot fossin 

somriures i tranquil·litat, per després, a la nit, 

poder dormir sense problemes. Una escola 

lluminosa on moltes vegades es veiés l’arc de Sant 

Martí, amb gent simpàtica, bona i intel·ligent. 

  Que hi hagués un jardí molt gran per poder-

hi jugar. I que poguéssim pintar, ballar, cantar, 

parlar, dibuixar, veure pel·lícules...  

  Aquesta és l’escola que m’agradaria, l’escola 

que he imaginat. 

 

Christian González  

              2n C ESO 
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ADÉU 

 

  Des de petita el meu tiet era com el meu segon 

pare. Sempre estava amb ell, li ho explicava tot i sempre 

aconseguia fer-me somriure. 

  Quan vaig venir a Espanya, va començar a 

emmalaltir. Era una malaltia que li anava parant els 

muscles fins a arribar al cor. Cada dia volia parlar amb 

ell. Fins que un dia ell no sabia qui era i no podia parlar. 

Quan el vaig veure així, vaig plorar molt. 

  Setmanes després van haver de posar-li un tub 

al coll per poder menjar. Cada vegada que parlava amb 

ell volia plorar perquè el volia veure, ni que fos per 

última vegada. 

  Durant l’aniversari de la meva àvia tots estàvem 

molt feliços perquè després de molt temps ell va 

somriure. L’endemà vaig despertar amb ma mare 

plorant. Pensava que era perquè volia anar al Brasil, fins 

que el meu pare em va dir que el tiet havia mort. Quan 

m’ho va dir, no m’ho volia creure. Vaig anar a 

l’habitació i vaig començar a plorar. L’altre dia no sabia 

que era l’últim cap de setmana que el veuria. No vaig ni 

tenir temps d’acomiadar-me’n. 

  Fa quatre anys que ha mort i encara m’agradaria 

poder trucar al cel solament per dir-li "adéu". 

 

Iris de Oliveira  

    2n A ESO 
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DIARI DE LECTURA 

 

La decisió  3-10-14 

 

  La professora em va dir que anés a buscar el 

llibre, en cas que no el tingués. El destí era una 

habitació plena de llibres, amb cadires, taules i 

alguns companys. Havia d’agafar un llibre per 

llegir. 

  N’hi havia molts, de llibres, i jo, que sóc 

indecís, havia d’agafar un dels mil llibres que hi 

havia. Buscava i buscava, i no n’agafava cap. Era 

difícil, segurament "l’examen" més difícil fins 

llavors. Quan ja era l’hora, tenia tres llibres a les 

mans. D’un, El Diari d’Anna Frank, havia sentit 

que era molt bo; un altre, Estimat Messi, tractava 

de la història del futbolista; l’últim era La porta dels 
tres panys. Vaig agafar aquest. 

La porta dels tres panys semblava un llibre 

de fantasia, però la contraportada deia que parlava 

de física quàntica. Jo volia un llibre de misteri o 

terror i el volia canviar, però més endavant em vaig 

fixar en les il·lustracions. Eren impressionants, per 

això me’l vaig quedar. Em va costar arrencar, però 

després no podia deixar de llegir-lo. Tenia enigmes 

amb les respostes, i això és el que enganxa i el que 

més m’ha agradat fins ara. 
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La frase 10-10-14 

 

"Si vols que passin coses diferents, deixa de 

fer sempre el mateix." 

  El llibre explica que un noi, que es diu Niko, 

es lleva per anar a l’escola i veu aquesta frase 

escrita al sostre de l’habitació. Mentre es vesteix, 

evoca amb amargor el dia anterior. Al sortir de 

casa, fa cas del missatge del sostre i per anar a 

l’escola agafa un camí per on no havia passat mai, 

on troba una casa amb la porta de tres panys i el 

timbre. 

  Aquesta frase em va il·luminar, com al 

protagonista del llibre, Niko. I el vaig imitar. 

Aquell dia em vaig llevar a les 6:30h, com sempre, 

però no vaig esmorzar llet amb cereals com cada 

dia, sinó galetes amb xocolata, un clàssic. Vaig anar 

a l´escola per un altre camí desitjant que 

m’aparegués una casa abandonada amb tres panys, 

com al Niko, però el desig no es va acomplir. 

  Continuant la història, la casa està 

abandonada però una veu respon en Niko quan 

aquest toca el timbre per curiositat. Li posa un 

enigma per poder passar i en Niko no l’encerta. 

Finalment la veu li dóna la resposta. (Jo l’hauria 

esbrinat). Quan entra, tot és fosc, després 

descobreix un gat negre i troba un regal sense 

destinatari amb un sobre que diu "univers per 
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estrenar". En obrir-lo, tot és encara més fosc, però 

unes boletes blanques il·luminen l’habitació. Les 

boletes es mouen i creixen. 

 

La segona part 17-10-14 

 

  Aquest diari va amb l’últim però l’he partit 

en dos perquè és massa llarg. I és que a mi 

m’encanta redactar i fer les redaccions llargues. Jo 

no sé si escric bé o no, però una de les coses que 

vull ser de gran és escriptor. Tinc les idees clares, 

de gran vull ser científic, enginyer o físic; pianista i 

músic, biòleg i escriptor. També hi ha una altra 

cosa, però no és una professió: vull inventar 

artefactes, com la màquina del temps. Són les 

disciplines que més m’agraden: la física i la 

química, les naturals, la música i llegir. 

  El llibre continua. Jo no hauria entrat en 

aquella casa semiabandonada, com el Niko, hauria 

anat a col·legi, com qualsevol altre noi, però això 

que ha fet el Niko és el que el fa diferent. Quan 

entra veu unes boletes diminutes i blanques que, 

com havia dit un elf que no va localitzar en Niko 

en aquell moment, eren leptons i quarks (les 

primeres partícules de la matèria). Després les veu 

en un camp de rugbi i se separen per equips. A 

l’estadi hi ha molts elfs espectadors animant el seu 

equip: o la matèria o la antimatèria. Al final guanya 



49 
 

la matèria i ho celebren amb un ball; quan 

s’uneixen, creixen formant planetes, sistemes, 

galàxies... 

El llibre cada vegada m’impressiona més, té 

unes il·lustracions hipnòtiques i molt boniques. 

Fins i tot té un diccionari on la paraula "Big 

Crunch" està escrita. Té més definicions, 

exactament cinquanta-dues. He agafat el llibre 

perfecte. 

 

El meu principal amor  24-10-14 

 

  En "tunelejar", en Niko veu la noia més 

bonica que ha vist mai. Es diu fada Q i és una fada 

però sense ales: no en pot tenir fins que es doctori 

en fada quàntica. Mentrestant, fa de guia en aquest 

món. En Niko pensa que està tocada del bolet però 

és guapa i ell no és un crac en això de lligar. Jo 

tampoc: jo no sóc gaire bo en això de l’amor, però 

no m’importa. Jo estic feliç en el meu món. I 

encara més amb Déu, aquest és el meu amor 

principal. Sóc cristià i vaig a una església cristiana-

evangèlica. No és una església estricta on has de dir 

sempre el mateix (s’anomena resar), com a les 

esglésies catòliques o als monestirs, sinó que orem 

per parlar i tenir una relació amb Déu. Jo hi toco el 

piano, juntament amb un grup musical. Potser 

penseu que Déu no existeix. És clar que existeix! Si 
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no, qui va crear el cel, l’univers, la vida tot el que 

ens envolta? 

 

Resum final 

 

Per fi, aquestes vacances de Nadal, he acabat 

el llibre. Tinc tantes coses per explicar... El llibre 

m’ha fet reflexionar sobre molts temes. 

  En el món quàntic, en Niko diu que res no 

és normal. Hi ha après molt sobre temes com la 

velocitat de la llum, l’àtom, les partícules, els forats 

negres, els quarks... I ha viscut moltes aventures. 

També ha vist una superposició: allò que pot tenir 

més d’una possibilitat. 

  En Niko és el missatger que ha de dur a la 

Terra tots els secrets de la física quàntica. Per sortir 

d’aquest món ha de passar certes proves. Finalment 

torna del món quàntic per anar al seu món i la seva 

missió és ajudar a obrir els ulls a la Terra. 

 

Kevin Saltos 

  2n A ESO 
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AVI, T’ESTIMO! 

 

La Carme va posar la cançó del Titànic i 

vam tancar els ulls. Amb la imaginació vaig sortir 

de l’aula, disposada a sortir també de l’institut. Vaig 

anar fins al fons del passadís i vaig girar cap a 

l’esquerra, vaig anar tot dret i després de baixar les 

escales, vaig sortir del centre. 

  Em vaig quedar parada a fora, a la porta 

d’entrada, em vaig tocar les galtes i estaven molles. 

El meu avi estava allà plantat a fora del centre, com 

si res... 

  Direu: com pots plorar si el teu avi és allà? 

Fàcil, el meu avi és mort. Va morir el dia del meu 

aniversari. Tenia un somriure a la cara, com dient 

que estava bé, que no em preocupés. L’únic que 

vaig poder fer va ser anar cap a ell i fer-li l’abraçada 

més gran de tota la vida. Ell no parlava, però jo no 

estava preocupada perquè no parava de dir-li que 

l’estimava. Ell amb aquell somriure m’ho 

demostrava tot, que sempre estaria amb mi. 

  Això no és el que vaig imaginar, però ho he 

escrit perquè em volia recordar d’ell. 

Avi, t’estimo!  

 

Ainhoa Tornero  

      2n B ESO  
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EL VIATGE QUE M’AGRADARIA FER 

 

  Sóc la Marta i avui us explicaré una història. 

No m’ha passat a mi, sinó a la meva germana Paula. 

Però ella no hi és per explicar-la. 

  Tot va començar l’any 2006, quan va néixer. 

Era molt petita i tenia una malaltia, a causa de la 

qual no li podien créixer les cames, així que hauria 

de viure sense cames per sempre, amb cadira de 

rodes. 

  La mare, quan va saber que la Paula no 

tindria cames, va agafar una depressió, però la va 

acceptar. 

  La meva germana era la nena més feliç del 

món, ja que a tot arreu era respectada i tenia el que 

volia. 

  Amb només sis anys es va convertir en una 

nena molt famosa ja que pel seu aniversari va 

demanar viatjar a l’Àfrica per ajudar els nens 

pobres a fer-los riure, com ella reia, encara que 

pogués estar trista. 

  Va anar a l’Àfrica sola l’any següent i s’ho va 

passar molt bé. Va tornar al cap de dues setmanes. 

  Es va posar malalta, ho vam trobar normal, 

però la febre continuava pujant-li dia rere dia, així 

que vam decidir portar-la a l’hospital. Cada vegada 

es trobava pitjor i va morir al cap de dues setmanes; 

ningú em va dir per què exactament. Ara ja no la 
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recorda ningú, però la meva família encara està 

trista. 

  I ara jo vull fer el mateix viatge que va fer la 

meva germana amb la seva cadira de rodes, perquè 

tothom es recordi d’ella.  

  De veritat, és el que vull a la vida: el viatge 

que m’agradaria fer. 

 

Núria Vara 

  2n B  ESO 
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L´ÚLTIM CROMO 

 

  Estic netejant la meva habitació i he trobat una 

cosa no gaire interessant, però molt impactant i 

divertida, de quan tenia sis anys: la meva primera 

col·lecció de cromos. A mi m’encanten els animals, la 

meva tieta ho sabia i em va regalar uns paquets amb 

fotos d’animals, em van entusiasmar, recordo 

perfectament que al paquet hi havia cinc cromos:  un 

dofí nedant, una girafa molt esvelta, un tigre petitó i un 

ós menjant. 

  Els anava a enganxar a l’armari, quan la meva 

tieta em va agafar el braç i em va ensenyar un paquet 

més gran: un llibre de cromos; no n’havia fet mai cap  

col·lecció i en tenia moltes ganes. 

  Cada examen que aprovava, la mare em 

comprava un sobre de cromos, i si treia molt bona nota, 

me’n comprava dos. Al col·legi molts companys feien 

aquella col·lecció i vaig intercanviar tots els repetits que 

vaig poder, fins que la moda es va acabar i va començar 

una col·lecció d’una sèrie molt avorrida. 

  Vaig haver de trucar a la fàbrica on feien els 

cromos per poder acabar la col·lecció; només podies 

demanar trenta cromos i a mi me’n faltaven trenta-dos. 

  La mare hi va trucar, va demanar els trenta i va 

preguntar si se’n podien demanar dos més, que així  ja 

acabava la col·lecció, però no podien donar més de 

trenta cromos. 

  Creuant els dits, la mare i jo vam recórrer 

moltes llibreries i quioscs de Barcelona (per on vivíem). 
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Vaig tenir sort: en un vaig trobar un dels cromos que 

em faltava, ara només quedava l’últim: un gatet, el meu 

animal preferit. Vaig anar preguntant als meus amics a 

veure si algú tenia aquell cromo i només una nena em 

va dir que havia acabat la col·lecció i no sabia si tenia 

aquell gatet repetit, així que vam quedar un dia a casa 

seva. Hi vaig anar amb tots els meus repetits i ella tenia 

tots els seus repetits. Va mirar l’àlbum i tenia el gatet 

repetit, però estava totalment destrossat perquè la nena 

era més petita que jo i cap cromo estava ben cuidat. Jo el 

volia i ella va dir que me’l regalava perquè ella no el 

volia per res, però que li’n devia una. 

  En arribar a casa, vaig trobar un paquet amb els 

trenta cromos que em faltaven, però en vaig comptar 

trenta-un. La mare em va explicar que va ser una 

excepció. Li vaig dir que ja tenia aquell cromo, però que 

em feia molta il·lusió perquè l’altre estava destrossat. Al 

moment van trucar a la porta, era la meva tieta amb un 

sobre a les mans. Em va dir que era l’últim cromo, 

l’havia demanat a la central d’Anglaterra perquè la mare 

li ho havia dit, i el sobre portava un altre cop el gatet. Li 

vaig donar les gràcies i li vaig explicar la història. Van 

trucar de nou i era el pare amb un altre sobre i... també 

hi havia el gatet! Vam passar una tarda molt divertida i 

avui que ho estic recordant tot, encara ho trobo més 

divertit. 

 

Núria Vara 

 2n A ESO 
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LAS CEREZAS 
 

Por su sabor y su aspecto, y por los 

recuerdos que me evocan, las cerezas son mi fruta 

favorita. Son intensamente rojas, redondas y 

pequeñas, tienen un hueso como el de las olivas y 

están súper dulces. ¡Son deliciosas! 

Cuando era pequeña, mi madre me 

compraba cerezas y yo siempre buscaba las que 

estaban juntas, de dos en dos, y me las ponía en las 

orejas como si fueran pendientes. Después, me las 

comía tranquilamente, cogía otro par y lo volvía a 

hacer.  

Ahora, cuando mi madre compra cerezas, es 

mi hermano pequeño el que hace lo que yo hacía 

de niña. Entonces lo miro, sonrío y pienso en los 

momentos mágicos que vives cuando eres pequeña, 

esos momentos que sabes que nunca olvidarás y 

que dependen de cosas tan simples como una pareja 

de cerezas.   

 

Tània Caro 

  2n A ESO 
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AMOR DE REYES 

Las cerezas son una fruta de primavera que 

gusta a casi todo el mundo. Es muy saludable y 

muy rica, y tiene una textura lisa y un color rojo 

intenso y brillante.  

En mi país, Marruecos, a las cerezas las 

llaman con dos nombres: caraz, que significa 

“cereza” y hob el muluk, que significa “amor de 

reyes”. Las cultivamos en las montañas del Atlas 

Medio. En esa zona, muy cerca de Fez hay una 

ciudad que se llama Sefrou donde cada año, a 

primeros de junio, se celebra el Festival de las 

Cerezas. La fiesta dura una semana y participa toda 

la ciudad. Hay desfiles con carrozas, cantos y 

bailes, y al final se elige a una chica que es la Reina 

de las Cerezas. Todos los años mucha gente de 

Marruecos y de otras partes del mundo acude a 

celebrar esta fiesta declarada por la Unesco 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.   

Antiguamente, las cerezas eran la fruta 

preferida de los reyes, que las tenían en sus palacios 

y las consideraban la fruta más hermosa; es decir, la 

princesa de las frutas. También era la más cara.  

 

Salma El Akel 

    2n A ESO 
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TENGO MIEDO 

 

Tengo miedo de que un día 

me despierte y nadie esté. 

Tengo miedo de morir, 

de que nadie me haga caso. 

Pero más miedo me da 

despertar y que no estés. 

Que no estés para decirme 

cuánto me amas… 

Que no estés para decirte 

cuánto te amo… 

Pero más miedo me da 

que te vayas sin decirme que te vas. 

Tengo miedo de perderte. 

 

Iris de Oliveira 

    2n A ESO 
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MI BISABUELO Y SU HISTORIA 

 

Os voy a hablar de mi bisabuelo, de cómo se 

convirtió en ecuatoriano y de la larga historia que hay 

detrás de sus ojos. 

Todo comenzó con Huáscar y Atahualpa. Estos 

eran dos hermanos que tenían su “Tahuantinsuyo” (una 

tierra que gobernaban), pero no tardaron mucho en 

dividir su tierra en dos trozos, lo que es actualmente 

Perú y Ecuador. La diferencia es que Ecuador tenía más 

terreno y era dueño de una parte del río Amazonas.  

Los dos hermanos eran “felices”, hasta que 

vinieron los españoles. Los españoles estaban 

invadiendo América en busca de riqueza, ¡y qué mejor 

riqueza que el oro! Atahualpa reaccionó y escondió su 

oro, la leyenda dice que dentro de una montaña, para 

que no lo encontrasen, especialmente el español 

Pizarro. Los españoles se cansaron de buscar el oro y 

como Atahualpa, el gobernador de Ecuador, no 

confesaba, Pizarro le prendió fuego. Los españoles 

siguieron buscando el oro sin encontrarlo y se 

enfrentaron contra el hermano que gobernaba Perú: 

Huáscar. Los peruanos salieron victoriosos y los 

españoles se fueron. 

Después hubo nuevas guerras. Una fue entre 

Ecuador y Perú para disputar el trozo de tierra del río 

Amazonas que pertenecía a Ecuador. Perú ganó, por eso 

Ecuador es un país pequeño. Otra guerra fue porque 

una parte de Perú quería independizarse. Iban de casa 

en casa preguntando si querías o no la independencia; y 

según lo que elegías te mataban o no.  
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Aquí entra mi bisabuelo. Él ya era adulto y 

había vivido otras guerras. Tenía una mujer, mi 

bisabuela, y cuatros hijos; y, a pesar de la mala salud de 

ella, decidieron irse a Ecuador para escapar de la guerra 

que iba a estallar en Perú.  

En el camino a Ecuador pasaron muchas cosas. 

En una guerra uno no puede salir a la calle como un día 

cualquiera. Hay que pasar desapercibido. Así que ni en 

un coche ni en cualquier vehículo podrían ir a Ecuador 

ya que las calles estaban vigiladas, la mejor y única 

opción era ir caminando. Caminar de Perú a Ecuador es 

poco si vives cerca de la frontera, pero ellos vivían en la 

otra punta del país. Hubiera sido mejor ir a Brasil, pero 

no querían meterse en la peligrosa Amazonia. En el 

camino mis bisabuelos y sus hijos tenían que sobrevivir 

como podían, y robaban y cazaban animales para 

comer. Antes del viaje, mi bisabuela ya estaba enferma 

de tuberculosis, y en el camino, lamentablemente, 

murió. Esos seguramente fueron los peores días de sus 

vidas.  

Mi bisabuelo y sus hijos llegaron a Ecuador con 

hambre y con ansia de tener una vida mejor. 

Ya en Ecuador, no tenían papeles, tuvieron que 

inscribirse para conseguirlos, y les dieron unas edades 

falsas. Ya eran oficialmente ecuatorianos. Le costó a mi 

bisabuelo pero lo consiguió. A continuación tuvo una 

casa, un trabajo y otra mujer. Sus hijos iban al colegio, 

todos menos el mayor: que sería mi abuelo. Con diez 

años, trabajaba como su padre para mantener la casa y la 

familia, y además hacía las tareas domésticas. Todo iba 

con normalidad y cada uno tenía su papel: mi abuelo, de 
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empleado y mandado por todos; su madrasta, de jefa; su 

padre, de cabeza de familia; y sus hermanos, de niños.  

Pasaron los años, y mi abuelo y sus hermanos se 

hicieron adultos; cada uno tenía su casa y su trabajo. Mi 

bisabuelo era muy viejo, había roto con su mujer y 

estaba con uno de sus hijos para que lo cuidara. Mi 

abuelo se había hecho de una mujer, mi abuela, y 

tuvieron cuatros hijos, uno de los cuales es mi madre.   

Todo iba bien hasta que mi bisabuelo tuvo que 

ir al hospital por un mareo. Mis abuelos iban a visitarlo 

con sus hijos y de camino fue atropellado mi tío de siete 

años. Lo llevaron al mismo hospital donde estaba mi 

bisabuelo, allí se encontraron y se contaron lo sucedido. 

Mi tío estaba al borde de la muerte. Mi bisabuelo ya era 

mayor y al instante gritó que quería morir él, que ya 

merecía morir, que no se muera su nieto, que vale más 

que se muera él en vez de su nieto. Y así sucedió. Mi 

bisabuelo murió de un infarto y mi tío sobrevivió. Mis 

familiares se deshicieron en un mar de lágrimas.  

Han pasado muchos años después de esto, y en 

mi familia esta historia va pasando y va a pasar de 

generación en generación. Me tocará a mí, Kevin Saltos, 

explicarla a mis hijos.      

 

Kevin Saltos 

   2n A ESO 
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ALL MY GREAT EXCUSES 

FOR NOT HAVING MY HOMEWORK DONE 

 

A killer kangaroo was pursuing me, 

I entered a tale and couldn’t go out, 

A travelling seller sold my homework and 

My mother-in-law broke it with her shouts  

Ismael Baena & Marc Barbudo 

2n ESO 

  

I started on my homework,  

But couldn’t get it done 

My cat explained a story,  

Kidnapped me in my bed 

He only gave me chocolate to eat, 

That’s why I never for school I left. 

Salma & Iris 

    2n ESO 

 
I started on my homework; a bird flew into my room. 

It took homework away, I couldn’t run as fast anyway 

He was never afraid…  

A herd of sheep invaded my house, baaing really afraid 

They ate my notes together with a mouse, I bet… 

My books fell into a fishpond, they got all very wet. 

A thief entered my home and stole my homework away 

Nadia & Cande  

      2n ESO 
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I was in my house shitting  

And suddenly my wild cat locked me in. 

On my way to school I met a dwarf 

And he kidnapped me. That’s why  

I’m late to school today! 

Cristina, Kevin & Fran 

           2n ESO 
 

LES MEVES GRANS EXCUSES  
PER NO TENIR ELS DEURES FETS 

Un cangur assassí em perseguia! 
He entrat en un conte i no en podia sortir! 
Un venedor viatger ha venut els meus deures.. 
La meva sogra els ha destrossat a crits. 

He començat els deures, però no els he pogut acabar: el 
gat m’explicava una història i m’ha segrestat al llit: 
només m’ha donat xocolata per menjar; és per això que 
no he pogut anar a escola.  

He començat els deures, i un ocell ha entrat. 
Me’ls ha pres amb el bec i ha sortit volant. 
Per més que he corregut, ni mica s’ha espantat! 
Un ramat d'ovelles ha entrat a casa belant esparverat. 
Els llibres se m’ha menjat un ratolí ben plantat. 
Els llibres han caigut a l’estany i són ben molls. 
Un lladre ha entrat a casa i els deures m’ha robat! 

 Jo era al lavabo i el meu gat salvatge m’hi ha tancat. 
Anant cap a l'escola, un nan m’ha segrestat.  
I és per això que avui he arribat tard! 
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THE NIGHT IS LONG 

The night is long 

I’m singing a song 

To calm down my fear 

In the Halloween of this year. 

I’m dressing up as a vampires 

And my friends dress up as witches. 

We go in the streets trick-or-treating,  

Then we go back home to eat all our picking 

The sweet is delicious! 

I love Halloween autumn party issues!  

 

Salma El Akel 

2n A ESO 
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LA NIT ÉS LLARGA  

La nit és llarga.  
Estic cantant una cançó  
per calmar la meva por  

a la nit de Halloween d'aquest any.  
Estic vestida com una vampiressa  

i les meves amigues es disfressen de bruixes.  
Anem pels carrers cridant “truc o tracte!”,  

després tornem a casa a menjar la nostra collita.  
El caramel és deliciós!  

M'encanta aquesta festa de tardor! 
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OCTOBER, NOVEMBER 

 

Today is October 

Soon will come November... 

Today comes a monster 

Because it’s October, 

The month of the ghosts, 

When black cats are seen, 

The day when it’s brown,  

Because here comes Halloween! 

The vampires go out in the night 

And the people, too,  

Saying “Trick or treat!” 

They enjoy the season! 

Soon here comes November,  

October is ending, briefly sighing...  

So you have to say, 

“Happy Halloween!” 

 

Kevin Saltos 

2n A ESO 

 
OCTUBRE, NOVEMBRE 

Avui és octubre 
aviat vindrà novembre ... 

Avui ve un monstre 
perquè és l'octubre, 
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el mes dels fantasmes, 
quan es veuen els gats negres, 
el dia que és de color marró 
perquè aquí ve Halloween! 
Els vampirs surten a la nit 

i la gent, també, 
dient "Truc or tracte!" 

Gaudeixen, contents, de la temporada! 
Aviat ve novembre, 

Octubre està acabant amb un breu sospir... 
Així que haureu de dir 

"Feliç Halloween!" 
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HALLOWEEN 

 

Hello! 

Today I will explain a little Halloween 

custom in my Writing. On Halloween, the people 

who want to have fun get disguises: witches, 

zombies, mummies, corpses… They go play “trick-

or-treat” to get candy. Sweets are given to kids 

according to the people who do so. The undead 

come to manifest themselves. I honestly stay with 

my friends to go scare the old people, ha, ha, ha!  

Happy Halloween! 

 

Nerea Pascual 

   2n B  ESO 
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HALLOWEEN 

Hola!  
Avui us explicaré una mica el costum de 

Halloween en la meva redacció. El dia de Halloween les 
persones que volen divertir-se es disfressen: bruixes, 
zombis, mòmies, cadàvers... La gent juga al “truc o 
tracte” per obtenir caramels. Els caramels es donen als 
nens, pocs o molts, segons la gent que els dóna. Els 
morts vivents vénen a manifestar-se. Sincerament, 
quedo amb els meus amics per anar a espantar la gent 
gran, ha, ha, ha!  

Feliç Halloween! 
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DOLL’S STORY 

 

It is possible that you have heard more 

times to this story, but now it is different. I will 

write my story, my life. 

When my creator finished me, I listened to 

everything that he was saying. He was saying that I 

will be a diabolical doll. I didn’t want to, but I 

couldn’t decide about it. Then my creator sent me 

to a shop. 

One day I saw a very pretty girl and when 

she saw me she was very happy because I was 

pretty, too. Her mother bought me. 

In her house I wasn’t a diabolical doll and I 

was very happy, but scared, too, because I didn’t 

want to damage her. 

One month later the little girl didn’t want 

me and she threw me to the garbage, and then I 

was very angry and I turned into a diabolical doll. 

I was preparing a very difficult plan and I was late 

one year. 

The next year the little girl was seven and 

she was the prettiest girl but she was bad with me, 

she threw me away. 

I wanted to kill her for a lot of years but I 

couldn’t because she was very intelligent. 
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When she was ten, she disappeared, and I was very 

angry because I couldn’t kill her, and I was 

becoming a criminal doll. I killed all the girls that 

were ten. 

And I will never die because I’m created for 

this. But now you understand all the story and it is 

different from others that you listened to before. 

 

Núria Vara 

 2n B ESO 
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HISTÒRIA D’UNA NINA 

  És possible que hàgiu escoltat més vegades 
aquesta història, però ara és diferent. Escriuré la història 
de la meva vida.  
  Quan el meu creador em va acabar, vaig escoltar 
el que deia: jo seria una nina diabòlica. No m’agradava, 
però no podia decidir. I el meu creador em va enviar a 
una botiga.  
  Un dia vaig em va veure una nena molt maca, 
estava feliç perquè jo era bonica i la seva mare em va 
comprar.   A casa seva jo no era una nina diabòlica i 
vivia feliç, però també espantada: no li volia fer mal.  
 Al cap d’un mes la nena no em va voler i em va 
llençar a les escombraries. Jo estava enfadada i em vaig 
convertir en nina diabòlica. Durant un any vaig 
preparar la venjança.  
  L'any següent, la nena tenia set anys i era la més 
maca de totes, però havia sigut dolenta amb mi i la volia 
matar.  
  Ho vaig intentar una pila d'anys, però no vaig 
poder perquè era molt intel·ligent.  
  Quan tenia deu anys, va desaparèixer. Jo estava 
enfadada perquè no podia matar-la i em convertia en 
una nina criminal. Vaig matar totes les nenes que 
tenien deu anys.  
 Ha passat el temps i ho continuo intentant. 
  Jo no moriré mai, perquè estic creada per això. 

Ja sabeu la història; és diferent de totes les 
altres. 
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VUIT HORES ESPERANT 

 

El meu germà petit va néixer amb la pell 

groguenca. Els metges pensaven que ja li passaria, 

que serien només els primers dies després del 

naixement i tot tornaria a la normalitat. 

  Però li van fer analítiques i el fetge  no li 

funcionava. No hi havia més remei que fer-li un 

transplantament. El problema va ser que passava el 

temps i no trobaven cap fetge compatible. Els pares 

estaven desesperats: en cas que no el trobessin, al 

meu germà li quedava un mes de vida. 

Ens vam emportar el nadó a casa. 

  Vint-i-vuit dies després, quan ja crèiem que 

la situació era irreversible, va sonar el mòbil. El 

vaig agafar: trucaven de la Vall d’Hebron. 

Ràpidament el vaig passar a la mare. Bones 

notícies: havien trobat un fetge compatible! 

  L’operació va durar vuit hores, les vuit 

hores més llargues i cruels de la meva vida: nervis, 

angoixa, patiment... Ens passàvem les hores resant 

perquè tot anés bé. 

  L’operació va donar resultat. En el dia d’avui 

el meu germà té sis anys i tant ell com nosaltres 

som les persones més felices que conec. 

Souliman el Akel  

                3r C ESO   
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PER QUÈ M'HAS DEIXAT? 

 

Quan perds algú, algú que estimes, quan se't 

trenca el cor, potser sigui la pitjor cosa que hagis 

pogut sentir; no importa el temps que passi, sempre 

tindràs present l'angoixa que et deixa al cor.  

  Al començament creus que el temps ho 

curarà tot, després tens un flashback, sona la cançó 

que tant et recorda la persona perduda, i et torna a 

destrossar, l'única solució és tancar-te a l’habitació 

i no sortir-ne mai. 

  Aquella persona et va fer mal, et va robar la 

felicitat, i tu segueixes pensant-hi constantment i 

necessites la seva presència. Els amics et donen 

moltíssimes raons per deixar de mirar enrere, per 

treure't del cap la desesperació i seguir el teu camí. 

Però ni pots ni vols. 

  Et sap greu substituir-lo per un altre: li vas 

prometre que mai no ho faries. I malgrat que ell va 

trencar les seves promeses, tu vols complir les 

teves, estàs atemorida i no podries suportar que et 

tornessin a fer mal. No vols trobar a faltar  ningú, 

perquè no vols deixar d'estimar-lo i res ni ningú 

pot compensar la seva substitució. 

 

Sara Fornieles 

   3r A  ESO 
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SÓC... 

 

 Sóc el somriure forçat de les 9:30 del matí, 

l’“estic bé” de les 16:45, sóc el “no tinc gana, soparé 

després”, de les 21:00, sóc el “bona nit” a la família 

de les 22:05, sóc el “fins demà” als amics de la 1:00, 

sóc el “dorm ja” de les 2:03, sóc l’insomni de les 

3:45, sóc les llàgrimes tristes regalimant per la cara 

de les 4:35, sóc la sang al llit de les 5:02, les pastilles 

de les 5:10, sóc els plors demanant ajuda, sóc el tic-

tac etern, sóc la carta que diu als pares que no va 

ser culpa seva... 

 

Sara Fornieles 

    3r A ESO   
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MOLTES GRÀCIES, AVI 

 

  Em dic Clara i tinc 12 anys, sóc molt presumida 

i m’agrada mirar-me al mirall. 

  Però fa dos dies que va morir el meu avi, i els 

nens i nenes de l’institut diuen que estic trista i que he 

deixat de somriure. Els pares també ho noten i no saben 

què fer. Veuen com cada nit, abans d’anar a dormir, 

ploro una estona perquè recordo els moments més 

feliços que vaig passar amb ell; he estat tan unida a l’avi!  

  Ahir a la nit, quan plorava, la veu d’una dona va 

ressonar dins el meu cap. Em va dir que deixés de plorar 

i em donà una carta de l’avi escrita abans de morir: 

Hola, Clareta. 
Gràcies per tots els moments feliços que m’has 

fet viure; ets la millor néta del món, i et dic adéu amb 
un gran somriure, vull que em recordis així, somrient, 
caminant pel bosc agafats de la mà, menjant crispetes 
mentre vèiem una pel·lícula a la tele. 

Et prometo que des del cel jo et cuidaré, faré 
que no deixis de ser feliç. Ajuda els pares, esforça’t en 
els estudis i no oblidis mai com t’estimo. 
  Un petó ben fort del teu avi Josep. 

Quan vaig acabar de llegir, vaig mirar al sostre 

mentre una llàgrima em lliscava per la galta i el meu 

somriure es feia cada cop més gran. 

I vaig xiuxiuejar: 

−Moltes gràcies, avi. 

 

Míriam González  

     3r B ESO 
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HAS CRESCUT 

 

Era un dia d’aquells en què penses en el curs de 

la vida, com passa el temps sense que ens n’adonem. 

  Pensava en les promeses, jocs, amics, plors i 

comiats de persones estimades.  Sobretot en els comiats, 

que no són agradables perquè sents com deixes un tros 

de tu en aquella persona que s’allunya i que, potser, no 

retrobaràs mai més. És un fet, una situació que no pots 

controlar, se t’escapa de les mans, fuig com l’aire que no 

pots retenir, perquè no el pots encadenar. 

  És per això que recordem: un moment fugisser, 

una imatge que ens transporta al passat, una paraula que 

ens va arribar a l’ànima. Tot per evitar pensar en el 

nostre present, tan diferent de l’abans que enyorem. 

  Desitjaríem tenir una màquina per endarrerir i 

aferrar aquell temps pretèrit, per retrobar persones que, 

possiblement, ni es recordin de nosaltres, per tornar a 

sentir aquelles sensacions perdudes. Perquè els records 

són bonics, però encara ho és més el fet de reviure’ls. 

  Pensar, pensar, pensar… 

  Pensar i preguntar-se: on anem tan de pressa? 

Per què tenim tanta pressa per fer-nos grans? 

  Deixem que les coses passin perquè és el seu i el 

nostre destí, no les forcem. Al final, tot s’acaba. És 

millor gaudir dels moments més senzills, que passem 

diàriament, que penedir-se d’allò que ha desaparegut i 

que, segurament, no tornarà.  

 

Ludmila Montaño  

      3r A ESO 
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ENTREPÀ DE MORTADEL·LA 

 

  La mortadel·la serà sempre l'ingredient clau dels 

meus entrepans. Segur que no sabeu per què, us ho 

explicaré.  

  Fa uns mesos estava sortint amb una noia que 

m'agradava molt, els dos ens agradàvem. Un dia vam 

decidir fer una excursió nosaltres dos, amb ningú més, 

tot el dia sols, volíem fer el que volguéssim sense que 

ningú ho impedís. 

  Vam estar hores caminant sense rumb i 

finalment vam arribar a un llac molt bonic, un llac que 

cap dels dos no havia vist mai. Era gran, de color blau 

turquesa, net i transparent. 

  Vam decidir que ens hi quedaríem una bona 

estona. Ens va entrar gana, vam treure els entrepans de 

la motxilla i vam començar a menjar. No ens ho 

esperàvem, però va començar a ploure. Quan anàvem a 

posar-nos sota un pi, vaig relliscar i em va caure 

l'entrepà a l'aigua. Així que vam haver de compartir el 

seu. Curiosament era de mortadel·la. No ens el vam 

menjar d'una manera gaire normal que diguem: cadascú 

va començar per un costat fins arribar al centre. Ja us 

deveu imaginar què va passar quan vam arribar al cor de 

l’entrepà.  

  És per aquest motiu que m'agraden tant els 

entrepans de mortadel·la. 

 

Arman Pipoyan 

          3r A ESO 
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IL·LUSIONS INFANTILS 

 

Començaments de desembre. Escrivia 

aquelles cartes amb gran il·lusió, omplia pàgines i 

pàgines explicant com m’havia portat aquell any. 

Hi posava fotos de les joguines que volia. 

Començaven les ànsies de Reis Mags. 

  Portava la carta al patge, al portal de 

l’ajuntament, pensant que aquells tres homes, que 

tenien el poder de satisfer els desitjos dels nens del 

món, em portarien tot allò que havia demanat. Era 

un temps d’alegria i d’innocència. 

  La nit del cinc de gener era màgica. Anava 

al centre de la ciutat amb la meva família a veure la 

cavalcada. Hi havia carrosses plenes de regals, jo 

anava assenyalant i cridant que alguns d’aquells 

presents eren els meus. Recollia de terra els 

caramels que llançaven els Reis i els patges i no 

podia ser més feliç. 

  A la nit se’m feia impossible dormir. 

  Però la d’aquell any va ser l’última que em 

vaig sentir així: com que no podia dormir, em vaig 

alçar per veure si havien vingut els Reis. I sí, els 

regals estaven quasi tots al lloc, al costat de les 

sabates amb el menjar per als camells. Però també 

hi havia els pares: acabaven de col·locar els regals 

que havia demanat, i  estaven a punt de buidar el 
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contingut de les meves sabatetes, per fer veure que 

els camells s’havien acabat el menjar de dins. 

  Anys més tard, quan arribava la vigília de 

Reis, recordava, i encara recordo, aquell moment; 

m’hauria agradat no haver-me llevat, haver-me 

queda’t al llit per seguir gaudint de la il·lusió que 

només  els infants són capaços de tenir: el somriure 

als llavis, els ulls brillant en obrir cada regal...  

La innocència.  

 

Lídia Sánchez  

    3r B ESO 
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L’ESPERA 

 

  Em vaig llevar amb moltíssima alegria perquè 

era divendres i, per tant, l’últim dia d’escola: ja 

començàvem les vacances de Nadal i era el dia que ens 

donaven les notes.  

  Genial!, ho tenia tot aprovat! Tenia ganes 

d’ensenyar les notes als pares, així els pressionaria 

demanant-los més regals. 

  Un cop esmorzat, tenia dues hores de classe –de 

fet, no vam fer res- i ja podíem marxar a casa. Al matí 

havia quedat que la mare em passaria a recollir. Quan va 

sonar el timbre, tothom va sortir disparat i jo em vaig 

quedar esperant-la. Passaven deu minuts de dos quarts 

de dues i la mare no venia. Vaig decidir trucar-li, però 

no va contestar: potser s’havia quedat a la feina per 

enllestir alguna cosa. Quan passaven vint minuts de 

l’hora, vaig decidir anar-me’n amb autobús. 

  Vaig arribar a casa a dos quarts i mig de tres. No 

hi havia ningú, que estrany!, al migdia les botigues 

estaven tancades i el pare no començava a treballar fins 

més tard. Quan anava a trucar a la mare, em va sonar el 

mòbil: era el número de la mare, però la veu que vaig 

sentir no era seva, sinó la d’un policia que em feia saber 

que la mare havia  perdut la vida en un accident de 

trànsit poc abans de quarts de dues, mentre intentava 

enviar-me un missatge que deia : “Fill meu, arribaré una 

mica tard. Espera’m. T’estimo moltíssim.” 

 

Xavi Sánchez 

3r B ESO 
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TOT GIRA 

 

Jo cridava cada vegada més a la mare, però ella 

no en tenia la culpa: era el pare qui ho havia decidit tot. 

Em va dir que ens n’aniríem a viure en un altre lloc, i 

això em va revoltar: havia de deixar les amigues, ho 

havia de deixar tot. Seria l’última vegada que veuria la 

casa i tot allò que em portava bons records. 

  Un cop fetes les maletes i després d’agafar el 

necessari, vam pujar al cotxe. Em vaig posar a plorar i el 

pare em va fer callar, no volia sentir cap queixa ni cap 

retret. El pare parlava i conduïa, mig distret. Aleshores, 

sense saber d’on, va aparèixer un camió enorme. 

  Quan em vaig despertar, no sabia on era. Només 

recordo que vaig cridar la mare i el pare; no hi eren, 

només hi havia policies i metges. No sabia què em deien 

ni per què hi havia tant soroll de sirenes. 

  Després van arribar els tiets: em van dir que 

havia d’anar a viure amb ells perquè els pares ja no hi 

eren. A partir de llavors, tota la meva vida va girar 

entorn del seu record inesborrable: jo ja no era feliç i 

creia que no ho seria mai més. 

  Un dia, però, vaig conèixer una àvia,  una 

senyora molt gran, i em va explicar que tot en aquesta 

vida té un començament i un final, un naixement i una 

mort, i que tard o d’hora totes les persones que hem 

estimat ens retrobarem i ens podrem seguir estimant 

per sempre més. 

 

Ouidad Zoubir 

           3r C ESO 
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CUANDO MURIÓ MI ABUELA… 

 

Cuando murió mi abuela me sentí muy 

deprimido. Llegué a mi casa y todos me dieron la 

bienvenida y todos se acercaron a saludarme. Y 

sentí que faltaba alguien y en mi interior, un vacío 

que sólo una persona puede llenar: me di cuenta de 

que faltaba la abuela. Aquella mujer que siempre 

solía estar, aquella ancianita que al verte se ponía a 

gritar. Aquella que al abrazarte no te quería soltar. 

Intenté sonreír, intenté aguantar y miré al cielo. 

Empezaron a caer lágrimas y empecé a recordar un 

cariño y una mujer que jamás voy a olvidar. 

 

Souliman el Akel 

                 3r C ESO  



87 
 

AQUEL VERANO 

 

  Cuando en verano estaba de vacaciones 

ocurrió algo malo, una cosa del destino, mi abuelo, 

que vivía en Armenia, se había muerto. 

  Yo me enteré una noche, aproximadamente 

a mediados del verano, porque habían escrito a mi 

padre diciendo que su padre estaba mal y que le 

iban a llevar al hospital; mi abuela, por desgracia, 

no le pudo acompañar.  

  Al día siguiente mis padres me lo contaron, 

pensando que no lo sabía, y yo me sentí muy triste, 

supuse que iríamos a Armenia a visitarle pero no 

pudo ser, solo fueron mis padres, y a mis hermanas 

y a mí nos dejaron con una amiga de mi madre. 

  Todos los días, a partir de ese, me levantaba 

y pensaba cómo estaría mi abuelo, siempre que lo 

recordaba me ponía más triste. Durante esos días 

que mis padres se fueros de visita estaba 

preocupado, hasta que nos anunciaron que mi 

abuelo se había muerto, en ese momento no me 

salieron ni las lágrimas ni las palabras, pero era 

como si el mundo se me viniera abajo. Mi abuelo 

fue la primera persona que conocía que se murió, y 

por lo tanto, la muerte más dolorosa. 

 

Arman Pipoyan 

    3r A ESO 
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CUANDO LEVANTÉ LA MIRADA… 

 

Cuando levanté la mirada, me apuntaba con 

la pistola. Sonreí. No iba a disparar, lo sabía. 

  Ante mis ojos se encontraba Michael, un 

chico de apenas veinte años, el pelo azul, a juego 

con sus ojos aguamarina. Me devolvía la sonrisa. 

  Me tendió la mano y yo la acepté, 

impulsándome para salir de aquel agujero. Me 

ofreció otra arma sin decir nada, debíamos ser 

sigilosos, por el bien de la pequeña Lynn, debíamos 

rescatarla de las entrañas de aquel siniestro lugar. 

  Caminamos codo con codo por el extraño 

laberinto formado por paredes sucias y llenas de 

polvo, con nuestras armas cargadas y dispuestos a 

saltar al ataque a la mínima señal de peligro. 

  Según el mapa que nos dio el teniente 

Weasley, estábamos cerca de la sala central del 

complejo, donde estaba la pequeña. 

  Llegamos rápido y sin perdernos. Se me 

daba bien la orientación. Nos miramos, paramos un 

segundo para recuperar aliento y abrimos la puerta 

de par en par, dispuestos a sacar de ahí a nuestra 

hermana. 

 

Nuria Prieto 

    3r B ESO 
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SENTIMIENTOS 

 

  Me siento sola y desamparada, me siento 

atrapada. Estoy encerrada en una caja junto a mis 

más secretos demonios. Me asusto y a la vez me 

alegro. Pues quizá no haya mejor compañía que tus 

más oscuros temores. 

  ¿No es difícil mirar al enemigo cuando, en 

realidad, te miras a ti misma? Grito para pedir 

ayuda y nadie me escucha. Me siento sola y 

atrapada. 

  Una luz se cuela en mi caja y espanta a las 

sombras. Me inunda su calidez y su alegría. Me 

siento bien y protegida. ¿Es ahora esta luz, mi 

compañía? Si es así, sonrío. Mi cara bañada en 

lágrimas es secada por su mano dorada, pues ahora 

es mi ángel de la guarda. 

  Juntas salimos de mi prisión y veo ante mí 

dos chicas: una aturdida, la otra sonriente. Mis ojos 

nublados se aclaran y veo un espejo. Ahora lo 

entiendo y sonrío. 

  ¿No es más sencillo mirar al enemigo 

cuando hay una mano amiga a la que sujetarse? Río 

de alegría y ella ríe conmigo. Me siento 

acompañada y feliz. 

 

Nuria Prieto 

   3r B ESO 
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VERTE SONREÍR 

 

Verte sonreír es lo más bonito que hay. 

Aunque sé que cuando me miras no sabes ni quién 

soy. No te lo tengo en cuenta, cómo tenerlo, hay 

que aceptar que ya eso no cambiará. Hasta a tus 

propios hijos te cuesta reconocer. A veces pienso 

cómo hubiese sido todo si nada hubiese pasado, 

muchas cosas de mi vida no habrían cambiado, y la 

verdad es que echo mucho de menos sentirme 

como me sentía cinco años atrás. Me alegra, al 

menos, que tú estás en tu mundo y ya nada te 

preocupa, pero es una pena pensar lo que fuiste y 

ahora eres, y lo injusta que es la vida por elegirnos 

a nosotros para ver cómo tu brillo se va apagando 

poco a poco. 

 

Lidia Sánchez 

     3r B ESO 
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MIEDO 

 

Me sigo acordando de la semana pasada, cuando 

empezó el problema; de ser una tontería, pasó a ser una 

movida, cuestión de vida o muerte. 

  Era martes, una pandilla de chicos se acercaron 

y me dijeron que si no obedecía tendría problemas. El 

problema está ahí, cuando me niego rotundamente a 

pegar a un amigo. Me ordenaron que pegara una 

puñalada bien fuerte a Roberto, uno de mis mejores 

amigos. ¿Pero cómo iba yo a hacerle eso? Me negaba. 

No podía. Pero estaba muerto de miedo por la amenaza 

de muerte: si no cumplía las órdenes, me matarían. 

  A las cinco quedé con ellos para decirles que no 

lo iba a hacer, pero tenía miedo, mucho miedo. Pero al 

fin y al cabo, tenía que hacerlo. 

  Y así fue, nos vimos a las cinco en el callejón del 

barrio, donde siempre. Ya estaba ahí, los tenía delante. 

Todos esperando a que hablara. Cuando les dije que no 

lo haría y les expliqué el porqué, se miraron entre ellos 

y eso fue lo último que vi. Me pegaron hasta dejarme 

inconsciente por unos minutos; cuando levanté la 

mirada, uno me apuntaba con una pistola. Creo que 

nunca tuve más miedo que ese día, estaba a un paso de 

la muerte, y ahí fue cuando la patrulla de policía se 

acercó corriendo, iban armados. Ellos escaparon 

soltando la pistola. Gracias a Dios, dije, estirándome en 

el suelo y bendiciendo la suerte que tuve. 

 

Andrea Vinatoru 

      3r B ESO 
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¿CÓMO ME SENTIRÍA? 

 

¿Qué pasaría si me faltas tú? ¿Qué pasaría si te 

pierdo, si cuando busco tu sonrisa ya no la encuentro? 

  Esa cara que me recuerda a mí. Las ganas de 

llegar a casa y darle el abrazo de siempre. ¿A quién 

llamaría yo mamá? ¿A quien buscaría yo, cuando 

necesitase escuchar tu voz para animarme, cuando no 

tuviera motivos para sonreír y no estuvieras tú ahí como 

siempre? Cuando lloro, cuando me pasa algo, tú me 

acaricias diciéndome que puedo con todo lo que se me 

venga encima, porque soy fuerte, muy fuerte. ¿Qué 

pasaría si esa mujer que me ha dado la vida y ha hecho 

lo posible y lo imposible por mí, desapareciera? No me 

lo puedo ni imaginar. 

  Me regañaba porque quería mi bien, que no me 

pasara nada malo. Tengo miedo de decepcionarla, de 

que se enfade conmigo, de que se ponga nerviosa o 

triste por mi culpa. 

  Para mí es la mujer más perfecta del mundo, lo 

tiene todo. Me ha llevado encima nueve meses y me 

seguirá llevando el resto de su vida, seguirá 

apoyándome en todo, como siempre, ayudándome a 

tomar mis decisiones en el futuro y haciendo todo lo 

que hace una buena madre. 

  Debo procurar que sonría siempre que pueda, 

porque, ¿qué mejor que ver a la mujer de tus ojos reír?  

  Verla envejecer a tu lado y todas esas cosas. 

 

Andrea Vinatoru  

        3r B ESO 
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LA CHANSON DES COULEURS 

  

Blanche comme mes rêves de venir. 

Noir comme le jour où tu m'as laissé. 

 

Bleu comme tes yeux qui ne cessent de me regarder 

Jaune comme nôtre soleil. 

 

Orange comme feu entre toi et moi. 

Rouge comme le rose que tu m'as donné. 

 

Rose comme tes lèvres. 

Vert comme nôtre jardin. 

 

Hajar Haji  

3r ESO 
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LA CANÇÓ DELS COLORS 

Blanc com els meus somnis d'esdevenir. 
Negre com el dia que em vas deixar. 

Blau com els teus ulls que no deixen de mirar-me. 
Groc com el nostre sol. 

Taronja com el foc entre tu i jo. 
Vermell com la rosa que em vas donar. 

Rosa com els teus  llavis. 
Verd com el nostre jardí. 
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MAGDALENES D’AMOR 

(Del receptari d’una àvia una mica bruixa) 

 

Ingredients: 

1kg. de bons records 

2 tasses de somriures 

2’5 kg. d’esperança 

100 gr. de tendresa 

1 llauna d’afecte 

1 paquet d’alegria 

2 kg. d’amor 

3 kg. de paciència 

1 cullerada ben plena 

de bogeria 

 

Preparació: 

1.Neteja els records de les puntes ferides. 

2.Afegeixi un a un els somriures, i remena fins 

aconseguir una pasta suau i dolça. 

3.Després incorpora les esperances, i deixa-ho reposar 

fins que creixi i dobli el seu volum. 

4.Renta amb aigua les alegries perquè estiguin ben 

fresques; afegeix-les amb tot l’afecte. 

5.Al final barreja la cullerada de bogeria amb la 

tendresa i remena-ho amb tota la paciència. La massa ha 

de reposar un parell d’hores, tapada amb un drap humit. 

6.Divideix en porcions iguals tot l’amor i cobreix-lo 

amb la massa ja reposada. 

7.Enforna les magdalenes tota la vida al forn del teu cor. 

 

Presentació: 

Ofereix-les i gaudeix-les sempre que puguis amb 

tothom. 

Mariam Bakhti i Solange Piedra    

     4t A ESO 
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EL PODER DE LA PARAULA 

 

  Te’n recordes, d’aquella història que em va 

passar?, d’aquell poder de la paraula?, no?, vols que 

te l’expliqui? Què dius? Ah, que la vols saber, que 

mai te l’he explicat... No et preocupis, ara ho faig, 

pren nota. 

  Tot va comença a l’estiu. Jo anava caminant 

pels carrers estrets que aboquen a la plaça Major, 

quan un home molt vell se’m va acostar i em va dir: 

  −Perdoni, té vostè un minut per a mi? 

  I jo, amb l’amabilitat que em caracteritza, 

vaig respondre: 

−És clar que sí, digui’m. 

  Ell, en veure la meva atenció, va començar a 

explicar-m’ho. 

−Miri, vostè que ha estat tan amable. Ja sap 

que últimament als vells ningú els fa cas. No tinc 

família que dediqui una estoneta a escoltar-me i fa 

temps que porto a sobre una càrrega molt gran. Ara 

estic desesperat i em queda poc temps, cal que algú 

ho sàpiga. 

−Què vol que sàpiga? 

−El joc del poder de la paraula. 

−I en què consisteix aquest joc? 

−No és un joc normal i corrent −va fer una 

pausa−, vol saber de què tracta? 
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−És clar que sí. M’ha picat la curiositat. 

Digui’m... 

−No és un joc per a nens; si comences a 

jugar, no pararàs fins el final. Ho entens fins aquí? 

−Sí! 

−Té tres fases que s’han de complir. No te’n 

pots saltar cap, o si no... És un joc molt simple. Fase 

1: no pots passar per davant de miralls a la nit. Fase 

2: no deixis cap porta oberta quan vagis a dormir; 

quan els llums s’apaguin, amb sort no veuràs cap 

ombra, no sentiràs cap veu, cap respiració... 

−Em sembla que no m’agrada gens. Quina és 

la fase 3? 

−Una vegada saps les tres fases, comença la 

partida. 

−I què passa si perds? 

−Quan sigui de nit, vindran d’algun mirall o 

d’alguna porta oberta i se t’emportaran. 

−Com pots escapar del malefici i guanyar? 

−Precisament a la 3a fase: si aconsegueixes 

dir a més gent les dues primeres fases i fas que 

s’interessi per la tercera, com acabo de fer jo ara 

mateix. Gràcies a tu, ja sóc lliure. Recorda que per 

guanyar has d’explicar aquesta història. Bona sort i 

no menyspreïs el poder de la paraula.       

   

M. Àngeles Baltanal  

4t A ESO 
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INDESTRUCTIBLE AMOR 

 

  Els cabells foscos, uns cabells curts, tots ben 

pentinats. El rostre ple de pigues, definit per una 

mandíbula quadrada i pronunciada. Uns ulls 

verdosos que mataven si et miraven fixament, 

d’aquelles mirades que et deixen sense alè. 

  El seu cos marcat per uns músculs als 

braços, amb les seves samarretes ben marcades, 

d’allò més ajustades, que destacaven el seu cos 

esportiu, pantalons ajustats, marcant també cames 

de futbolista. 

  Es deia Bernat però no el coneixia gaire 

perquè era un noi poc sociable. No parlava amb 

ningú si no era estrictament necessari. Només es 

relacionava amb els companys de l’equip de futbol. 

Pel que m’havien explicat les meves amigues, en 

Bernat feia segon de Batxillerat científic; era molt 

llest i treia molt bones notes. 

  Anaven passant els dies, els mesos..., i cada 

vegada m’anava agradant més, això que mai havia 

parlat amb ell. Cada vegada n’estava més, d’ell, fins 

i tot quan passava pel seu costat m’entrava una 

sensació que no podia dir en paraules, només puc 

dir que em feia sentir bé. 

  I va ser la casualitat que un dia els de segon 

de batxillerat científic i els de primer vam haver de 

fer un projecte junts, per parelles. Les meves 
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amigues van fer-s’ho venir bé per posar-nos junts. 

Va ser genial. De seguida vam connectar, vaig 

començar a parlar amb ell, i era amable, simpàtic. 

Però em feia por que descobrís el meu secret i no 

volgués res de mi. Em turmentava pensar què diria 

ell si se n’assabentava. 

  Va acabar el primer dia del projecte i en 

arribar a casa em vaig adonar que ens havíem 

equivocat d’ordinadors. La curiositat em matava i 

vaig remenar carpetes, fotos... 

  No m’ho podia creure: en Bernat, el noi dels 

meus somnis, era gay! 

  L’endemà li vaig tornar el portàtil, i la meva 

consciència, aquella que de vegades em visita, em 

va fer dubtar, li havia de dir alguna cosa?, potser 

era només una equivocació? Però descobriria que 

havia regirat en el seu portàtil i això acabaria amb 

la nostra amistat incipient. Així que vaig decidir no 

dir res.    

  Anava passant el temps i cada vegada 

intimàvem més. Fins que un dia, fart de tants 

sentiments, pensaments i remordiments, li vaig 

confessar que estava enamorat d’ell des de feia molt 

de temps. De sobte em mirà als ulls i em va besar.  

 

Dèlia Zambrano  

       4t A ESO   
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LA LLUM AL FINAL DEL TÚNEL 

 

Portava cent tres nits somiant el mateix, i 

despertant amb llàgrimes en no aconseguir-ho. 

  Des de feia temps ella només tenia una cosa 

al cap, hi havia somiat tant que ja no sabia quan va 

començar tot. Era una noia especial, no hi havia 

dubte, i ningú va aconseguir saber tot el que 

ocultava, però això és una altra història. 

  Deb es despertava amb crits ofegats en 

llàgrimes, però no donava explicacions. Després de 

calmar-se, actuava cada dia com la millor actriu, 

però sentia ràbia per no aconseguir allò que tant 

desitjava. Deb ja no era tan forta, estava cansada de 

lluitar, el món no estava fet per a ella. Només es 

veia feliç quan dormia, quan estava somiant. 

  Un dia va explicar a la seva millor amiga 

que somiava amb un túnel fosc amb una llum 

brillant al final, a la qual mai podia arribar. Si 

arribava seria el final i Deb hi volia arribar, però es 

despertava abans de fer-ho. 

  Aquell mateix dia es va apropar a la via del 

tren, on solia passejar per sentir-se lliure. S’hi va 

apropar massa i va descobrir la llum. Es va sentir 

atrapada, es va trobar amb una vibració cada cop 

més forta acompanyada d’un soroll ensordidor. 

Estava atrapada i no es podia escapar. S’havia trobat 
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amb el tren dels seus somnis i no el podia parar. Es 

va trobar amb la pau de no despertar. 

  Nit cent setanta-set. Deb no va dormir a la 

seva habitació, ni al seu llit, va dormir on sempre 

havia desitjat. 

 

Marina Zamora     

      4t A ESO  
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LES MATIÈRES SCOLAIRES 

 

Dans la classe d'espagnol 

Nous faisons de la syntaxe 

Et c'est la meilleure pour Alexis. 

 

Dans la classe de français 

Nous apprenons le vocabulaire 

C'est terrible pour Inès ! 

 

Et l'anglais 

Est trop excellent, oui, mais 

C'est très difficile pour Benjamin 

 

Yaiza Cantos 

4t ESO 

 
LES ASSIGNATURES  DE L’ESCOLA 

A la classe d'espanyol 

fem sintaxi 

i això és el millor per a l’Alexis. 

A la classe de francès 

aprenem vocabulari, 

és terrible per la Inés! 

I l’anglès 

és massa excel·lent, sí, mes  

és molt difícil per a en Benjamí 

  



103 
 

PRESUMED  GUILTY 

 

A class survey: How would you feel if you 

were unjustly accused of some crime you didn't 

commit? What would you do to clear your name? 

On the 26th of January, 2015, we watched 

an episode of the TV series "Hawaii 5.0", which 

deals about a police team taking care of serious 

crimes in Hawaii. In "Unbreakable", the episode 

we watched, the leader of the team is unjustly 

accused of killing the governor. While in prison, 

he's stabbed by another prisoner so he can escape, 

while his friends try to help him clear his name. 

After watching the episode, our English teacher 

made a survey among the students so we could 

express our opinion. Here are a few of our answers: 

Delia: I would feel horrible and angry, since 

I would be in a terrible place where I do not 

deserve to be. 

María Ángeles: I would feel badly, because 

it is unfair to accuse you of something you have 

not done, and the guilty one is free. I would clear 

my name looking for evidence. 

  Miriam: I'd feel it so bad, nervous and 

furious, because I'd know the truth and the police 

wouldn't believe me. I'd hire a good lawyer to 

clear my name. 
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  Jennifer B.: If I were unjustly accused of 

something, I would feel frustrated, angry and hurt. 

I'd catch the real culprit of the crime to clear my 

name. 

What about you? How would you feel if 

you were imprisoned for a crime you didn't 

commit? How would you try to clear your name?  

What should be done about unjustly accused 

people proven to be innocent after years of unfair 

imprisonment? 

 

     4t A ESO 

 
PRESUMPTE CULPABLE 

Una enquesta de la classe: Com et sentiries si 
t’acusessin injustament d'un crim que no has comès? 
Què faries per demostrar la teva innocència? 

El 26 de gener de 2015 vam veure un episodi de 
la sèrie de televisió "Hawaii 5.0" que tracta sobre un 
equip de policia que investiga delictes seriosos a Hawaii. 
A "Irrompible", l'episodi que vam veure, el líder de 
l'equip és acusat injustament de matar a la governadora. 
A la presó és apunyalat per un altre reclús perquè pugui 
escapar, mentre que els seus amics intenten ajudar-lo a 
netejar el seu nom. Després de veure l'episodi, la nostra 
professora d'anglès va fer una enquesta entre els 
estudiants perquè poguéssim expressar la nostra opinió.  
  Aquí hi ha algunes de les nostres respostes: 
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Delia: Em sentiria horrible i enutjada, ja que 
estaria tancada a un lloc terrible on no mereixeria estar. 

María Ángeles: Em sentiria malament, és injust 
ser acusat d'una cosa que no has fet, mentre el veritable 
culpable es troba lliure. Buscaria proves que 
demostressin que jo no era culpable. 

Míriam: Em sentiria molt malament, nerviosa i 
furiosa, perquè jo sabria la veritat i la policia no em 
creuria. Contractaria un bon advocat per netejar el meu 
nom. 
  Jennifer B.: Si jo fos acusada injustament 
d'alguna cosa, em sentiria frustrada, enfadada i ferida. 
Atraparia al veritable culpable del crim per netejar el 
meu nom. 

I tu? Com et sentiries si estiguessis empresonat 
per un crim que no has comès? Com tractaries de 
netejar el teu nom? Què s'ha de fer amb les persones 
injustament acusades que demostren ser innocents 
després d'anys d'injusta presó? 
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ALL MY GREAT EXCUSES 

FOR NOT COMING TO CLASS TODAY 

 

I didn’t come to class today  

because I had a terrible headache 

So I overslept, quietly on my bed 

As I was at the doctor’s , just waiting for my turn 

A woman never sitting, mad as a hatter, soon 

She  thought my homework was 

A tasty cake of floss.  

Nohaila El Haddad 

        4t B ESO 

 

I was late to school today 

Because right on my way 

I crashed into a pine gate 

On top of it there was a black albino guy 

He was drunk as a cow with gallons of bad wine 

He wouldn’t let me go to school so 

That’s why I’m so late. 

Rubén Salas & Laura Sánchez 

     4t B ESO 

 

I started on my homework   

But my dog ate it all whole. 

He was as hungry as a mole! 

He knew not where mum puts 
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His dog cakes every morning, 

So he ate all my books. 

Paola Zambrano 

      4t B ESO 

 

I was afraid to go to school today  

Cos my dog ate my homework away, 

My books exploded like a shadow bomb  

A lorry crashed into my school back, drat! 

I sneezed and all, all got burned. 

Sergi Sánchez 

    4t B ESO 

 
LES MEVES GRANS EXCUSES  
PER NO VENIR A CLASSE AVUI 

No he vingut a la classe d'avui 
perquè tenia un mal de cap terrible. 
Així que m’he adormit tranquil·lament al llit. 
Quan he anat al metge, esperant el torn, 
una dona que no seia, tocada del bolet, 
ha cregut que els meus deures 
eren un deliciós pastís de fil dental...  
i se’ls ha cruspit. 

He fet tard a escola perquè anant de camí 
m’he estavellat de sobte en una tanca de pi, 
on s’enfilava un home negre albí, 
anava ben borratxo, ni una vaca bevent vi! 
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No m’ha deixat anar a escola...  
i és només per això que avui he arribat tard. 

He començat a fer els deures, 
però el gos se’ls ha menjat. 
Estava com un talp, totalment afamat! 
Ell no sap on la mare posa 
les galetes de gos al matí 
i se m’ha menjat els llibres,  
nyam, nyam, justament així! 

Temia anar a l'escola avui 
perquè el gos s’ha cruspit  
els deures, ajagut a l’ombra. 
Els llibres han explotat com una bomba, 
un camió s’ha estavellat contra la motxilla, carat!, 
i fent un esternut, tot, tot se m’ha cremat! 
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A SHORT BIO OF A CELEBRITY: LADY GAGA 

  Stefani Joanne Angelina Germanotta is the real 

name of Lady Gaga.  Lady Gaga, actually is the woman 

with most influence in the world's pop. 

  Lady Gaga was born on March 28th in New 

York city. She learned music when was a little girl. She 

is famous since 2008 with "The Fame", her first album, 

but just now she has 4 albums cover, "The Fame", "The 

Fame Monster", "Born This Way" and "ARTPOP".  

  Born This Way is the most important album, 

'cause she fights for gay rights with this album.  

She is very important for me and I'm going to 

his concert in November. I can't wait! 

 

Claudia Gallardo 

       4t ESO 

 
BIOGRAFIA D’UNA CELEBRITAT: LADY GAGA 

Stefani Joanne Angelina Germanotta és el nom 
real de Lady Gaga.  Lady Gaga, en realitat és la dona 
amb més influència en el pop mundial.  

Lady Gaga va néixer el 28 de març a la ciutat de 
Nova York. Va aprendre música quan era una nena. Ella 
és famosa des de 2008 amb "The Fame", el seu primer 
àlbum, però ara ella té 4 àlbums, "The Fame", "The 
Fame Monster", "Born This Way" i "ARTPOP".  
  Born This Way és l'àlbum més important, 
perquè ella lluita pels drets dels homosexuals amb 
aquest àlbum. Ella és molt important per a mi i vaig al 
seu concert al novembre. No puc esperar! 
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AUTUMN 

 

Arrives it with rain, 

under the sky. 

Time passes like a whistling train, 

usually, the smiling birds come to fly 

Miss the summer time so… 

Now where I see the ghostly red, yellow leaves 

falling down. 

 

Belén Vizuete i Marina Zamora 

4t A ESO 
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TARDOR 

Tot plena de pluja arriba, 
amagada sota el cel,  

mentre el temps passa com un tren, xiulant. 
Riallers, els ocells solen marxar tot volant, 

enyoren el temps estival... 
Jo ara veig rogenques, grogues,  

fantasmals fulles que cauen. 
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COLD, ALL IS COLD 

Cold, all is cold. 

I’m so scared. 

Mommy tells me that I have  

to be relaxed and quiet. 

I’m crying. 

I’m listening to a person shouting. 

Please, stop shouting, please! 

Mommy is singing to me a song but I’m nervous, 

and I’m crying all the time. 

Suddenly, I open my eyes  

and I see that all is a dream. 

Halloween is near. I’m afraid. 

 

Núria Rubio 

4t A ESO 

FRED, TOT  ÉS FRED  
Fred, tot és fred.  

Estic tan espantada.  
La mare em diu que he d'estar relaxada i tranquil·la.  

Estic plorant.  
Escolto els crits d’una persona.  

Si us plau, deixa de cridar, si us plau!  
La mare canta una cançó per a mi, però estic nerviosa  

i  estic plorant tot el temps.  
De sobte, obro els ulls i veig que tot és un somni.  

Halloween s’acosta. Tinc por. 
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FEAR OF THE NIGHT 

 

We all fear the night. 

They call it “The Dark Night”. 

All dark, the sun does not exist, all dark. 

I  feel eyes watching me. 

But when I turn, nothing. 

Yet I feel something watching me. 

 

Yaiza Jiménez i Nohaila  el Haddad  

4t B ESO   

 
POR DE LA NIT 

Tots tenim por de la nit.  
En diuen "La Nit Fosca".  

Tot fosc, el  sol no existeix, tot fosc.  
Sento tot d’ulls mirant-me.  

Però quan em giro, res.  
No obstant això, sento que alguna cosa  

m’està observant. 
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VOLGUDA JO 

 

Hola. Fa temps que vull dir-te alguna cosa. 

Ets forta, ni tu mateixa t’imagines com n’ets. Pot 

ser que ara mateix no te’n sentis. Que més aviat et 

sentis feble. Però  és molt pel que tu has passat. I 

encara així cada dia tens un somriure a la cara, més 

o menys fals, però tens aquest somriure al rostre. 

  Sé que cansa somriure, però igualment, i 

sovint, ho fas. I...? Per què no anaves a poder 

rendir-te? Qui va dir que estava prohibit? Ara, 

petita, pensa: has aguantat molt, i sí, les persones 

tenen límits. Però..., potser no pots més? Que 

dolgui no significa que no puguis continuar. 

Aguanta una mica més, només una mica. Fins 
quan? Doncs fins que superis un límit. Que dolgui 

tant com aquella vegada, sí, en la qual la teva salut 

va estar en joc i et vas desmaiar, aquella vegada en 
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la qual cada dia vomitaves només llevar-te. Vas 

plorar una setmana sencera. I encara que no tant 

sovint, ho segueixes fent. Haig d’aguantar tant? No, 

vida meva, no. Però sí el suficient. Quan vegis que 

ja no pots més, para, rendeix-te. Les persones 

coherents, fortes i valentes, accepten la derrota. 

Has perdut? Algunes coses sí, no totes. Has fet i 

donat per una persona més del que realment 

mereix de tu! No mereix poc ni res, assumeix-ho ja, 

i treu aquest orgull! Comença a creure en tu, a 

veure’t forta, a valorar-te. Estima’t a tu mateixa! 

Abans d’estimar, que t’estimin. Abans de permetre 

que et deixin una vegada i una altra, fes que et 

valorin. 

  De què serveix que et vulguin si no ho pots 

gaudir? Mira’t, petita. No, no ets una "modelito" i el 

teu cos no és un número deu. No, no has de ser un 

número, perquè això tu no t’ho mereixes. No, 

després d’haver fet i passat per tant... Però a la teva 

manera ets preciosa. Així que corre, surt a menjar-

te el món, hi haurà un dia en què diràs: I si jo 
hagués fet...? De debò ell vol? Podràs viure amb els 

dubtes? O prefereixes trobar el teu camí i penedir-

te del que has fet i no lamentar-te del que no vas 

fer?  

Vinga, noia, anima’t. 

Somriu!   Lídia Briceño 

   1r C Batx. 
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L’OBJECTE 

 

Fas molt que somia tenir-lo. Hi ha dies que 

es desperta pensant que el té al costat. És una cosa 

molt esperada. I avui ha estat el dia. Pel seu onzè 

aniversari el pare l’ha portat a comprar-ne un. Hi 

han anat junts, caminant en silenci.  

  Ara el té a la mà. Ha estat dur escollir-ne 

un. N’ha vist tants que no sabia quin era l’idoni. El 

pare l’ha aconsellat amb la seva saviesa. “Cuida’l 

molt, no el podràs fer servir per jugar, tria’l amb 

cura.” Ell ha seguit la recomanació i ha escollir el 

que més li agrada. 

  I allà està, a casa, pensant què serà el primer 

que farà amb ell. La seva forma rara, fins podria 

dir-se màgica, l’empeny a utilitzar-lo. Recorda les 

paraules del pare: “No el facis servir indiscrimina-

dament.” Agafa alè i es va decideix. Prem amb els 

dits algunes marques, amb cura i molt respecte, 

gairebé amb temor, pitja el polsador verd, l’apropa 

a l’orella, escolta…  

  I per fi pronuncia:  “Hola Marc, et parlo des 

del meu nou mòbil”. 

 

Diarra Fall  

 1r B Batx. 
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DÉU 

 

Dansaires entortolligant extremitats, fent 

onejar les abundants vestimentes al so d’estridents 

instruments rústics. Una polseguera constant de 

rialles ventant amb filtre castany els voltants de la 

pista terrosa. 

 La nit em demanava tranquil·litat. Obe-

dient, em vaig allunyar de la Folkestra deixant 

enrere la llum. Al bosc, cascades de lluna rajaven 

entre els forats minúsculs de les fulles dels arbres, 

il·luminant-me el camí com si la blanca mare ho 

fes a consciència i em volgués dur a algun lloc. 

  Però això no va durar tot el recorregut, vaig 

topar amb una onada de foscor que no va tardar a 

emplenar la meva buidor, posseint-me per complet 

la raó. Ara ja no caminava sense rumb, ara tenia un 

destí, un destí desconegut.   

  Vaig recuperar la meva ànima quan vaig 

arribar-hi, però no va quedar lliure del tot. Aquell 

forat m’atreia com si hi haguessin dos imants de 

càrregues  oposades. Aquell magnetisme m’endin-

sava més i més, a les palpentes, en aquell parany de 

dolços murmuris.   

  Murmuris humits i cristal·lins. Murmuris 

d’aigua. Aigua que corria per la bella cara que vaig 

descobrir quan unes llumetes càlides, deixades amb 

cura a terra, es reflectien al riu subterrani. 
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  Estava sola, cap ésser viu m’acompanyava, 

cap. M’havia triat a mi, només a mi. Era el meu 

lloc, quasi diria que era el meu miratge. No em 

preguntava si era cert o no, més aviat no em 

preocupava res, la pau recorria el meu cos de dalt a 

baix. 

  Vaig llançar-me amb lleugeresa a l’aigua. El 

primer contacte em va purificar a l’instant. Era 

tèbia i a través seu podia veure molts colors mai 

vistos. Les bombolles impecables tendien a la 

superfície i mentrestant m’acaronaven la fràgil pell; 

em provocaven una sensació d’èxtasi. Allò era Déu. 

 

Ariadna Font  

   1r C Batx.  
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RETROBAMENT 

 

  Era un lloc bastant fosc. Hi havia una finestra 

per on entrava un raig de llum, i davant d’aquesta 

finestra, un home gran, tindria entre setanta i setanta-

cinc anys, anava amb una camisa de color gris, tenia els 

cabells blancs i bigoti. I portava un bastó a la mà 

esquerra. 

  Sentia com un buit al pit, com si no li bategués 

el cor. Estava molt trist, preocupat i pensant en mil 

coses de forma desordenada. Trobava a faltar  

moltíssima gent, es recordava de moments viscuts en el 

passat. 

  De sobte l’escenari va canviar, ja no era al lloc 

trist i fosc del principi sinó en un espai totalment 

oposat: una casa gran, un lloc ple d’amor i més càlid.  

  L’home, cada cop que avançava amb el bastó, 

trobava més i més gent, ja no estava sol. S’abraçaven i 

ploraven d’alegria, li preguntaven on havia estat durant 

tot aquest temps i ell, en comptes de contestar, plorava 

més i s’hi abraçava amb més força. Era com un 

retrobament. 

  L’estat d’ànim d’aquell home va canviar del tot. 

Ja no li quedava ni una gota de tristesa, estava més 

content que mai, amb un somriure que no li podia 

treure ningú. 

 

Lilit Pipoyan 

   1r A Batx. 
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RECORDS I SENSACIONS DEL NADAL 

 

Encara recordo quan trèiem les caixes amb 

les coses del pessebre i jugàvem amb les figuretes. 

Què feliços érem! Encara vull reviure aquells 

moments feliços per a mi i el meu germanet.  

  I també quan agafàvem uns pelutxos i amb 

només les nostres ments i la nostra imaginació 

inventàvem històries. 

  Encara recordo quan vam inventar “La 

familia Perrito”. 

Encara fem regals per nadal i només la 

tonterieta que em fan els pares em fa molta il·lusió. 

Quan acabo d’obrir els regals, els faig un petó i una 

abraçada i els dic: 

−Moltes gràcies per estar aquí amb mi. I per 

fer-me aquest regal tan bonic encara que sigui una 

tonterieta. 

 

Raquel Sellarès  

     1r C Batx. 
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LAS BOTAS DE MI BISABUELO 

 

A mi bisabuelo Ramón, nacido en Cádiz, al 

estallar la Guerra Civil lo obligaron a alistarse en el 

bando Nacional. Sin embargo, cuando hablaba de la 

guerra no hablaba de ideologías, ni de quién la ganó o la 

perdió; sino que nos contaba una anécdota muy curiosa: 

decía que en plena batalla le dispararon en un pie. Se 

asustó y al mirarse vio que no tenía la suela de la bota, 

la bala se la había llevado por delante sin tocar su pie. 

Estuvo unos días sin ella, hasta que encontró un soldado 

muerto, lo que aprovechó para quitarle la bota y 

ponérsela él, y así poder seguir luchando. Tuvo suerte… 

No sé si esta historia es del todo cierta, pero con cuatro 

años me impactó. Si para mí ya era difícil imaginarme a 

mi abuelo en una batalla, ¡imaginar que luchaba sin 

bota o que le quitaba la bota a un muerto, era 

demasiado! Aún hoy me parece extraño que después de 

haber vivido todas las experiencias de una guerra él se 

acordara especialmente de sus botas. 

Yo le pregunté si había pasado miedo y si le dio 

aprensión quitarle la bota a aquel hombre, en su estado. 

Y él me respondió: “¡Nunca tengas miedo de nada, pero 

siempre ten respeto por todo lo que haces!” 

Tengo siempre presente la frase de mi abuelo; su 

consejo de que no haga las cosas a la ligera, sin pensarlas 

bien, me guía para poder llevar un buen camino en la 

vida. 

 

Luisa Bello 

 1r A Batx. 
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LA GUERRA DE MI ABUELA 

 

Paquita era una niña feliz, la menor de 

cuatro hermanos. Cuando ella nació la familia vivía 

en Jaén, pero con la guerra se marcharon al campo, 

a un cortijo que el padre había buscado para 

escapar de la ciudad y así protegerse. Allí, Paquita 

aprendió a leer, escribir y hacer algunas cuentas 

gracias a que sus otros dos hermanos le enseñaban 

como podían con un palo en la arena. Al mayor lo 

habían matado en la guerra, pero sus padres aún no 

querían decirle que había muerto.   

Sin embargo, pese a ser pequeña, Paquita 

notaba que algo no iba bien; sobre todo lo sentía en 

su madre. Muchas veces veía que su expresión 

cambiaba y salía corriendo de casa. Entonces, la 

niña se ponía de puntillas y con el cuello estirado 

se asomaba a la ventana y veía a la madre llorar 

andando como loca por el campo, entre las 

cosechas, hasta que el cielo se volvía anaranjado y 

se levantaba algo de frío; cuando ya se calmaba, la 

madre se secaba las lágrimas y entraba en casa para 

hacer lo que pudiera de cenar forzando una sonrisa.  

Algunas tardes se rompía la rutina del llanto 

y Paquita y su madre se iban andando hasta Jaén 

para hacer recados. Una de esas tardes la madre oyó 

venir los aviones y vio cómo las sobrevolaban. 

Asustada, soltó las bolsas que llevaba, agarró a su 
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hija y la metió en un enorme olivo hueco que había 

en el camino; después se metió también ella. El 

ruido de los aviones no paraba de sonar, su madre 

lloraba y la pequeña no entendía nada de lo que 

estaba sucediendo. No se sabe el rato que 

estuvieron escondidas en el árbol, solo se sabe que 

se les hizo eterno. Cuando los aviones se alejaron la 

madre cogió a la niña en brazos y se la llevó de 

vuelta a casa. Por el camino se cruzaron con otra 

mujer y su hija. La cría sonrió a Paquita, que se 

quedó mirando los claros ojos azules de la otra niña 

y dijo: 

−¡Mira mamá, una nena! −Paquita se giró y 

se quedó mirando cómo sus siluetas desaparecían al 

final del camino. 

La “nena” se llamaba Carmen y tenía pocos 

años más que Paquita. Ambas familias habían sido 

vecinas, pero ahora Carmen y los suyos se 

refugiaban de la guerra y la intemperie en la 

parroquia de San Félix, junto con más vecinos de 

Jaén que, como ellos, habían perdido la casa en los 

bombardeos. Cuando la situación se calmaba 

algunos salían para reponer provisiones.  

Una de esas veces, la madre de Carmen se 

encontraba haciendo cola para conseguir tabaco 

cuando volvió otra lluvia de bombas. La hirieron 

en una pierna. Los que estaban presentes fueron 

corriendo a socorrerla y la llevaron a la iglesia para 
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curarla; pero cuando llegaron vieron que una de las 

catorce bombas había alcanzado el templo. La 

mujer se volvió loca cuando no encontró a Carmen. 

La buscaron entre todos junto a más desaparecidos, 

pero nadie contestaba y nadie sabía nada de ellos. 

Carmen abrió los ojos: tenía un fuerte dolor 

de cabeza, causado por el golpe que se había 

llevado, y algún que otro hueso roto. Se sentía 

oprimida bajo un peso muy fuerte. Lloraba y 

gritaba, pero nadie contestaba. Estuvo escuchando 

una oveja balar y agonizar, pero no por mucho 

tiempo, el sufrimiento del animal cesó y un 

silencio absoluto invadió todo su alrededor. Todo 

estaba oscuro, solo podía ver un pequeño rayo de 

luz y la cantidad de polvo que respiraba le hacía 

toser. Se despertó al sentir luz en los ojos. No 

recordaba haberse vuelto a quedar dormida. Tenía 

mucha hambre y sed, y estaba muy débil. Ahora lo 

veía todo blanco. Tras tantos días en la oscuridad, 

toda esa luz le dolía en los ojos. Cuando por fin su 

vista se adaptó, vio a su madre y a los vecinos 

abrazándola y celebrando que estaba viva. Había 

estado cuatro días enterrada bajo escombros. 

 

Pere  Salvany 

   1r C Batx. 
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HISTORIAS DE LA GUERRA CIVIL 

 

¿Recuerdan la novela de Mercè Rodoreda 

"La plaça del Diamant"? La escritora explica la 

historia de una mujer durante la Guerra Civil pero 

lo fue de muchas mujeres que tuvieron que vivir 

esa horrible época. Cuando mi madre conoció a la 

abuela de mi padre, ya había leído ese libro y 

cuando esa abuelita apacible, de voz dulce y 

pausada, le explicó su vida (eso lo hacen los 

ancianos, según mi madre) se quedó alucinada 

porque aún era más triste y larga que la propia 

novela. La realidad a veces supera a la ficción. La 

abuela de mi padre se llamaba Dolores Castellanos 

y se casó muy joven y muy enamorada con un 

concejal del ayuntamiento de Terrassa. Era un 

hombre muy inteligente, guapo y con ideales. Ella, 

que era una sencilla mujer analfabeta y no entendía 

ni de política ni de nada, tan solo quería tener una 

familia y un lugar donde vivir junto a su marido y 

su hija recién nacida. Pero una guerra se estaba 

viniendo encima y las cosas se complicaron de la 

noche a la mañana.  

Un día alguien la fue a buscar para decirle 

que su a su marido le habían disparado. A él y al 

resto de los concejales del ayuntamiento que no 

quisieron unirse al nuevo régimen de la Falange. 

Dolores recordaba con nitidez todo lo que vivió y 



128 
 

lo explicaba como si acabara de ocurrir, 50 años 

después. Cómo fue a buscarlo y no se lo dejaron 

ver. Cómo le dieron la camisa ensangrentada y 

contó más de 20 agujeros (lo fusilaron 20 veces). 

Cómo casi se vuelve loca y se arrancaba a 

mechones su pelo largo y ensortijado, esa melena 

negra que cautivó a su difunto marido y que ya no 

quería lucir. Cómo se le retiró la leche que 

mantenía viva a su hijita en una época donde 

faltaba la comida. Mi madre nunca la vio llorar 

mientras lo explicaba, supuso que ya había llorado 

demasiado. Ahora sólo lo explicaba para que los 

jóvenes no lo olvidasen.  

La guerra no solo la dejó viuda, también se 

llevó a sus hermanos. Otros huyeron a Francia y 

ella se quedó con su madre alcohólica y una 

hermana más pequeña. Dolores tuvo que buscarse 

la vida como todo el mundo. Se pasaba los días 

limpiando en casas de gente bien y andando 

quilómetros hacia las zonas de campo para 

encontrar algún payés que le quisiera vender algo 

de carne y jabón. Luego lo llevaba a su señora y ella 

le daba alguna migaja a cambio. Un día, al llegar a 

casa se encontró a su hermana menor muy alterada 

porque no encontraba a la niña. Después de mucho 

preguntar, finalmente su madre, la abuela de la 

niña, confesó que se la había dado a un hombre que 

pasó por allí a cambio de un poco de alcohol. Dios 
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quiso que a las pocas horas la encontraran. Siempre 

decía: "Por poco me quedo sin mi Lola”.  

Al cabo de un tiempo encontró trabajo de 

criada en una casa de payés. Allí podía vivir con su 

hija a su lado y sin tener que viajar tanto. Y allí 

conoció a un hombre algo mayor, no tan guapo ni 

tan inteligente como lo fue su primer marido, pero 

a Lola parecía gustarle mucho y se pasaba horas 

jugando con él. No tenía ningún pudor en decirlo 

50 años después, ya no podía hacer daño a nadie 

ese comentario... Con su segundo marido tuvo un 

hijo, mi abuelo, y todo parecía ir bien. La guerra 

había terminado y el país empezaba a despertar de 

una pesadilla. Hasta que un día vinieron unos 

guardia civiles a detener a Dolores. Nadie podía 

ayudarla, no sabía leer y su marido apenas sabía 

firmar. Sus hermanos muertos o en el extranjero. 

Dolores acabó en una cárcel de Almería por "Roja". 

Lo peor para ella fue tener que separarse de su hija. 

Al niño, como era muy pequeño se lo dejaron 

llevar. Siete años se pasó Dolores en la cárcel como 

presa política sin saber nada de ello. En ese tiempo 

conoció a muchas mujeres que eran como ella y a 

otras no tan buenas. Siempre que hablaba de esa 

parte, mi madre observaba que bajaba la voz y la 

vista como si le diese aún vergüenza. Lo que más le 

dolió es que casi pierde también a su hijito (mi 

abuelo) porque se puso enfermo y no se curaba y ya 
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le habían hecho una cajita de madera para 

enterrarlo. Mi abuelo, que no se acuerda de eso, 

siempre se reía cuando llegaban a esa parte y entre 

carcajadas soltaba: "Pues aquí estoy y aún no me 

pienso ir". Al cabo de siete largos años, Dolores 

logró salir gracias a la intervención de conocidos 

con un poco más de estudios, que consiguieron 

convencer al juez que esa señora ni era roja ni era 

nada. Para cuando llegó otra vez a su casa, se 

encontró con una niña ya mayor, casi desconocida 

y un marido ya muy anciano. Pero todo iría bien a 

partir de ahora, a fin de cuentas ¿cuántas desgracias 

puede soportar una persona? Desgraciadamente, al 

cabo de un tiempo su segundo marido enfermó. En 

esa época no era como ahora que hay hospitales y 

médicos por todas partes. Ningún médico llegó a 

tiempo, ni había penicilina para el pobre marido de 

Dolores, que la dejó otra vez sola y con dos hijos. 

¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir?  

Muchas mujeres se encontraron en 

situaciones parecidas y muchas optaron por dejar a 

sus hijos en orfanatos para irse a buscar trabajo al 

extranjero o las grandes ciudades. Muchas ya nunca 

regresaron a buscar a sus hijos pues ya tenían otras 

familias y ellas mismas habían rehecho sus vidas. 

Pero Dolores lo tuvo siempre muy claro: no iba a 

dejar a sus hijos con nadie y si no podía salir del 

atolladero, tomarían un poco de matarratas y se 
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dormiría para siempre con ellos en brazos. Así lo 

decía, sin tapujos y sin piedad para las que optaron 

por otra salida. Decía: "¿Ahora los buscan por la 

tele? A buenas horas..." A mi madre le llamaba la 

atención especialmente esa actitud, esa 

determinación. Uno no sabe lo qué hará hasta que 

no se encuentra en la situación. Pero estaba claro 

que Dolores se encontró en ella y tomó la única 

decisión que según ella podía tomar. Finalmente, 

Dolores después de mucho batallar y trabajar toda 

la vida, podía sentarse los domingos a comer con 

sus nietos y la novia de su nieto y explicar esas 

cosas que pasan en la vida y que uno tiene que 

vivir, quiera o no, porque se te ponen delante y no 

las puedes ignorar.  

Yo nunca llegué conocer a mi bisabuela (o 

superbisabuela) ya que murió un año antes de 

nacer yo. Pero me gusta pensar que vengo de una 

familia de mujeres fuertes, que nunca se rinden y 

se lo echan todo a la espalda para seguir caminado 

y viviendo un día más. No se sabe lo que una se 

puede encontrar...  

 

Raquel Sellarès  

     1r C Batx. 
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MI VIAJE A ECUADOR 

 

Soy Mikaela Vite y os quiero contar mi 

primer y único viaje a Ecuador desde que llegué a 

España, hace ya siete años.   

 Fuimos en época de las felices fiestas, es 

decir, Navidad y Fin de Año. Mis familiares de allá 

no se enteraron hasta un día antes de coger el 

avión, porque, según me dijeron mis padres, 

querían darles una sorpresa.    

Por fin llegó el día tan esperado por mi 

hermano y por mí. Todavía lo recuerdo todo como 

si hubiera sido ayer. Era el 21 de diciembre de 2008 

(en realidad el billete lo compramos para el día 23 

pero nos adelantaron el vuelo dos días). Esa noche 

nos quedamos a dormir en casa de una amiga en 

Hospitalet y su hermano nos levantó a las 5 de la 

mañana para llevarnos al Aeropuerto.  

Nos aguardaban largas y pesadas horas de 

viaje hasta llegar, pero valió la pena. Cuando 

aterrizamos y salimos por la puerta de Llegadas, allí 

estaba toda la familia esperándonos: mis primos, mi 

tía y mi abuelo. Todos menos mi abuela, que no 

había ido porque ya es mayor y de Guayaquil hasta 

mi ciudad hay tres largas horas en coche. Los 

saludé, les di besos y abrazos a cada uno..., pero yo 

me moría por ver a mi abuelita. Recuerdo 

perfectamente que era casi medianoche cuando nos 
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subimos al coche; aunque estaba cansada, la 

emoción era más fuerte: yo había vivido toda mi 

vida con ellos. Sin embargo, al final me venció el 

sueño y me quede dormida. Estuvimos tres horas 

viajando hasta que por fin llegamos. Estaba a punto 

de amanecer. Cuando llegamos a la casa, el chofer 

tocó la bocina y mi abuela se asomó y bajo loca de 

contento a recibirnos.  

 

Luego llegó el 24 de diciembre, la Noche 

Buena. Mi abuela hizo la comida, nos reunimos 

todos y cenamos. Después cantamos villancicos, 

abrimos los regalos y nos fuimos a dormir 

temprano porque al día siguiente por la mañana 

 

 
 

Yo dormida en el carro de camino a mi ciudad, 

                                        con mi primo y mi hermano 
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íbamos a pasear con la familia a Machala, que por 

poner un parecido sería como ir a Barcelona. 

 

     
 

En el parque de los Picapiedra de Machala, con mi 

abuela, mi hermano y mi primo 

 

 
 

Aquí, con mi tía, mis dos primos y mi hermano 
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El 31 de diciembre, Fin de Año, fue un día 

muy especial. Primero salí con mis primos, como 

de costumbre; luego me fui a la peluquería para que 

me plancharan el pelo y por la noche me arreglé, 

fui a visitar a mis familiares paternos y a las 23:30 

volví a casa. Nos comimos las uvas y les di el buen 

año a todos: mi abuela, mi abuelo, mis primos, mi 

tía, mi hermano, mami y papi; después comimos 

cerdo y ahí se desató la rumba: la fiesta duró hasta 

la mañana, al final nos fuimos todos a comer 

ceviche a los puestos de la calle (no sé por qué, 

pero siempre el 1 de enero en mi país se come eso). 

 Y así fueron pasando los días, hasta que 

llegó el día en que teníamos que volver: el 4 de 

febrero. 

Cuando ese día nos despertamos, recuerdo 

que salimos mi primo, mi papá y yo a dar una 

vuelta y cuando regresamos yo estaba muy triste 

porque no me quería ir. Hasta tenía un plan para 

escaparme con mi primo y no tener que coger el 

avión.  

Pero no me escapé. Volví y aquí estoy. 

Esas siguen siendo las mejores fiestas de mi 

vida. 

 

Mikaela Vite 

   1r A Batx. 

 



136 
 

DON’T LET ME FALL 

Moon, you have been by my side in my cold nights 

Nights when loneliness drowns me with his cold hands 

Nights when darkness covers me with his dazzling gift 

Nights when my tears are confused among raindrops 

You  see my agony 

Enlight me to find my way 

One way to help me find 

the strength to wake up from this dream 

from this darkness 

I've been chained to long ago 

Moon, offer me your warm hands 

And let me know if the day of my death 

you'll be by my side 

Kevin Aguirre 

    1r C Batx. 

NO EM DEIXIS CAURE 

Lluna, que has estat al meu costat en les meves nits fredes, 
nits quan la solitud m'ofega amb les seves mans fredes, 

nits quan la foscor em cobreix amb el seu regal enlluernador, 
nits quan les llàgrimes es confonen amb les gotes de pluja. 

Tu veus la meva agonia, 
enlluerna’m per trobar el meu camí, 

una via per ajudar-me a trobar 
la força per despertar d'aquest somni, 

d'aquesta foscor, 
a què he estat encadenat per molt temps. 
Lluna, ofereix-me les teves mans calentes 

i digue’m si el dia de la meva mort 
seràs al meu costat. 
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CONFUSING  WORLD 

Love can be as eternal as death 

Or as brief as one shooting star 

Friendship can be as true and pure as 

Morning dew on a flower 

Or as false as a carnivorous plant 

 

Love and friendship go and come  

like rain in autumn  

or flowers in spring 

 

But when it comes your last breath 

You know if it was love or friendship 

Kevin Aguirre 

    1r C Batx. 

MÓN CONFÚS 

L'amor pot ser tan etern com la mort 
o tan breu com un estel fugaç. 

L'amistat pot ser tan veritable i pura com 
la rosada del matí en una flor 

o tan falsa com una planta carnívora. 
 

L'amor i l'amistat van i vénen 
com la pluja a la tardor 

o les flors a la primavera. 
 

Però quan l’últim alè arribi 
sabré si va ser amor o amistat. 
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COLD HEAT 

 

I was a little snowflake 

Within an avalanche 

A weak piece of ice 

Surrounded by wolves and mice 

 

But you showed up in my life 

 You lit my heart 

You are the most beautiful 

 Work of art 

 

Our life together 

Will soon begin 

It burns my heart 

The fire of your love 

 

My happiness, come 

 

    Nerea Llobregat 

        1r C Batx. 

 
CALOR FREDA 

Jo era un petit floc de neu 
dins d'una allau, 

una peça feble de gel 
envoltada de llops i ratolins. 

 



139 
 

Però tu vas aparèixer a la meva vida, 
  tu vas encendre el meu cor: 

ets la més bella 
 obra d'art. 

 
La nostra vida junts 

aviat començarà. 
Crema al meu cor 

el foc del teu amor. 
 

Felicitat, vine. 
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UNILATERAL LOVE 

 

I follow your steps 

I want to feel your warmth 

I don’t mind coldness 

But if so 

Will it stop this love? 

 

My heart is next to a lit candle 

Melting in 

And I wonder if this love will survive 

When the day arrives 

 

What if my tears are frozen 

And what I call love 

Is then frozen like ice  

Will this cold cover my heart? 

 

If so, dawn, come early 

Spring, make the pain disappear 

Let my regret go 

Melt this love that was winter 

 

And I’ll cry to heaven 

How sad it is not to love you again 

 

Selena Mollón 

    1r C Batx. 
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AMOR UNILATERAL 
 

Segueixo els teus passos, 
vull sentir la teva calor, 
no m'importa el fred, 

però si ve, 
deturarà aquest amor? 

El meu cor és al costat d'una espelma encesa 
fusionant-se 

i em pregunto si aquest amor sobreviurà 
quan arribi el dia, 

 
què passa si les meves llàgrimes es congelen 

i el que jo dic amor 
després es congela com el gel, 

cobrirà aquest fred el meu cor? 
 

Si és així, alba, vine aviat. 
Primavera, fes que desaparegui el dolor, 

deixa marxar el meu neguit, 
fon aquest amor que era hivern 

i ploraré al cel, 
que és trist no tornar-te  a estimar! 
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LA BUFETADA 

 

 Un dia, mentre endreçava l’habitació, vaig 

trobar una foto de quan era petita; per aquell temps 

estava cursant primària: ens van dir que havíem de 

venir ben pentinats i arreglats, perquè ens farien la 

foto de fi de curs. Quan vaig arribar a casa, em vaig 

posar a remenar la meva roba, volia un vestit negre 

que m’havia comprat la mare feia temps, me’l volia 

posar per fer-me la foto. No el vaig trobar i vaig 

començar a plorar, la mare per fer-me callar em va 

portar a una botiga per comprar-me un altre vestit, 

però no me n’agradava cap i vaig començar a donar 

cops i a plorar. La meva pobra mare, que estava 

farta de la situació, em va donar una bufetada, era 

la primera vegada que la mare em pegava. Vaig 

callar de cop i ella em va comprar un vestit rosa 

amb el qual em vaig fer la foto. 

 Mai no oblidaré aquell dia, el recordo com 

si fos ahir; des d’aquell moment no dono gaire 

importància a la vestimenta, simplement em poso 

el que tinc. 

 

    Siham Fraiha 

       1r D Batx. 
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SIS-CENTS EUROS 

        

 Aviat arribaria nadal i no podia pensar en 

altra cosa que la mala notícia que havia rebut: no 

podien mantenir el meu lloc de treball a l’empresa 

i, a sobre, només havia rebut sis-cents euros 

d’indemnització. Em dirigia a casa per parlar amb 

la meva dona, amb l’esperança  de trobar entre els 

dos una solució a la situació, però en posar-me la 

mà a la butxaca, no vaig trobar la cartera, on havia 

posat el sobre amb els diners que m’havien donat. 

De cop, em van venir al cap tots els problemes que 

tindríem si no els trobava, però no em vaig deixar 

portar per la desesperació i ràpidament em vaig 
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posar a buscar la cartera. Al cap d’unes hores vaig 

desistir, havia tornat a recórrer el camí preguntant 

a tothom que trobava i m’havia buidat les 

butxaques ja més de cent vegades, però res. En 

arribar a la porta de casa, vaig trobar una dona que 

preguntava per mi amb la meva cartera a la mà. 

Quan me la va donar, li ho vaig agrair moltíssim.  

 Així, el dia que es presentava com horrible 

resultava que només havia estat dolent, i el que 

havia passat em donava esperança per lluitar per 

una nova feina.  

 

Eulàlia Piqué 

   1r D Batx. 
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BREF INTERVIEW À OBELIX 

 

Aujourd’hui notre correspondent au Journal 
des BD, Mlle. Georgina Alonso, a interviewé ce 

grand Gaulois qui n’est pas si  gros, en une bref 

exclusive sans précédent a l`histoire du 

journalisme. Voici l’interview! 

−Tu t’appelles comment? 

−Je m’appelle Obélix. 

−Tu as quel âge? 

−J’ai trente-trois ans. 

−Tu habites où? 

−J’habite en France, mais on l’appelle la 

Gaule à mon temps. 

−Tu fais quoi dans la vie? 

−Je fais de la guerre aux romains.  

−Ton anniversaire, c’est quand? 

−Mon anniversaire c’est le 30 de juin. 

−Est-ce que tu parles une langue étrangère? 

−Oui, je parle anglais. 

−Est-ce que tu as des frères ou des sœurs? 

−Non, je n’ai pas de frères ou de sœurs. 

−Est-ce que tu as un animal de compagnie? 

−Oui, j’ai un animal de compagnie, un 

chien. Il s’appelle Idéfix. 

−Est-ce que tu aimes voyager? 

−Oui, j’aime voyager. 

−Tu as visité quels pays, par exemple? 
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−J’ai visité l’Égypte, la Bretagne, l’Espagne, 

c'est-à-dire, l’Hispanie… 

−Qu’est-ce que tu aimes faire? 

−J’aime livrer des menhirs, manger des 

sangliers, suivre Astérix dans une nouvelle 

aventure et des belles bagarres. 

−Merci. 

−Merci. 

 

  Georgina Gallardo i Daniel Pulgar 

1r Batx. 

 
BREU ENTREVISTA A… L’OBÈLIX ! 

Avui, la nostra corresponsal al Diari dels  
Còmics, la Srta. Georgina Alonso, ha aconseguit una 
breu entrevista en exclusiva, sense precedents a la 
història del periodisme, amb aquest gran Gal que no és 
pas tan gros. Heus ací l’entrevista en directe! 

−Com et dius? 
−Em dic Obèlix. 
−Quants anys tens? 
−Ttrenta-tres. 
−On vius? 
−Visc a França, però en diem la Gàl·lia, al meu 

temps. 
−A què et dediques? 

 −A fer la guerra als romans. 
−Quan és el teu aniversari? 
−El meu aniversari és el 30 de juny. 
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−Parles un idioma estranger? 
−Sí, parlo anglès. 
−Tens germans o germanes? 
−No, no tinc germans ni germanes. 
-I una mascota? 
−Sí, tinc una mascota, un gos. Es diu Idèfix. 
−T’agrada viatjar? 
−Sí, m'encanta viatjar. 
−Quins països has visitat, per exemple? 
−He visitat Egipte, la Gran Bretanya, Espanya, o 

sigui Hispania... 
−Què t'agrada fer? 
−M’agrada lliurar menhirs, menjar porc senglar, 

seguir l’Astèrix en una nova aventura i les bones 
baralles. 

−Gràcies. 
−De res. 
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CIUTAT, FLUX DE TEMPS, GENT 

 

Odio aquesta Ciutat. 

És plena de records que vull oblidar. 

  “Encara no ha arribat? Es pot saber que fa? No té 

exàmens que preparar i un futur pel qual preocupar-se 

?” Quan obro la porta emmudeixen, ennuegant-se amb 

la seva pròpia metzina. “Escolta –em diu la tímida 

delegada de la primera fila–, crec que hauries d’arribar 

més d’hora cada dia”. “Faré com vegi”, i m’assec  al 

costat de la finestra. 

  Cada dia es igual. Tots els matins són castigats 

per haver mort les tardes. Estic estàtica en dies blaus. 

Blaus i buits. Anar a l’escola. Parlar amb els amics. I 

tornar a una casa on no vull tornar (Pare, estàs bé? Pare, 

no beguis més. Pare, deixa de patir. Deixa de patir, t’ho 

prego).  Canviarà tot això algun dia? 

  “Vols que et porti a un lloc d’aquesta Ciutat on 

els miracles es fan realitat?” Trobo a faltar massa el meu 

príncep. Aquell príncep blau muntat dalt d’un cavall 

blanc, aquell príncep que jo anomenava Pare. La Mare 

se’n va anar lluny quan la meva germana no va tornar 

de l’aeroport. 

  Vaig venir a aquesta Acadèmia fugint, fugint 

d’una realitat que m’aixafava de la manera més 

depravada i cruel. No trobava res on posar els ulls que 

no fos record de la mort. Però aquí tot és igual. Passo sis 

hores asseguda en una incòmoda cadira de fusta 

observant el flux. El flux de persones, de morts en vida. 

Són mecànics (no ho sóc jo també?, no em llevo i em 

vesteixo per inèrcia?). Viuen com els han dit que 
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visquin. Pensen el que els han ensenyat a pensar. 

Hauria jo escollit néixer si hagués sabut la realitat? No 

hi ha pecat més gran que tenir fills. No hi ha cosa més 

depravada que llançar ànimes a aquesta vida trasbalsada, 

inestable. Quan naixem, ens peguen. No venim a riure. 

La vida no és pas un camí de roses. 

  (No te’n vagis, Mare, si us plau. Si us plau, no 

te’n vagis, no em deixis sola. Torni aviat, senyoreta 

Sofia). 

  Porta-m’hi, si us plau. Porta’m al lloc d’aquesta 

Ciutat on els miracles es fan realitat. On podria riure, 

on podria gaudir. On podria somiar. (Es pot saber què 

fem els humans aquí?). Els diners no poden comprar 

l’amor, però l’amor tampoc pot comprar diners. Quan la 

Mare torni, podrem ser una família feliç, oi Pare? 

Tornarem a menjar galetes veient els focs de cada any, 

tornarem a anar cada diumenge d’excursió. Oi que sí, 

Pare? Digues que sí. Digues que sí, si us plau. 

  Digues que sí. Digues que sí o porta’m on els 

miracles es fan realitat. Creu en els miracles i els teus 

sentiments es faran realitat. Aquesta era la meva frase 

preferida. Porta-m’hi i desitjaré morir. Les cendres 

igualen a tothom. I qui sap?, potser tornaré a néixer sota 

una estrella diferent. I potser em tornaran a pegar, un 

cop més. I només així podrem viure d’amor, perquè la 

bellesa serà l’única cosa que salvi el món. 

 

Helena Cuenca 

    2n B Batx. 
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EL SOMRIURE DE CADAQUÉS 

 

  Jo ja sabia què havia de fer; de fet, era el que 

havia fet sempre quan alguna cosa no rutllava. 

  El tren passava a tres quarts d’onze i a 

aquella mateixa hora el revisor va anunciar 

l’arribada del tren que volia agafar. El nom em va 

semblar estrany pronunciat pel revisor, amb una 

veu massa estrident per la dolçor i el caliu que em 

proporcionava el nom del meu poble, Cadaqués.  

  El tren anava buit, i tot i així em va costar 

triar un lloc que em fes el pes, no tenia forces per 

prendre decisions, de fet no tenia forces ni per 

seure, ni tampoc sabia si em trobaria amb forces 

per aixecar-me després, i vaig optar per quedar-me 

dreta, sabedora de l’esforç que em quedava. Un cop 

a l’estació el descens a la platja se’m va fer llarg, 

però no tenia pressa. Un cop allà, la brisa de mar 

em va envair els pulmons i evocà mil i un records 

en aquelles platges on havia passat gran part de la 

meva vida, si més no, d’uns moments que guardava 

com a tresors dins la meva memòria. 

  Sota la llum groga i clara, que s'aferra a 

l'horitzó i que sembla que vol amagar-se sota 

l'aigua del mar, em disposo a recalcar cada 

pensament del meu cap amb l'ajuda de l'aigua 

salada als dits, que sembla que ajuda que les idees 

flueixin, mentre balla al voltant dels meus dits i em 
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dóna una sensació de tranquil·litat que fa temps 

que el meu cos estranya. El reflex del sol sobre les 

suaus onades de la costa em relaxava i m’evadia del 

soroll del meu cap, que tot i que semblava 

augmentar per segons, no em molestava en excés, i 

és que el percebia com una part de mi. Era 

conscient que era el soroll del meu cap pensant el 

que no em deixava concentrar en el que 

m’ocupava, encara que tampoc volia que 

m’abandones, em feia por perdre la remor sorda 

que feia de banda sonora dels meus dies, em feia 

por que el meu cap es quedés en silenci, em feia 

por no trobar forces per tornar a pensar en res. 

A poc a poc, l’efecte tranquil·litzador de 

l’aigua sobre la pell cada cop més arrugada de la mà 

es va anar apoderant del meu cos i em destesà un 

per un tots els músculs. Just quan les cames perdien 

la força que necessitaven per sostenir-me, vaig 

agafar aire i em vaig submergir en les profunditats 

de l’aigua freda de la Costa Brava. L’efecte va ser 

immediat, el fred m’entrà ràpidament al cos, 

tornant-me insensible a les punxades agudes que de 

l’aigua freda a la pell i alleujant definitivament 

l’esgotament físic i mental que el cos havia 

aguantat aquelles últimes setmanes. Un canvi de 

llum dins de l’aigua em va convidar a observar 

l’espectacle que s’esdevenia davant meu. Els rajos 

de llum creuaven les ones oscil·lants i il·luminaven 
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capritxosament els meus acompanyants aquàtics, 

que ballaven en perfecta harmonia. Cap peix 

s’atrevia a  tocar els companys de ball, la definició 

de sincronització prenia vida davant dels meus ulls. 

La bellesa d’aquell espectacle quasi em va fer 

oblidar que jo no pertanyia a aquell món i em vaig 

obligar a ascendir a la superfície, tot i que el fet de 

deixar de respirar no em semblava tan terrible dins 

l’aigua, anestesiada per l’efecte sedant del mar. 

  Quan el meu cap va sortir de l’aigua, tímid 

però segur, va ser rebut per un sol clar i una calor 

reconfortant que el va fer somriure. A poc a poc, 

vaig deixar que les roques del fons m’acariciessin 

les plantes dels peus mentre caminava cap a la 

costa, mentre la remor de les ones trencant contra 

la sorra calmava lentament el soroll del cap i 

marcava un nou ritme a la meva vida. Quan vaig 

arribar a la sorra i l’aigua m’acariciava els turmells, 

la remor del mar s’havia instal·lat completament 

dins meu i, per fi, sentint-me alleujada, vaig 

aconseguir aixecar el cap. 
 

Alba Herrero 

   2n A Batx. 
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L’ESTAFA 

 

 −Nora, abans d’anar-te’n a canviar al 

vestidor, vine al meu despatx, he de parar amb tu. 

 Ja sabia jo que aquelles paraules de 

l’encarregada, un dissabte al migdia, cinc minuts 

abans d’acabar la meva jornada laboral, em farien 

malbé la resta del cap de setmana. I ho sabia, no pel 

que m’havia dit, sinó per la cara que tenia: si 

normalment semblava un gros agressiu, aquell dia 

feia por mirar-la. 

 Vaig anar al despatx, tal i com m’havia dit, 

després de tancar la caixa, recollir-la, netejar-la i 

portar les alarmes al contenidor. El despatx era 

fred, lleig i gens acollidor (perfecte per a ella), vaig 

seure a la cadira que m’indicà. Tal com esperava, 

em feien fora del supermercat, el motiu va ser que 

un home m’havia estafat sis-cents euros. Quan 

m’ho va dir, va ser com si algú em posés la mà a la 

boca, baixés fins al cor i l’estrenyés molt fort. 

 No vaig dir res, quasi no podia parlar. Vaig 

demanar disculpes mil vegades, vaig signar un 

munt de papers i vaig marxar cap a casa. 

 Durant tota la tarda em vaig fer un tip de 

plorar, no entenia com m’havia pogut passar una 

cosa així: segons l’encarregada, un home s’havia 

emportat noranta paquets de cervesa i jo només li 

n’havia comptat setanta-nou, lògicament la culpa 
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era meva per no haver-los comptat correctament. 

Però la diferència era d’onze paquets, i això no val 

sis-cents euros, per molt bona que sigui la cervesa. 

 La dona amb cara de gos m’havia enganxat i 

m’havia fet sentir molt malament, ja que a part dels 

diners, em va dir que jo era una persona 

desagradable i no servia per treballar de cara al 

públic. Vaig estar uns dies molt afectada, però al 

cap d’una setmana, passejant pel centre, vaig trobar 

una noia que treballava amb mi. Em va explicar 

que a totes les que havíem començat coincidint 

amb la inauguració de la nova sucursal ens havien 

fet fora, i a totes amb excuses estranyes i dient-nos 

que no servíem per ser allà. No entenc per què no 

ens van dir la veritat, que simplement ja no fèiem 

falta com al principi d’obrir la botiga. No entenc la 

necessitat de fer sentir malament unes quantes 

noies joves sense experiència. I no entenc que una 

simple encarregada de botiga es cregui que heretarà 

la fortuna de l’amo de tots els supermercats 

Consum d’Espanya. Així que com que ella em va 

dir que el motiu del meu comiat eren sis-cents 

euros, jo he pensat a omplir-li el mercat amb sis-

centes plagues de paneroles. Si hem de jugar a ser 

males persones, jo seré la reina.  

 

Nora Jurado 

  2n Batx. E   
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QUÈ ESCRIC? 

 

Obro un document des de l’ordinador i em 

pregunto: què escric? Una pàgina en blanc, més de mil 

temes per escriure i a mi no s’acut res. Podria parlar de 

la meva vida, però penso: quin tema més típic, segur 

que més gent escriu sobre això. Després penso en les 

vacances, però no les recordo amb claredat i a més van 

ser  avorrides. Mil temes per escriure i jo estic en blanc, 

com aquesta pàgina. Mil pensaments al cap i no 

m’aclareixo, només se m’acudeixen històries ja creades. 

El document segueix en blanc. Veient la pàgina em 

qüestiono qui sóc, què vull fer amb la meva vida i 

reflexiono sobre el destí, potser hi escric. Començo, 

però no m’acaba de convèncer i tiro la tovallola. Ho 

esborro tot. I si escric sobre l’amor? És un tema extens i 

complicat, no l’entenc ni jo, ho deixo córrer. Ja ha 

passat una hora, em fixo en la barra pampallugant que 

indica el que escrius, sembla que em digui que escrigui 

amb urgència. Odio les presses, prefereixo prendre’m 

les coses amb calma. Poso música per inspirar-me, el 

CD de la Banda Sonora de la pel·lícula Good Bye Lenin i 

en l’únic que penso és en la Segona Guerra Mundial, no 

escriuré sobre això, no en tinc prou coneixements i no 

m’atreu la idea de documentar-me. No se m’ocorren 

més temes, els que em passen pel cap són típics i 

retòrics. Per escriure cal tenir talent i jo no en tinc. 

Tanco el document. Escriure no és el meu fort.  

 

Laura Segura  

   2n C Batx. 
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LA INMENSA MAYORÍA 

 

¿Qué podemos pensar cuando vemos las 

noticias o escuchamos la música de hoy en día? 

Alfalfa para asnos, anestesia para humanos.                                                                                              

  La sociedad como colectivo de millones de 

individuos aplaude por lo mismo, mira hacia lo 

mismo, le gusta lo mismo. Cree lo mismo. 

Mientras, una cúpula aristocrática reducida la mira 

desde las alturas y se frota las manos fumando 

habanos. Pero a veces les sale mal.                                                                          

  A veces, un individuo de ese gigantesco 

colectivo es de otro color. No cree en lo mismo que 

el resto y no aplaude lo mismo aborregado a lo 

mismo que el resto. Entonces se produce una 

exterminación de sus pensamientos. Se le convence 

de que está equivocado, lo sociedad lo vicia, lo 

corrompe. Un todo destruye lo que un día llegó a 

significar. Y cuando ese individuo ya es un ser 

lobotomizado, la cúpula puede volver a abrir una 

caja de habanos, tranquilamente. 

 

Helena Cuenca 

    2n B Batx. 
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NEFASTA GESTIÓN POLÍTICA 

 

 La mala gestión política ha llevado a nuestro 

país a una situación de miseria y pobreza, a causa 

de medidas o decisiones tomadas desde la 

ignorancia o la desmotivación, o ambas, lo que da 

origen al desacuerdo civil. 

 Cuando el gobierno está en manos de títeres 

al servicio de grandes fortunas internacionales, se 

producen una serie de reformas que llevan a la 

ruina al conjunto de personas que formamos esta 

sociedad. Esto sucede cuando no se respeta la base 

que mantiene la estructura social firme y eficaz, 

Desatender la educación, la sanidad o la seguridad 

conlleva al empobrecimiento de la gente y acaba 

con una reducción económica nacional. Gente que 

desconoce y por tanto no sabe valorar el 

patrimonio cultural lo está gestionando desde el 

ministerio de cultura y lo mismo ocurre con lo que 

respecta a educación, sanidad, justicia... 

 En resumen, los principales problemas 

éticos, políticos, económicos y socioculturales 

vienen de la nefasta gestión política de nuestros 

gobernantes. 

 

    Martín Duque 

       2n B Batx. 
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EL VALOR DE LAS PERSONAS 

 

  Lo último que se cuece en el mundo de la 

música es el caso del compositor Jordi Savall, quien 

renunció al premio nacional de música –de 30.000 €− en 

una reivindicación a favor de la cultura. La cuestión 

planteada es: ¿podemos tachar de insensato a este 

individuo? 

Jordi dice que lo hace en defensa de la música y 

de la cultura, ya que son poderosos pilares en la 

construcción del rascacielos de lo que somos y seremos. 

Los recortes afectan a este sector, al que no se le da la 

importancia merecida. Se está desvalorizando la cultura 

y todo ello llevará a que un día, al salir a la calle, en vez 

de personas veamos fantasmas acudiendo a trabajar, 

fantasmas conduciendo un autobús…, seremos 

fantasmas cansados de nuestra tediosa condición. Ese es 

el único final benévolo para la ignorancia. 

  Por el contrario ¿realmente lo que ha hecho 

Savall ayudará a que esto cambie? 
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  En cualquier caso algo en lo que sí tiene ración 

es que se tiene que luchar por preservar la cultura, 

porque es un bien no transferible por contrato; posee 

una belleza comparable a las estrellas y su valor no 

puede cuantificarse en un cheque. 

¿Cuánto valen nuestras convicciones?, ¿30.000€? 

 

Florella Bekari 

    2n B Batx. 
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ORFEO Y EURÍDICE 

 
Mi fe me hace recordar  

a un joven de gran destreza 

en el arte de cantar y tocar 

y al Dios Sol debió su grandeza, 

Orfeo se hacía llamar 

y a las musas cautivaba 

con tan hermoso cantar,  

a las sirenas hechizaba  

y a las bestias hacía calmar. 

 

Eros lanzó su flecha 

y a Orfeo le atravesó, 

prendiendo así la mecha, 

que de Eurídice le enamoró. 

 

Mas mala fortuna quisiera  

que a su hermosa estrella 

vil áspid le mordiera  

y apagara luz tan bella. 

 

Así quiso el hado 

que Eurídice muriera 

y también el enamorado 

cuando la ninfa pereciera. 

 

Para a Eurídice salvar 

de las garras de la muerte 

Orfeo echó a andar 

tentando así a la suerte. 

 

Un día vio un horizonte 

cuando a la laguna Estigia llegó, 

encontró a Caronte 

y este así le habló: 

¿Qué hace ante mí un mortal? 

Da por acabada tu jornada 

si no buscas destino fatal. 

Desiste, Orfeo, de tu empresa, 

no puedes emprenderla. 

Quien conoce la muerte, no  

regresa 

y tú aún no has de conocerla.  

 

Mas Orfeo en su insistencia  

desenvainó del alma su lira 

y con sintonía de amor y ciencia 

aplacó de Caronte la ira. 

 

De igual manera a Hades suplicó 

y su disparo cantó certero, 

ya que cuando su lira sonó 

en letargo cayó Cerbero. 

 

 “Yo te imploro, dios supremo, 

devuelve a este infeliz la cura 

sin la cual cayó enfermo 

y en tan desdichada aventura. 

Si de su amada no recibe el beso, 

pronto caerá en sepultura: 

esta amarga locura 
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le tiene rendido y preso. 

¡Qué senderos no pisé!  

Por tierra, mar y monte 

hasta que a tus puertas llegué 

y aquí me trajo Caronte. 

Media vida me queda, 

la otra atrapada está aquí. 

Ruego que  tu piedad ceda 

y la dejes volver a mí, 

que sin ella  antes muero, 

eso el corazón me dice; 

nada soy y nada quiero 

salvo el amor de Eurídice. 

Los astros apagaría 

sin nada que temer  

y al Olimpo subiría 

para volverla a ver; 

mi vida ya no quiero, 

con gusto la perdería, 

sin Eurídice muero 

un poco más cada día”. 

 

Hades le mostró la salida, 

pues su tristeza le conmovió 

y Eurídice volvió a la vida, 

mas a Orfeo esto advirtió: 

 

“Si de Helios no vieras la luz 

no cantes victoria de tu hazaña, 

volverte sería tu cruz 

y Eurídice tornaría a mis 

entrañas. 

Parte atento a mi prohibición, 

sigue recto tu camino 

y avisa a tu mente y a tu corazón 

que no tienten al destino” 

 

Asió a Eurídice de la mano 

y la vuelta emprendió veloz, 

mas rompió el pacto soberano 

al no escuchar de ella la voz. 

 

Solo, fue a llorar sus penas 

y a las Ménades despreció; 

si hubo sangre en sus venas, 

lentamente se esfumó. 

 

Las Ménades, furiosas, 

muerte le dieron celosas  

y así Orfeo acabó. 

 

Al morir con ella se encontró 

y sonaron sus canciones: 

Orfeo, hijo del Sol, 

creador de la lírica de las 

naciones. 

 

Florella Bekari 

2n B Batx. 
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A TERRIBLE FIRST DATE 

 

Last week I went on a first date with Sam, a 

boy from my school that I really liked.  He asked 

me out for dinner and later on watching a movie. 

The day of the date I was very nervous and spent 

more than two hours to look pretty for this 

especial time, but at end it was a total disaster.  

First of all he let me waiting for near one 

hour in the place we had to meet and he didn’t 

even reply to my phone calls  

When I was thinking of going back home, 

he finally arrived and didn’t give any single excuse 

or asked me forgiveness due the big delay. 

Suddenly he said that as it was very late it would 

be better not going to the restaurant, although I 

was starving.  

So we went to the cinema. When we 

arrived to the theater and we reached the tickets 

desk Sam chose an action movie that I didn’t 

specially like even without asking me, and what’s 

more, to my surprise he turned back and asked me 

to buy my own ticket.  

When I entered the theater, I immediately 

went to buy a popcorn box because I was hungry 

as I had not eaten since we started the date, and 

then I went to my seat in the room. The movie 

began and he started asking about every single 



165 
 

thing that appeared in the movie, and keep talking 

through all the dialogue.  

When we went out of the cinema I was 

expecting he would bring me back home in his car, 

but he received a friend’s call and left me at the 

bus station saying that he was going to a party and 

was late.  

And finally, after taking two buses I arrived 

home feeling tired and disappointed. 

 

Eulàlia Piqué  

       2n Batx. Nocturn  

 
UNA PRIMERA CITA TERRIBLE 

 
La setmana passada  vaig anar a una primera cita 

amb en Sam, un noi de la meva escola que m’agradava 
molt. Em va convidar a sortir a sopar i més tard vam 
anar a veure una pel·lícula. El dia de la nostra primera 
cita jo estava molt nerviosa i vaig passar més de dues 
hores decidint què posar-me per estar ben maca per a 
aquesta ocasió tan especial, però al final de tot va ser un 
desastre total. 

En primer lloc em va tenir esperant-lo a prop 
d'una hora al lloc on ens havíem de trobar, i ni tan sols 
va respondre a les meves trucades telefòniques 
  Quan estava pensant tornar a casa, per fi va 
arribar i no va donar cap excusa, ni tant sols em va 
demanar perdó pel llarg retard. De sobte, va dir que ja 
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que era molt tard seria millor no anar al restaurant, tot i 
que jo estava morta de gana. 
  Així que vam anar al cinema. Quan hi vam 
arribar i érem a la taquilla per comprar les entrades, en 
Sam va triar una pel·lícula d'acció que a mi no agrada 
especialment, ni tan sols em va preguntar si la volia 
veure, i encara més, per a la meva sorpresa va girar el 
cap i em va dir que em comprés la meva pròpia entrada. 

Quan vaig entrar al cinema, immediatament 
vaig anar a comprar una caixa de crispetes, perquè tenia 
gana, ja que no havia menjat des que vam començar la 
cita, i després vaig anar al meu seient a la sala. La 
pel·lícula va començar i  ell no parava de fer preguntes 
sobre cada cosa que sortia a  la pel·lícula, i va seguir 
parlant durant tota la projecció. 

Quan vam sortir del cinema, m'esperava que em 
portaria de tornada a casa amb el seu cotxe, però va 
rebre la trucada d'un amic i em va deixar a l'estació 
d'autobusos dient que anava a una festa i feia tard. 
  Finalment, després d’agafar dos autobusos, vaig 
arribar a casa cansada i decebuda. 
 

 

 


