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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”.
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ENMIG DEL DESERT

El 3 de juliol de 2015 anàvem amb el cotxe
camí d’Egipte per passar les vacances amb la
família. Tot anava bé, fins que el pare es va
equivocar de camí. Ens guiàvem amb un GPS, però
no anava bé i la mare n’estava farta:
−Escolta noi! T’he dit que era millor
comprar una màquina nova.
−No es diu màquina, es diu GPS.
−Com es digui, i ara què fem?
−...
El cotxe havia sortit de la carretera, tenia les
rodes a la sorra i no podíem sortir; a més, no tenia
benzina. La meva germana dormia mentre jo
escoltava la picabaralla dels pares. Al cap d’una
estona, la meva germana es va despertar. En aquell
moment el pare va tenir la idea de sortir del cotxe i
continuar caminant. La mare estava desorientada i
no sabia què fer, si quedar-se al cotxe o anar amb el
pare. Al final vam anar caminant. La meva
germana i jo estàvem cansades de caminar,
acalorades del sol, amb set per la calor i sobretot
suades. La meva germana va rondinar:
−Pare, quan arribarem?
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−No ho sé, filla, no tenim el cotxe i tampoc
hi ha cobertura per trucar pel mòbil, no podem fer
res.
La mare va veure una il·lusió òptica, i va
creure que era veritat:
−Una platja tropical! Aigua! Aigua!
El pare li va dir que era una il·lusió. A
continuació, mentre caminàvem, es va fer de nit, a
la meva germana i a mi ens va venir gana. Des de
lluny, el pare va veure un petit restaurant a uns
quinze metres.
La mare dubtava, creia que era una altra
il·lusió, però es va equivocar. Una vegada dins del
restaurant, vam menjar. El noi que duia el negoci,
ens va dir que podíem quedar-nos fins a l’endemà
perquè s’acostava una tempesta de sorra. Quan es
va fer de dia, vam seguir el nostre camí pel desert.
La meva germana n’estava farta i no volia caminar
més. Van passar segons, minuts, hores... i seguíem
caminant sense parar. No podíem més. Finalment
el pare va veure un helicòpter, i tots vam cridar. De
cop i volta, sonà la alarma.
−Pip, pip, pip...
Tot havia estat un somni!
Key María Méndez
6è A · Escola La Nova Electra
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DAVIL

No hi ha gaires patates liles al món, Davil
n’era una i estava en una petita botiga per ser
venuda. Sorprenentment, portava allà dos mesos.
Com que era lila, ningú no la volia comprar.
Una nit Davil va baixar de l’estand i es va
posar al costat de la porta; a les nou del matí el
botiguer va obrir, la patata no s’ho va pensar dues
vegades i es va escapar.
Davil va trobar una petita parada de fruites i
hortalisses en un mercat, i va anar rodant fins al
propietari, el qual es va sorprendre en veure la
patata lila, la va posar a vendre amb dues patates
més: la primera era peluda i pudenta (qui se la
mengés tindria mal de panxa durant una setmana);
l’altra era una patata-noia: sense mirar-se-la ni un
segon més, va saber que era la patata perfecta, amb
la qual passaria tota la vida.
Al cap de dos dies una noia va comprar la
patata peluda i pudenta, deixant les altres dues
soles. El botiguer les va ajuntar. Davil, suant com
un llimac, volia declarar-se a la seva companya,
però abans que ho pogués fer, un noi de norantaset quilos les va comprar les dues. La patata-noia
plorava pensant que moriria en una cassola. Per
sort, el noi gras va deixar les patates al cotxe i se’n
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va anar a comprar una paella. Llavors Davil va
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atrevir-se a parlar amb la patata-noia:
−Com ets dius?
−Sita –va contestar ella.
−T’ajudaré a sortir d’aquí.
−Gràcies!
Davil va començar a bufar i bufar, fins que
la bossa va petar, tots dos van ajuntar les forces per
obrir la finestra del cotxe i escapar-se. La patatanoia es va adonar que la patata-noi li havia salvat la
vida i se’n va enamorar.
Es van comprar una casa al bosc, al costat
d’un riu, per viure lluny de les persones.
I així les dues patates van ser molt felices.
Álvaro Rivas
6è B · Escola La Nova Electra
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INFORMACIÓ
Vam aparcar a dos quilòmetres de la central
d’informació secreta. En Köul em va acompanyar un
tros, va tornar al cotxe i vaig seguir caminant a bon pas.
Al cap de mitja hora, quan m’acostava a l’edifici, vaig
sentir en Köul per l’auricular que tenia l’oïda:
−Per escalar la paret trobaràs imants a la
motxilla; col·loca un “C4 Gordo” a la porta antibales.
Vaig fer el que m’ordenava sense problemes, tot
i que vaig tardar més del previst a escalar la paret.
−Baixa al setè pis i trenca la rajola 352 comptant
per la dreta. Després baixa pel forat amb una corda;
arribaràs a una habitació, camina per sobre dels
arxivadors: a terra hi ha un detector.
Va sortir perfecte, si bé em vaig amagar de dos
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guàrdies que patrullaven.
Un cop a baix, vaig sentir noves ordres:
−Salta per la finestra de la dreta i esprinta fins a
la porta. Quan entris no hi haurà gravetat. Agafa el
sobre que estarà volant i surt de l’habitació. Hi haurà tot
de guàrdies apuntant la porta. Abandona l’edifici. El
“jefazo” et vindrà a buscar en un helicòpter blindat.
Vaig fer el que m’ordenava. Fugint de
l’habitació, em van disparar al braç. El “jefazo”
m’esperava fora de la central. Per fi podríem denunciar
tots els polítics corruptes del món: teníem proves.
Arnau Segarra
6è C · Escola La Nova Electra

28

LA NOVA ESCOLA
Fa molts i molts anys quatre germans micos
molt intel·ligents, però amb molt pocs diners, volien
estudiar i així poder aconseguir una bona feina.
Com que això no va poder ser, quan es van fer
grans van decidir fundar una escola. Els animals els van
donar un terreny i ells reunien el que necessitaven. Al
Tio Gilito, que feia bigues, li van demanar bigues per als
sostres i la teulada, al fuster Pig, fustes per a les portes,
finestres i cadires del teatre..., i així els germans micos
van reunir el necessari per construir l’escola.
Els quatre germans, els cosins goril·les, els tiets i
tietes ximpanzés... es van reunir per construir l’escola
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dels seus somnis. Van trigar moltíssim, més de sis anys:
volien una escola molt gran, perquè tothom pogués
estudiar i tenir una bona feina. El barri on es van
instal·lar el van batejar amb el nom de Les Arenes.
Al principi els va costar molt, però van tirar
endavant i l’escola va ser molt i molt bonica.
Li van posar el nom de Joan XXIII, Joan perquè
així es deia el mico que va tenir la idea de fer l’escola, i
XXIII perquè quan la van inaugurar, s’hi havien
matriculat vint-i-tres alumnes.
Gràcies a aquesta escola molts micos i molts
altres animals van poder estudiar i aprendre molt.
Fins i tot el president del govern actual va
estudiar en aquesta escola.
Astrid Ros
6è A · Escola Joan XXIII
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MÓN MÀGIC
Hi havia una vegada, en un lloc secret del
nostre planeta, un món màgic on ningú no havia
entrat.
En aquest món hi havia criatures mitològiques, com unicorns, pegasus, dracs, dinosaures i
d’altres. Tothom hi volia anar, perquè deia la
llegenda que qui agafés l’espasa que custodiava el
mag blau, seria obeït per totes les criatures.
Un noi valent va anar al món màgic perquè
sempre passejava pel bosc després de l’escola, i es
va perdre. Es va recordar de la llegenda, i per
lògica, va arribar al lloc secret. Va anar a buscar el
mag blau, s’hi va enfrontar, va guanyar i agafà
l’espasa. Ja era el nen més poderós de tots.
Va viure al món màgic durant cinc mesos,
fins que es va adonar que la família era més
important que estar amb criatures màgiques. Va
demanar a un pegasus que el portés a casa.
En arribar-hi, va fer un petó als pares i va
llançar l’espasa al riu més pròxim.
I és així com el nen va viure feliç amb la
seva família.
José Urbano
6è B · Escola Joan XXIII
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DOS DIES SOL
Els pares se’n van anar el cap de setmana a
visitar la meva àvia malalta a l’altra banda de la ciutat.
Jo em vaig quedar sol a casa. Vaig pensar a fer una festa,
però els pares havien instal·lat una càmera abans d’anarse’n. Era tard i me’n vaig anar a dormir, però no vaig
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poder, se sentia com cruixia la fusta i em feia una mica
de por. L’endemà em vaig posar a fer els deures, i quan
vaig acabar no sabia què fer, en el silenci s’escoltava una
misteriosa música de violí. Vaig pensar que segurament
seria algun veí que practicava aquest instrument, però
tocava molt bé i mai s’havia escoltat abans, ni tampoc
s’havia mudat ningú. Vaig pujar al segon pis i no vaig
veure res especial. Al cap d’una estona el so va parar. La
resta del dia vaig estar nerviós per si tornava a sonar,
però res. L’endemà hi va tornar i vaig trucar a un amic.
Quan va arribar, encara sonava, però ell no sentia res.
Vam anar dalt i dins de la meva habitació hi havia una
porta petita, quan la vam obrir en va sortir un ésser
pràcticament transparent amb un violí a les mans, va
dir: “gràcies per haver-me alliberat!”, i se’n va anar.
Hores després van arribar els pares i vaig quedar-me
més tranquil, però no els vaig explicar res.
Nora Galán
1r A ESO
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PLANTAR CARA
Una dona amb quatre fills solia ser
maltractada pel seu marit.
Els petits estimaven el pare, però pensaven

35

que no era un bon marit per a la seva mare, ni
tampoc un bon pare per a ells; la més gran era una
noia, la segona i la tercera també, i el quart, un noi.
La dona maltractada estimava molt el marit,
sempre el perdonava, l’home solia fer servit la
violència quan havia begut massa alcohol, cosa que
passava sovint perquè era un amargat de la vida i
no tenia il·lusions. La dona resistia els primers cops
que li donava, però després acabava a terra i es
protegia amb les mans; els nens no podien fer gran
cosa més perquè eren massa petits. Va ser així fins
que els nens van créixer i de mica en mica es van
anar fent forts i valents. Un vespre de desembre el
marit anava a pegar la dona, però cada nen va
agafar ràpidament dues ampolles de vidre
trencades i van dir al pare, molt seriosos, que no
tornaria a tocar la mare, i el pare, que en el fons era
un covard, es va espantar i va marxar de casa.
Lara Cantero
1r B ESO
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UNA EXPERIÈNCIA DOLOROSA
Em dic Kevin i fa molt anys patia bulling a
l’institut.
El primer curs va anar bé, ningú es posava
amb mi. El malson va començar el segon trimestre
de segon, quan va arribar un alumne nou que es
deia Adam.
Jo crec que em tenia enveja, això em va dir
el psicòleg de l’institut: em tenia enveja perquè
treia bones notes, i també pel meu físic, ell no era
gaire guapo, tenia els ulls marrons i petits, els
cabells negres i curts, era baixet i gras. En canvi, jo
tenia els ulls blaus, els cabells negres i llargs, era de
mitjana estatura i força prim.
En fi, això no és el que importa, l’important
és que quan va arribar em va agafar mania, i no sé
com s’ho va fer, però em va posar la classe en
contra, i a sobre va organitzar una colla i em
molestaven cada dia.
Per què explico això?
Doncs perquè al cap de poc vaig començar a
sentir veus dins del meu cap. Al principi no les
entenia, fins que un dia vaig saber el que volien.
Deien que matés els desgraciats que em
feien la vida impossible.
Vaig decidir clarament de no fer-ho.
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Va passar el temps i jo seguia escoltant veus,
però ara no pensava que matar-los fos tan mala
idea.
Les veus em van anar convencent fins a ferme arribar a aquesta conclusió.
I vaig decidir fer-ho, potser era una mica
bèstia, però ho faria tal com deien les veus.
Vaig agafaré una garrafa de gasolina, vaig
obrir la porta de la classe quan tothom era dintre,
vaig abocar gasolina per tota la classe, hi vaig tirar
un llumí i vaig tancar la porta per després sortir
corrents.
Així ho vaig fer i ningú es va poder salvar.
No he tornat més a l’escola, ni a casa.
M’han tancat en un manicomi, però ja no
sento veus.
Potser estic aquí tancat, però sé que aquells
dels que no em vull recordar no molestaran més.
Diuen que sóc un assassí, però el que va
passar va ser realment culpa meva?
Jo, de tu, que estàs escoltant això, no
provaria de fer bulling a ningú, o vols córrer el risc
que et passi el mateix?
Cristina Hidalgo
1r B ESO
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EL BAILAOR
Us explicaré una història
sense follets ni fades,
era un noi entremaliat
que li agradava ballar.
Aquest noi ballava molt,
com si li anés la vida,
no pensava en res més,
volia ballar com si res.
Es va convertir en ballador
de flamenc, el millor!,
va passejar el seu art
pels cinc continents del món
Feliç del somni aconseguit
un bon dia es va retirar,
i a l’escenari del seu poble
va cantar el seu final.
Reyes Vargas
1r B ESO
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EL NEN QUE NETEJAVA L’ESCOLA
En Hamza tenia dotze anys i vivia en un poble
petit molt lluny de la carretera, tenia dos germans de
dos i tres anys, i els seus pares treballaven en una granja
de vaques des que sortia el sol fins que es ponia rere les
muntanyes sagrades del poble. En Hamza no anava a
l’escola, sinó que la netejava.

41

Treballava de les vuit del matí a les set de la
tarda, era una feina dura per a un nen de dotze anys:
netejar el terra, les portes, les parets, les taules, la
biblioteca on no podia asseure’s a llegir cap llibre, la sala
de jocs on només podia agafar les joguines per rentarles; també netejava els negres fogons de la cuina, el terra
enganxós del menjador, els vells lavabos de l’escola...
En Hamza tenia les mans plenes de durícies i els
genolls pelats de tant ajupir-se a terra per fregar taques
fosques que no volien saltar, però no podia descansar ni
una petita estona perquè sabia que l’espiaven, i si veien
que reposava una estona, ni que fossin cinc minuts mal
comptats, avisaven l’alcalde del poble i l’alcalde, que era
molt avar, no pagaria als seus pares el que els havia
promès i no tindrien diners per menjar cada dia.
En tot el món hi ha milers de nens que no van a
l’escola a estudiar, sinó a netejar, i això també és una
forma de violència: aquests nens, quan seran grans, no
tindran possibilitats d’aspirar a una vida digna.
Lluitem tots contra tota mena de violència!
Omar Bioui
1r C ESO
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CONTRA LA VIOLÈNCIA
Violència, només una paraula, però quan es
pronuncia fa tremolar.
Una paraula contundent: una roca que cau
damunt la consciència i que hem d’aturar amb unió
i esforç.
Som moltes les persones que no la volem.
Fa poc se’ns va encongir el cor a tots, en
assabentar-nos d’una notícia terrible: els atemptats
comesos a França.
Va ser una tragèdia humana: ferits, mutilats,
morts, gent desolada de molts països, famílies
destrossades...
I tot això pe què? Doncs per la bogeria, el
fanatisme i la ideologia d’uns quants que es
consideren persones.
Jo no els posaria aquest nom. De vegades
veus aquestes notícies a la tele, també veus
violència d’altres tipus al carrer, a l’escola, a casa...
Hi ha massa rastres de violència per allà on
passes. Tampoc els animals s’escapen d’aquest
malson sense sentit: tots tenim els mateixos drets i
obligacions respecte al proïsme.
Quan veiem la “senyora Violència” atacant
la dignitat i la llibertat de les persones, hauríem de
propiciar el diàleg i preocupar-nos de tot allò que

43

ens envolta. No ens hem de posar una bena als ulls
i un tap a les orelles.
Jo aposto per una violència zero i una
convivència i tolerància deu. Si tots els éssers
humans racionals aportéssim el nostre granet de
sorra a aquesta casa, es viuria millor. No costa gens
intentar-ho, de debò, i amb decisió es pot
aconseguir; hem de cridar ben fort: FORA
VIOLÈNCIA!, i apartar-la de la vida, perquè la
violència no és vida.
Estic convençuda que entre tots podrem
aconseguir aquest propòsit, i arribarem a un futur
en què la gent desconeixerà què era la violència, no
sabrà res d’aquesta “malaltia” perquè haurem estat
capaços d’eradicar-la i viurem en un món més
tranquil.
Fem-ho per la nostra gent: que els nostres
fills coneguin aquest món nou i se sentin orgullosos
de nosaltres.
Lucía Chumilla
1r C ESO
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LA MARE DE LA CAPUTXETA
La Cristina ve fer una caputxeta vermella
per a la seva filla Ahlam, i la nena, molt contenta
amb la caputxeta, se la posava dia i nit. Un matí la
Cristina li va demanar que portés quatre pastissets
de mel a la seva àvia Lizzi, que passava uns dies a la
casa que la tieta Núria tenia a l’altra banda del bosc.
A l’Ahlam no li feia il·lusió perquè, cada vegada
que la veien, l’àvia Lizzi i la tieta Núria li
pessigaven les galtes, va dir a la mare que no hi
volia anar de cap manera i hi va acabar anant la
Cristina; com que feia fred, es va posar la caputxeta
vermella de l’Ahlam.
Quan la Cristina era enmig del bosc, va
trobar un llop, es deia Raúl, tenia por de la Cristina
i se’n va anar corrents, però la Cristina, que era
molt valenta, va córrer rere seu. Quan el va
atrapar, el llop estava tan espantat que ella li va
donar un pastisset de mel i li va dir que no tingués
por. De sobte, va aparèixer l’Aaron, el pare del
Raúl, es pensava que la Cristina li feia mal i volia
menjar-se-la, ella va córrer tant com pogué.
L’Aaron no l’atrapava, aleshores va agafar un pobre
porquet que es deia Exon i va cridar a la Cristina
que si no es rendia, es menjaria l’Exon.
La Cristina va salvar la vida del porquet
anant amb l’Aaron. Pel camí, tres caçadors que es
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deien Ibrahim, Omar i Unai, van adormir el llop, li
van omplir la panxa de pedres i el van tirar al riu.
Per sort per a ell, les pedres li van començar a
rodar dins de la panxa i les va anar disparant per la
boca; va acabar tan cansat que decidí abandonar
aquell bosc.
Dos porquets gegants, germans de l’Exon,
que es deien Pedro i Sergio, estaven buscant el llop
per donar-li una lliçó. Pel camí van trobar uns
altres dos llops, Anas i Mourat. Els porquets Pedro i
Sergio van pensar que un d’ells era el que
buscaven; com que no sabien quin era i no
esperaven que els diguessin la veritat, els van
estomacar a tots dos i se’n van anar.
Abans d’arribar a casa de la tieta Núria, la
Cristina va trobar unes amigues: la Noemí, la
Yousra, la Nisrin, l’Aya i la Lucía, i van fer juntes
una bona tassa de xocolata desfeta en un bar de
moda molt cuqui que hi havia dins d’un pi.
Més endavant, la Cristina va trobar dos nois
que ploraven, el Ian i el Jonathan, estaven tristos
perquè les seves xicotes, que es deien Lorena i
Alba, havien menjat una poma vermella i s’havien
mort.
La Cristina va dir al Jonathan i al Ian que
fessin un petó a les seves noies, ells ho van fer, i
quan elles van sentir l’escalforeta dels llavis dels
seus enamorats, es van despertar immediatament.
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Van al·lucinar mandarines i tots quatre van viure
feliços i van menjar anissos.
Però la Cristina encara no havia arribat a
casa de la tieta Núria; semblava que visqués a la fi
del món.
Quan per fi es va plantar davant de la casa,
va empènyer la porta, que era oberta, i dintre va
trobar tota la família, i el més important: hi havia
“pizza”, i s’ho van passar superbé.
Aisha Khammal
1r C ESO

47

EL RIU VERMELL
Diuen que fa molt i molt de temps, en un
riu va néixer una petita i dolça fada. El riu era blau
com el cel i feia un sol que il·luminava tot el
paisatge. La fada es va adonar que el riu canviava
de color segons les seves emocions. Quan ella
s’enfadava, el riu era de color taronja; quan estava
contenta, blau com el cel; i quan es posava trista, el
riu es tornava lila, i així passava amb la resta
d’emocions. Van anar passant els anys i va
descobrir que no només hi havia una sola fada, sinó
moltíssimes. Un dia, passejant amb les seves
amigues, va topar amb un follet una mica despistat,
es van enamorar i van tenir dos fills: una fada i un
follet.
A que no sabeu de quin color es va posar el
riu? De color vermell, el color de la passió, i així es
va quedar per sempre.
Alba Lajara
1r C ESO
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VIOLÈNCIA INÚTIL
Els terroristes són persones que amb els seus
propis actes fan molt mal a altra gent i els creen por
i inquietud. El passat divendres tretze d’octubre de
dos mil quinze van atemptar a París. Els terroristes
no tenen escrúpols: els és igual que les víctimes
siguin adults o petits. Algunes vegades ells
mateixos s’immolen. Fan creure que actuen en nom
de Déu, però cap religió condemna a mort una
persona.
Lorena León
1r C ESO

49

SÍRIA
Pobra Síria, tres anys, ja fa tres anys del
turment, i la gent que hi viu no ho pot suportar; a més,
no estan ben armats. Europa fa dos anys no estava
atenta al que passava a Síria i continuava morint gent; la
població ja no podia més i fa unes mesos van decidir
venir a buscar oportunitats per viure; quan van veure la
dimensió del drama, els europeus van decidir ajudar-los.
Però sabeu el que em va fer més mal? Doncs que
un home amb un fill a la mà intentava passar una
frontera, una periodista li va fer una traveta i el pobre
home va caure sobre el seu fill; van començar a
investigar sobre aquest tema i van descobrir que aquell
home era un dels millors entrenadors de futbol de Síria,
el van ajudar i ara viu a Madrid, té casa i feina
d’entrenador i la seva família s’està refent de la guerra,
però no tots els sirians han sortit tan ben parats del seu
calvari, penso en un pobre noi de la meva edat que van
trobar a la platja arrossegat pel mar, pobre infeliç!, i el
més fort és que això encara no ha acabat, contínuament
estan tirant bombes contra milers de sirians innocents,
dones, nens, malalts, vells..., els que tiren les bombes no
vigilen on cauen; em pregunto quan acabarà tot plegat.
Vull per a ells la millor sort del món.
També desitjo que totes les guerres del món
s’acabin.
Aya Sarhani
1r C ESO
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TU BELLEZA
Tu belleza es mucho más
De cómo tú te ves
Tu belleza está en el corazón
Donde pocos la ven
Eres la luz de las estrellas
Tú eres la más bella
Eres el primer rayo de sol
Que la tierra alumbró
Y durarás en el firmamento
Ayer, mañana y siempre
Nerea Díaz
1r B ESO
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L’ESPERA
Tota la meva vida m’han fet sentir una
persona rebutjada i dolenta, quan en realitat no ho
sóc. Al contrari, he intentat superar-me en tot: sóc
la més intel·ligent de la classe, trec notes
excel·lents, se’m donen molt bé tots els esports i no
sóc pas lletja. Moltes noies em tenien enveja i és
per això que em feien la vida impossible, intentava
no fer-los cas, anar a la meva, és a dir, sola.
Un dia em van fer creure que volien ser les
meves amigues, però tot seguit em van deixar en
ridícul, es van burlar de mi. Això, que ja he
superat, em va angoixar molt durant una
temporada, i un dia em vaig intentar...; ara us ho
explicaré:
Vaig agafar una capsa de pastilles per
dormir de la meva mare i me les vaig prendre totes
de cop, les necessàries, creia jo, per dormir tota la
vida. Em vaig quedar inconscient. Unes hores
després, com que no sortia de l’habitació per sopar,
la mare es va estranyar i va entrar. Va fer un crit
que va alertar el pare i el meu germà petit.
Van trucar a una ambulància, jo encara era
d’aquest món: sentia els crits de desesperació de la
mare, la llàgrima que regalimava per la galta del
pare i el plor del meu germà. Notava la tristesa de
la meva família.
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A l’hospital em van fer un rentat d’estómac.
Quan vaig obrir els ulls, ja fora de perill, em van
preguntar per què ho havia fet? Vaig aconseguir
abocar a raig els meus sentiments, les frustracions,
les pors, i vaig arrencar a plorar desconsoladament,
era la primera vegada que podia obrir el meu cor
als pares. Els vaig explicar com em sentia per culpa
del rebuig de les companyes de l‘escola. A ells els
costava entendre que les paraules i les accions dels
altres poguessin provocar tant patiment.
Per sort, em van canviar d’escola.
Anna Maria Ferrer
2n A ESO
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L’ESTRANY
Sempre m’ha agradat viatjar a Colòmbia, no
només perquè veig la meva família, sinó perquè en
cada viatge em passen coses increïbles. En l’últim
viatge em vaig quedar impressionada amb aquella
història, la seva història.
Vaig arribar a Colòmbia emocionada perquè
podia tornar a veure la meva gent. Els primers dies
van ser com sempre: visitar tothom i dormir fins
que el cos em deia prou per recuperar energies
després del llarg viatge. Passada una setmana, la
meva cosina Marcel·la em va portar amb els seus
amics, que també eren els meus, ja que ens
coneixíem des de molt petits.
Tot era igual: la Maria igual de riallera, el
Luis igual de pallasso, l’Elena igual de generosa...,
excepte en una cosa: hi havia un nou integrant a la
colla.
Era una mica estrany, ningú l’anomenava
pel seu veritable nom, tots li deien el “Taca Negra”,
un sobrenom que jo no comprenia per moltes
voltes que hi donés. De fet, tenia les meves teories:
potser era per les pigues i les marques de la cara, o
perquè era una persona dolenta, o potser perquè
pertanyia a una tribu indígena, que és on es posen
noms tan estranys. I així moltíssimes més hipòtesis,
la majoria sense cap ni peus.
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Intentava esbrinar més coses sobre ell, però
era molt difícil, ja que era molt tímid, cosa que em
semblava estranya perquè tant la meva cosina
Marcel·la com tots els altres del grup eren súper
oberts a l’hora de conèixer i acceptar gent.
Un dia vaig decidir preguntar a la meva
cosina per què l’anomenaven així. Era perquè tenia
una gran taca fosca a l’esquena que sempre evitava
mostrar. Aquella resposta em va resoldre unes
quantes preguntes, però va fer que me’n formulés
d’altres.
Ara volia saber què o qui li havia provocat
aquella taca i per què no ho havia explicat mai a
ningú.
Ja feia dos mesos que era a Colòmbia i
encara no m’havia atrevit a preguntar-li el perquè
del sobrenom, fins que no vaig poder aguantar més
la meva curiositat. Em va rebre amb un tímid
somriure i jo li vaig oferir el meu. Lucas, es deia
així, era molt intel·ligent, podia haver estat parlant
amb ell hores i hores. Tot anava bé fins que li vaig
preguntar:
−Per què tens una taca negra a l’esquena?
La seva mirada va canviar: no oblidaré mai
aquells ulls tristos, semblava que no tinguessin
fons. En aquell moment jo volia sortir corrents; ell
va notar la meva angoixa i em va retenir.
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Segons em va dir, era la primera vegada que
algú li ho preguntava, però no li havia molestat:
per fi havia trobat un amic de veritat a qui confiar
el seu secret. I aquesta persona era jo.
Em va començar a explicar:
−Quan jo era petit, vivia en un poblet als
afores de la capital, un poblet tranquil fins aquell
15 de maig, el pitjor dia de la meva vida. Jo estava a
casa meva, jugant amb el meu germà petit, de sobte
es van sentir dos sorolls tan forts que vaig pensar
que m’explotaven els timpans. El meu pare va
sortir al carrer i, amb la cara pàl·lida, va dir que
marxéssim corrents, que fugíssim. No sabia per
què, però vaig obeir. Vam córrer cinc minuts sense
parar. El pare em deia que no mirés enrere, que
seguís corrent. Vaig parar uns segons per cordarme la sabata i, quan me’n vaig adonar, volava pels
aires envoltat per les flames: havia esclatat una
bomba davant meu i de la meva família. Segons els
metges, vaig estar uns dies sense coneixement.
Tenia cremades lleus, havia estat el menys
perjudicat per les flames. Dos dies més tard vaig
descobrir que ni la meva mare, ni el meu pare ni el
meu germà havien sobreviscut; estava sol. Al cap
d’un mes, vaig venir a viure aquí amb la meva tieta
Laura. Un dia, a classe d’Educació Física, estava
fent la vertical i tothom em va veure l’única
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cicatriu que, per sort, havia quedat al meu cos. Des
d’aquell dia, tots em van dir “Taca Negra”.
La història de Lucas em va impactar. Vaig
sentir com les llàgrimes queien dels meus ulls. Li
vaig agafar la mà i el vaig abraçar. Li vaig prometre
no explicar la seva història a ningú. Quan estava a
punt d’anar-me’n, em va dir una frase que no
oblidaré:
−Després de tot el que m’ha passat i tot el
que he patit, la veritable taca negra no és a la meva
pell, sinó al meu cor.
Camila García
2n A ESO
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LA MÀ DEL MAG
Fa uns dies vaig anar a visitar la meva cosina a
l’hospital. Li estaven fent un tractament, no sé ben bé
per què era.
Vaig baixar a la cafeteria a comprar alguna cosa
per beure i, quan vaig tornar a l’habitació, em vaig
adonar que m’havia equivocat de planta.
Una minuts més tard vaig arribar a una cambra
semblant a la que estava ingressada la meva cosina. Vaig
obrir la porta i... em va impactar el que vaig veure: si
veure un adult amb càncer ja és dur, imagineu-vos quan
és un nen, trenca el cor. Doncs això és el que em va
passar.
Vaig estar observant des de l’altre costat de la
porta, a través d’una petita finestra. No sé ni com es diu
i no se’m va acudir preguntar-li-ho: era un mag i estava
fent màgia davant els nens.
Sincerament, no m’han agradat mai els mags i
menys que facin trucs de màgia als petits, ja que per a
mi és jugar amb la seva innocència, amb el seu
pensament..., i això no està bé, se’ls està enganyant i
se’ls fa creure que tot el que es vulgui es pot aconseguir.
Es feia tard, així que vaig tornar a buscar
l’habitació de la meva cosina i, quan la vaig trobar, em
vaig estirar al sofà i em vaig adormir a l’instant.
L’endemà no ho vaig poder evitar i vaig anar a
aquella sala que havia trobat per casualitat el dia
anterior. Tot era igual, els nens reien i molts feien cara
de sorpresa davant l’actuació del mag.
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Així van passar dies i dies, fins que al final vaig
decidir parlar amb el mag. La meva opinió sobre la
màgia no havia canviat, però el que jo pensava dels
mags, sí. Quan va sortir de la sala li vaig dir: “hola!”,
però ell no em va contestar, es va fer el sord. El pitjor va
ser que més tard vaig descobrir que no fingia ser sord,
ho era de veritat. Li vaig demanar perdó unes trescentes mil vegades. Ell em llegia els llavis, sabia que li
estava demanant perdó, però no sabia per què.
Una setmana més tard, la meva cosina ja estava
recuperada i ens en podíem anar d’aquelles quatre
parets. Vaig anar a acomiadar-me del meu amic mag i
vaig presenciar una escena molt emotiva: un nen que
tenia càncer s’havia recuperat i donava les gràcies al
meu amic amb una abraçada per haver-li alegrat aquells
dies tan tristos.
Després de veure aquella escena, no vaig poder
evitar que una llàgrima d’alegria brollés dels meus ulls.
Em va semblar bonic que una persona, només
amb les mans, pogués alegrar un nen que ho passava
realment malament.
Aquell dia vaig descobrir que la màgia no es
només truc, també és emoció.
Camila García
2n A ESO
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ALLÒ QUE EL VENT ES VA EMPORTAR
Avui us explicaré la història del meu avi;
comença a Jaén, quan l’avi, cansat de treballar molt,
guanyar poc i veure com la família passava gana,
decideix venir a Catalunya, com havia fet el seu germà,
a buscar feina i forjar-se un futur amb més esperances.
Quan hi va arribar, el germà li havia trobat feina
en una fàbrica de rajoles. L’avi estava satisfet perquè així
la família tenia més recursos i podia viure millor.
Els encarregats i el gerent de la fàbrica el
felicitaven per l’esforç i les ganes que posava a l’hora de
treballar, els companys l’admiraven i els amics
l’animaven a fundar el seu negoci. Va estar un temps
pensant en el projecte, fins que decidí llogar un local on
feia petits encàrrecs durant els caps de setmana.
Treballava dur, i al cap dels anys, amb els diners dels
encàrrecs, va comprar un local més gran i ben situat.
Amb el temps, el seu nom va arribar a oïdes
d’altres empresaris que li van oferir associar-se amb ell,
i així és com va poder formar una gran empresa
anomenada “Terrazos Mata”. Era una empresa gran amb
molts treballadors. El meu avi era feliç.
Però la irrupció de més empreses del mateix
ram i la gran crisi econòmica van provocar el tancament
de “Terrazos Mata”.
El vent es va emportar definitivament el gran
somni de l’avi.
Víctor Mata
2n A ESO
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AMOR O POR?

Quan estimes molt una persona, ets capaç
de perdonar-la tantes vegades com et faci alguna
cosa, fins que una vegada no la pots perdonar,
perquè no hi ha més remei, és el cas de la nostra
protagonista, la Irina, ara us explicaré la seva
historia:
La Irina era una noia de vint-i-quatre anys
que estava enamorada d’en Miquel, un noi de la
seva classe a la universitat, el coneixia des del
començament de la carrera i sentia alguna cosa per
ell des de llavors.
Al passar els dies, la Irina va confessar-li el
que sentia, ell li va respondre el mateix i van
decidir mantenir una relació formal.
Va passar el temps i quan van arribar als
trenta anys van decidir casar-se, eren feliços
perquè eren joves i tenien tota la vida per davant.
Un dia la Irina i en Miquel van discutir per
una tonteria que va anar creixent, fins que van
enfadar-se, llavors en Miquel va mostrar com era
realment per dins i de l’empipament va perdre els
papers i li va etzibar una bufetada a la cara a la
Irina, li va trencar el llavi; ella va començar a
plorar, en Miquel es va disculpar i com que la Irina
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estava tan enamorada d’ell, el va perdonar.

Durant un temps es van repetir situacions
com aquestes i la Irina el perdonava.
Un dia van despatxar en Miquel de la feina,
estava trist i enfadat, i en comptes de deixar-se
ajudar per la seva dona, va esplaiar-se amb ella
donant-li cops de puny. Ella va marxar de casa
decidida a deixar-lo, però ell va anar a buscar-la
per demanar-li disculpes i ella les va acceptar.
Van passar les setmanes i una nit van tornar
a discutir perquè no estaven d’acord en una cosa,
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en Miquel la va agredir, i ella, que ja se n’havia
afartat, li va dir que anava a la policia a denunciarlo, ell li va suplicar que no ho fes, ella s’hi va negar,
aleshores ell la va empènyer per les escales, i amb
un mal cop, va morir.
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Aquesta història és ficció, però és un reflex
del que passa actualment; amb aquest text convido
totes les persones afectades per qualsevol tipus de
violència a no guardar aquest horrible secret.
Víctor Mata
2n A ESO
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L’AMISTAT
L’amistat és…
L’amistat és tenir ganes de poder ajudar.
L’amistat és no tenir vergonya per parlar.
L’amistat és cantar, ballar, fins i tot plorar.
L’amistat és tenir algú en qui confiar.
L’amistat és saber callar i aguantar.
L’amistat és defensar una amiga de veritat.
L’amistat és donar consells sense esperar res.
L’amistat és escoltar i comprendre.
L’amistat, si és sincera, no es trencarà mai.
Iris Nerín
2n A ESO
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REFER LA VIDA
Ara explicaré la història d’una noia maltractada.
Un dia els seus amics la van veure plorant i li
van preguntar què li passava.
Ella va dir que es trobava malament i volia estar
sola. Però els amics no se’n van anar convençuts: la
coneixien bé i sabien que no era així, sempre explicava
el que li passava. Van anar passant dies. Quan ells li
deien de parlar, sortir, fer un passeig..., ella deia que no.
Aquest fet els estranyava molt, perquè abans s’apuntava
a tot la primera; en canvi, ara no volia ni parlar.
Finalment, accedí a parlar amb ells, que estaven
preocupats. Els va dir la veritat: ja no aguantava més a
casa: el marit la maltractava, li pegava, la humiliava,
després es perdonaven, es tornaven a barallar...
Els amics es van quedar bocabadats i li van
recomanar que anés a la policia. Ella no va voler: tenia
por que el marit li pegués més o la tractés pitjor.
Al cap d’un mes van tornar a quedar, i ara sí,
ella accedí a denunciar el marit, ja l’havia amenaçat
unes quantes vegades i vivia amb por. Van anar tots a la
policia a explicar el que passava i per sort van ficar
l’agressor a la presó.
Ella a la fi va refer la seva vida amb un altre noi,
fins i tot va tenir un fill, va ser feliç amb aquesta
persona, encara que va trigar un any a estar amb ell per
por que li tornés a passar el mateix que abans.
Iris Nerín
2n A ESO
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NO ERA OR
Un dia, quan encara era petita, vaig sortir
amb la mare al mercat. Hi havia una tenda de coses
antigues i ella va comprar un anell. No era d'or. Jo
també en volia un per a mi, però encara que vaig
insistir molt, no va servir de res, no me'l va
comprar. La dependenta em va veure tan decebuda
que li devia fer llàstima i em va regalar un anell
molt bonic. Tampoc no era d'or.
De tornada a casa, vam trobar una dona que
demanava. Ens va dir que li donéssim alguna cosa,
perquè era molt pobra. La mare li va donar diners i
part del pa que havia comprat per casa. Quan ens
n'anàvem, la dona pobra va veure que lluïa satisfeta
l’anell i em va preguntar:
−És d'or, aquest anell que portes?
−Ja m'agradaria −li vaig contestar.
−No et preocupis, ho serà.
No ho vaig entendre fins arribar a casa:
l’àvia, quan el va veure, va exclamar:
−Però si aquest anell era meu! L'anell d'or
que em van prendre.
Llavors vaig saber que la dona pobra tenia
raó.
Salma El Akel
2n B ESO
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EL GRAN ASCENS
Ara podria ser ric si no fos per aquell mal
dia. Tot va començar així:
Em vaig despertar molt d’hora perquè sabia
que havia arribat el moment del meu gran ascens:
m’anaven a fer copresident de l‘empresa Eagle S.A.
Vaig engolir l’esmorzar amb una revolada, un cafè
amb llet i una torrada, no volia perdre un sol
instant d’aquell preciós i assolellat dia de
primavera. Havia d’anar a l’estació i agafar el tren
cap a la seu de l’empresa. Com que per anar a
l’estació es tarda molt a peu, vaig decidir agafar un
taxi. Però aquesta acció em va causar molts
problemes: el taxista semblava haver passat la nit
de festa i anava, crec jo, drogat o amb unes quantes
copes de més. La policia ens va parar i ens va portar
a comissaria: el taxista, perquè no s’aguantava dret,
i a mi, per protestar de manera contundent. Un cop
allà i ja més calmat, em van deixar anar perquè no
hi pintava res.
No estava d’humor per agafar un altre taxi i
vaig agafar una de les bicicletes de lloguer que hi
ha escampades per la meva ciutat. Justament quan
faltaven uns carrers per l’estació, la roda va
ensopegar en una vorera massa cantelluda i es va
punxar. El tros que em faltava el vaig fer a peu. Un
cop a l’estació, encara tenia deu minuts per anar a
71

fer un mos abans de pujar al tren: amb la mogudeta
de primera hora del matí, m’havia entrat un mala
llet que només l’estómac ple em podia fer passar.
Quan estava a mitja queixada de l’entrepà, em vaig
quedar perplex: era veritat el que veien els meus
ulls? El “meu” tren, el tren que havia de portar-me
al meu gran ascens, acabava de sortir de l’estació
cinc minuts abans d’hora. Què passava? El món
s’havia conxorxat contra mi o què?
Quan vaig arribar a l’empresa, més de mitja
hora tard, el president em va fer entrar al despatx i
m’acusà d’irresponsable i de no valorar prou la
importància del càrrec que m’anava a oferir. No va
servir de res intentar justificar-me, vaig ser
despatxat.
Sergio Tercero
2n B ESO
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EL DIA MÉS IMPORTANT
El dia més important de la meva vida va ser
el 13 de setembre. Era un dia especial, potser faria
amics o potser no, era el primer dia que passava al
nou col·legi. Quan vaig entrar a la classe, encara
em vaig posar més nerviosa, vaig veure que la
majoria d’alumnes eren nois, hi havia molt poques
noies, menys de la meitat que de nois.
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El professor em va presentar i em va dir que
m’assegués al costat d’una noia que es deia
Begonya. Li vaig somriure i aviat ens vam fer bones
amigues, érem íntimes. No em relacionava gairebé
amb ningú més, i si ella faltava a classe jo no obria
la boca i estava trista, distreta, pensant en el
moment de sortir de l’institut per anar-la a veure.
Mai no havia conegut una noia tan especial i
tan necessària per mi i per la meva vida. El dia més
important de la meva vida va ser el dia que la vaig
conèixer.
Soraya Akhazzan
2n C ESO
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LA TACA NEGRA
Saps una cosa? Des de petit he tingut
pensaments diferents dels dels altres nens. Sempre
he estat "l’estrany" de la classe, aquell a qui ningú
s’acosta, i la cosa no ha canviat. Fins i tot ara que
sóc a la universitat passa això, però ara té nom.
Quasi tothom s'hi refereix com a "bulling", tot i que
personalment prefereixo anomenar-ho tortura. On
parlen d'aquest tema diuen que els torturadors, que
és com anomeno la gent menyspreable que fa
aquestes coses, són gent insegura i covarda. També
diuen que és impossible aguantar el càstig físic i
psicològic i tot seguit pensar que val la pena viure,
o després de tot el sofriment, mantenir la cordura.
Jo no sóc cap excepció: si estàs llegint aquest intent
d'últimes paraules, ha passat l’inevitable. No
t'amoïnis, no hi tens res a veure, gens de culpa: fa
temps que ho estava planejant, no me’n podia anar
a l'altre món sense venjar-me. Al final ell i jo no
érem tan diferents. Només espero no oblidar les
seves gotes de sang, d'un vermell tan obscur que es
confon amb el negre, regalimant del seu cos i
formant una gran taca negra.
Ismael Baena
3r A ESO
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LA TRUCADA
Allà era jo, a l’habitació fent els deures, com
cada tarda. Tot el pis era fosc, menys la taula. Em
trobava sola, però tranquil·la. Ja eren les nou del vespre,
el meu germà havia acabat l’entrenament, però com
cada dimecres arribaria una mica més tard. Jo
continuava sola, amb la foscor de la casa i del carrer.
Vaig continuar escrivint, i de cop van trucar al timbre
del portal, em vaig alegrar pensant que era la mare, però
vaig recordar que ella sempre porta claus. Van tornar a
trucar, em vaig aixecar de la cadira, i vaig encendre els
llums mentre anava cap al passadís, vaig pensar si
contestar o no, i en aquell moment tornen a trucar.
Vaig agafar l’intèrfon:
−Qui és?
Hi van tornar, però aquesta vegada a la porta de
dalt; vaig deixar l’intèrfon i vaig insistir:
−Qui és? Hi ha algú?
No va respondre ningú. Tot va quedar en
silenci, i... ding-dong!, una altra vegada el maleït
timbre. Em trobava a cinquanta centímetres d’allò que
havia transformat la meva tranquil·litat en por
irracional. Gairebé no em podia moure, però vaig fer un
esforç, i sense fer soroll, aguantant la respiració, em vaig
armar de valor i vaig mirar per l’espiell de la porta...
Tània Caro
3r A ESO
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NO M'HAVIA D'HAVER LLEVAT
Encara recordo aquell dia, aquell onze de maig
infernal, un dels pitjors dies de la meva vida.
Tot va començar al matí, quan em vaig llevar.
Vaig esmorzar ràpidament, ja que m'havia
adormit, i quan estava sortint de casa per anar corrents
a l'institut, vaig veure que m'havia tacat la samarreta!
Corrents, vaig canviar-me, i al final vaig poder agafar
un autobús per anar a l'institut.
Hi vaig arribar a les 8.28 del matí, vaig pujar les
escales volant, amb tanta mala sort que vaig caure i em
vaig fer mal a la mà esquerra, justament amb la que
escrivia, quina sort la meva!
Com era d'esperar, la professora va haver de
parlar seriosament amb mi, ja que m’havia demorat
moltíssim; era la primera vegada que em passava i no
em va renyar gaire, només em va fer un avís.
El que jo no sabia era que, justament aquell dia,
el professor de matemàtiques, havia de repartir els
exàmens que havíem fet la setmana passada. Per acabarho de rematar, vaig treure un 4,5! Però que m'estava
passant!
A l'hora del pati tot era molt tranquil, fins que
un noi de la classe, l’Adrià, l’estudiant perfecte, em va
preguntar si ja havia fet el treball de Geografia. Les
ganes que tenia de desaparèixer eren abismals, perquè...
no l'havia fet! I amb aquell treball em jugava la nota del
segon trimestre.
Per sort, l'excusa que no tenia parella va
funcionar, però l’havia de fer per l'endemà. No és que
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m'agradés gaire passar-me la tarda fent un Power Point
de vint diapositives, però almenys la professora m'havia
deixat lliurar-l’hi més tard.
La sort començava a canviar. O almenys això
pensava jo, però a l'hora de sortir de l'institut, quan vaig
voler treure les claus de la motxilla, no hi eren; és clar,
amb les preses me les havia deixat a casa!
La sort va tornar a posar-se del meu costat
quan vaig rebre una trucada del meu germà gran,
dient-me que ell era a casa i que m'havia fet el dinar.
En aquell moment estimava al meu germà com mai ho
havia fet, ja que sempre ens barallem: som gat i gos.
L'autobús que passava a l'hora justa per tornar a
casa aviat estava avariat, així que vaig anar a peu, vaig
arribar a un quart de quatre.
Aquell dia ja no podia empitjorar!
A l'hora de sopar, vaig explicar als pares com
havia passat el maleït dia. Reien molt, els feia gràcia. Jo
no ho entenia: a mi, no me’n feia gens.
Per fi va arribar la fi del dia: l'hora de dormir.
Quan em vaig estirar al llit, no vaig tardar ni dos
minuts a caure totalment dormida: estava esgotadíssima!
Què m'esperaria l’endemà...?
Iris Sala
3r B ESO
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REMORDIMIENTOS
Me obsesioné en un futuro que no alcancé,
perdí a las personas que más me importaban por mi
egoísmo, me perdí eventos irrepetibles y aquí
estoy, en el ecuador de los dos mundos que nos
separan: ni muerto ni vivo, ni con ellos ni sin ellos.
Puedo verles pero no hablarles, estar en
casa, pero sin que se percaten de mi presencia. ¿Soy
un espectro que vaga buscando un ser desorientado
al cual guiar para poder descansar en paz?
Nunca valoré lo que tuve, ni demostré
afecto a las personas que apreciaba.
Sinceramente, nunca llevé una buena vida.
Soy un alma que sufre, que vive en
constante martirio, pensando en lo que hizo y no
debió hacer, en lo que calló y no debió callar, en
quién engañó y no debió engañar…
El problema de esta reflexión es que llega
con cierto retraso: son hechos que no podré
arreglar, no existe la posibilidad de resurrección
porque un muerto no puede revivir de repente. Así
pues, debería empezar a asimilar el hecho de que
mi conciencia seguirá viva y será eternamente
torturada por el remordimiento.
Nadia Ayadi
3r A ESO
80

EL PLACER DEL ANILLO

Y comenzó a desmigajar el pan sobre unos
sencillos manteles. Allí estaba, dibujando su forma
sobre la tela de color rojizo puro que cubría la
mesa, el anillo que me dejó mi tía abuela Lalla
Fátima, la mujer que regalaba su apoyo con una
sonrisa que sigue dibujada en mis ojos. Ellos siguen
sin creer que Lalla Fátima se haya ido y sólo me
dejara este frío anillo gris que, cuando lo ponía
sobre mi pecho, me devolvía el aliento que me
faltaba.
La amé como persona, como abuela, como
tía y hasta como madre. Me enseñó lo que le hace
falta a una persona para tener una vida llena y feliz.
Me decía que el hombre perfecto era aquel que
tenía estudios bien hechos, trabajo y un amor con
el que sentirse feliz.
Me pidió que llamase a mi hijo Rayan’ y a
mi hija como mi madre, Aicha. Mi tía abuela me
daba la merienda todas las tardes que acudía a ella,
y luego dábamos juntos unos paseos encantadores y
divertidos. Me contaba historias sobre Sidi
Abdeslam, su esposo, que salía a cazar aves y luego
las tenía en casa y las cuidaba a todas.
Siempre fingía no estar triste, pero la
nostalgia la invadía por completo. Tenía sus
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truquitos para superar las tristezas: cogía un lienzo
liso y lo acariciaba varias veces con sus dedos casi
descompuestos, masajeando no sé si sus dedos o su
tristeza.
Echaba de menos a Rachid, su hijo, que
partió a España por diferentes motivos y nunca más
supo de él. Mi amada tía abuela Lalla Fátima no murió
en paz, se fue de este mundo sin ver a su hijo, lo más
valioso y único que había tenido.
¡Cuídame allá desde dónde estés, Lalla!
Mustapha Charef
3r B ESO
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LOS SENTIMIENTOS
Alegría preguntó a Miedo, a Tristeza y a Ira:
−¿Por qué tenéis que hacer que las personas
se sientan solas, tristes y fuera de sí?
Alegría siempre presumía que era la única
que hacía sonreír a las personas, que era la mejor:
ningún sentimiento era más importante que ella.
Entonces llegó Amor, más sabio, paró a la
presumida de Alegría y le dijo:
−Tú no eres el sentimiento más importante,
ni Miedo, ni Tristeza, ni Ira, ni yo. Todos somos
importantes, no puede existir solo un sentimiento.
Alegría, un tanto molesta, le preguntó a
Amor con un tono burlón:
−¿Para qué sirve Tristeza?
−Tristeza nos ayuda a sentir empatía, ¿acaso
te reirías de alguien que pasa dificultades? Tristeza
nos ayuda a entender que a veces es necesario
llorar, como un chorro de agua que limpia el barro.
Alegría no se esperaba esa respuesta pero
seguía haciéndose la orgullosa y le preguntó:
−¿Y Miedo, para qué sirve?
−Para saber que la realidad no es un cuento
de hadas, que la vida a veces es peligrosa. ¿Acaso te
reirías si vieras una pistola cargada? Te apartarías.
Miedo te enseña a ser responsable y cuidadoso.
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Alegría, que ya se empezaba a arrepentir de
sus palabras, preguntó más calmada por el último:
−¿Para qué sirve Ira?
−Debo reconocer que a veces Ira puede ser
molesta, pero sirve para ver la injusticia, para
reconocer tus propios celos, para comprobar cuánto
puedes querer a una persona. ¿Acaso tú te reirías si
alguien que amaras te traicionara?
Alegría, avergonzada por lo que había dicho
en un principio, le preguntó:
−¿Y yo? ¿Para qué sirvo yo?
−¡Ay, amiga mía! Sirves para hacer que las
personas se sientan felices.
−¿Y tú, Amor, para qué sirves?
−Soy el que incita al mundo a quererse, a
unirse. Imagínate a un niño perdido, tiene miedo
porque todo a su alrededor es desconocido, ve
cuerpos gigantes de caras extrañas pasando por su
lado, tiendas que parecen hostiles y calles oscuras,
siente tristeza por no encontrar a su madre, no sabe
dónde está su casa, el tiempo que pasa sólo se le
hace eterno y piensa que lo estará siempre, llora de
desesperación, quizá piensa que mamá lo ha
abandonado. Pero su madre, protectora, lo busca y
lo encuentra. El niño, al verla, se siente feliz, llora
emocionado, la abraza con fuerza, la besa, su madre
es como un ángel... Y todo a su alrededor se vuelve
simpático, las personas gigantes aparecen con caras
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divertidas, las tiendas se ven bonitas, las calles
iluminadas, hemos llegado nosotros: Amor y
Alegría. Miedo, Tristeza e Ira han hecho pasar un
mal rato al niño, pero, gracias a ellos, ha
descubierto que sin su madre está perdido, que
soltarse de su mano es peligroso, y ha entendido
que la quiere muchísimo. Tristeza, Miedo e Ira son
importantes, ¡claro que lo son! La gente los necesita
¡hasta nosotros los necesitamos! Porque después de
la tristeza, miedo e ira siempre aparecerán el amor
y la alegría, sin ellos nosotros no podemos actuar.
¿Ves qué importantes son?
Alegría cambió su perspectiva tras escuchar
a Amor, se disculpó y comprendió que todos son
importantes, nadie es mejor o peor, la tormenta es
necesaria para que después salga el sol, lo malo no
siempre es tan malo, hace falta pasar dificultades
para ver cuánto amor podemos experimentar.
También entendió que se podía cambiar la
forma de pensar, que si escuchas, entiendes lo que
antes ignorabas. Equivocarse es necesario para
aprender; entendido el error, se puede acertar.
Alegría se arrepintió mucho de cómo se
había comportado, pero descubrió que todo se
puede perdonar, si entiendes y arreglas tu error.
Samantha Medina
3r B ESO
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AMOR IMPOSSIBLE

Saps que estàs perduda quan ell et mira i els teus
ulls brillen com el sol lluent d’un dia d’estiu, els teus
llavis dibuixen el somriure més sincer que mai ha vist
ningú, la teva ment només diu el seu nom i les paraules
que mai us direu. El teu estómac sembla un zoològic i et
tremolen els llavis quan deixen anar paraules. Quan
somriu, el món es paralitza amb el so de la seva veu. La
seva presència fa que aquell dia siguis la nena més feliç.
És impossible el que pots arribar a estimar algú,
de la manera més sincera del món, o sigui, que perdries
la teva vida per entregar-te a ell, fins i tot mataries per
ell..., és un sentiment exagerat, intens, massa fort.
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AMOR és una paraula que conté immensos
sentiments amb significats molt grans, i segons la gent,
moments preciosos. Però, i quan no et correspon? Aquí
comencen els “problemes”, de què et serveix enamorarte d’algú que no pots tenir? I t’ofegues en un mar de
llàgrimes. I t’il·lusiones, però en el fons saps que al seu
cor hi ha un altre nom, una altra imatge, una altra noia.
I amb el cor fet a bocins, els ulls plens de llàgrimes i la
veu ronca, has de rentar-te la cara, forçar un somriure i
mirar-lo als ulls amb normalitat. I suportar com ell la
mira, com li somriu, com la mima. I quedar-te en silenci
encara que les ganes d’assassinar-la et puguin. Has de
respirar fondo, continuar endavant i oblidar-lo...
El destí d’un amor impossible.
Sara Fornieles
4t A ESO
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CARRERS MOLLS
El pronòstic dels meus dies: “S’acosten grans
tempestes, onatges devastadors, capaços de trencar
fins a l’últim trosset de tu. Tingues precaució,
sembla que hagi passat tot, però no caiguis a la
trampa: és una prova per veure si has superat els
danys”.
Tinc molt après el refrany: “El temps ho
cura tot”. Però què passa quan ho deixes tot en
mans del temps i et trobes més perdut que abans?
Quan dónes temps al temps, però t’adones que en
comptes de guanyar, hi perds?
Tinc memoritzats tots els carrers per on
vam caminar, ara són records foscos que se’n van
sense acomiadar-se. Diuen que la pluja s’amaga,
que el sol surt quan menys ho esperes, i que no
volen tornar a ser oblidats.
Ara sóc una ànima en pena deambulant pels
nostres carrers molls, rumiant si visc en caiguda
constant o si he progressat.
Tinc clar que al meu cor no hi fas falta,
només enyoro els moments en què m’importaves.
Serà millor deixar el cor tal com estava, però és
difícil resistir amb un cor tan buit, a penes sense
alè per bategar.
Part de mi creu que sóc en un laberint,
l’altra que n’he sortit. Amb aquesta contradicció no
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sé on anar, si tornar enrere o tirar endavant. El cap
té una disputa amb el cor, el renya: li diu que ja ho
ha intentat, que és un cas perdut, que no es pot
perdre dues vegades, que l’únic camí bo és aquell
on sóc feliç.
Només em queda oblidar-te i recuperar el
temps que vaig perdre passejant pels teus carrers
molls.
Ludmila Montaño
4t A ESO
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EL BITLLET DE LOTERIA

Com cada dia a les sis del matí, era a
l’estació esperant el tren de Barcelona per anar a la
fàbrica tèxtil. Feia bastant fred, l’hivern estava a
punt d’arribar i no havia sortit el sol del tot; encara
era fosc, molt fosc...
Al tren hi havia la gent de sempre: el noi de
la guitarra, que és, crec, professor de guitarra en
una acadèmia, la dona de la bossa, que sembla
cansada de fer cada dia la mateixa rutina i
finalment el noi que sempre llegeix. Vaig baixar a
l’estació de sempre, on pujaven més estudiants.
Després de la jornada laboral i de camí a l’
estació, vaig veure un bitllet de loteria a terra. Vaig
tenir una sensació estranya, contradictòria, però
qui diu no a un somni? El vaig agafar, vaig passar
per un quiosc de la ONCE per mirar si estava
premiat, i quina sorpresa quan vaig veure que sí,
estava premiat!, però només tenia el valor que
valia, un euro i mig. No era cap fortuna, però amb
aquests diners vaig comprar un altre bitllet, i vaig
esperar més sort.
Divendres, el dia del sorteig, després de
treballar vaig anar a comprovar si tenia premi, i la
sorpresa va ser igual que l’alegria: m’havien tocat
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cent mil euros! Mai m’havia tocat cap premi, i va i
me’n toca un dels més grossos.
Amb aquells diners em vaig comprar un
cotxe per no dependre del tren i vaig buscar un
petit pis de lloguer a Barcelona per arribar a la
feina sense perdre temps.
I així va ser com, amb un bitllet de loteria
trobat a terra, va canviar el meu dia a dia.
Jordi Atienza
4rt B ESO
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PERDRE EL CAP
Dia 1
Avui a la tarda, com sempre, he arribat a casa de
l’àvia i m’ha explicat tot el que ha fet al matí. S’ha
llevat, s’ha pres l’esmorzar, que és el mateix des que
jo tinc memòria, ha regat els matolls del balcó i s’ha
assegut al costat de l’estufa a veure les novel·les de
la televisió. Es veu que la protagonista ha enganyat
el marit per treure-li els diners; m’ha fet gràcia:
l’àvia estava indignada amb el final de la novel·la.
Dia 9
Avui no he pogut anar a veure l’àvia, tenia molts
treballs i no he tingut temps. Li he trucat i m’ha dit
que estava bé, que havia parlat amb la seva
germana del poble, que m’enviava un petó des
d’allà. No l’ he notada gaire bé d’ànims, suposo que
la troba a faltar, fa dos anys que no anem al poble i
no es veuen.
Dia 15
Ahir a la nit l’àvia va ingressar a urgències. El meu
tiet va veure que deia moltes incoherències i estava
desorientada, i la vam portar per assegurar-nos que
no era greu. Ella té una salut de ferro, mai s’ha
posat malalta, segur que ha sigut un mal dia.
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Dia 17
El metge ha deixat que ens l’emportem a casa, però
no estic contenta. L’informe diu que ha tingut un
petit ictus cerebral i que això podria donar pas a
l’Alzheimer. No m’ho crec, ha de ser una falsa
alarma...
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Dia 19
M’agrada; crec que tot està millor. He anat a veure
l’àvia i semblava molt més desperta, feia el de
sempre, veia la novel·la al costat de l’estufa mentre
m’anava comentant la història de principi a fi.
Dia 23
El metge volia parlar amb mi, la mare i els tiets.
Ens ha donat una xerrada sobre tota la preparació
que hem de tenir mentalment i físicament per
poder portar la malaltia de l’àvia. Diu que no ens
fem il·lusions, a algunes persones la pèrdua de
memòria els arriba abans que a altres, però el final
és el mateix per a tots. Jo no ho veig així, l’àvia està
millorant, se li veu a la cara.
Dia 26
No millora, avui m’ha demanat que la portés a
veure la seva mare. Li he intentat explicar que això
era impossible, que no tenia ni peus ni cap, però en
veure-li la cara de decepció, he canviat de tema.
Ara ja sé a què es refereix el doctor quan diu que
no ens fem il·lusions.
Dia 32
Avui tenia el dia lliure i me l’he passat a casa de
l’àvia ajudant-la amb la seva rutina Li he fet el llit,
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el lavabo, la cuina, he anat al mercat... Després he
posat la novel·la, m’he arraulit al seu costat, i com
tota aquesta setmana, li he tornat a explicar tota la
història sencera.
Ana Casado
4tB ESO
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UN PETÓ DE MADUIXA
Sempre el recordaré, se’ns veia tan nens, tan
adolescents!, aquella sensació infinitament feliç
d’estar enamorat i ser correspost en la mateixa
mesura, de saber que aquell petit somni que tenies
als deu anys quan veies al nen que t’agradava,
s’acabava fent realitat: és el millor que he experimentat mai.
Ell sempre em venia a veure després de la
meva classe de piano i sèiem junts al banc de fusta,
on temps després gravaríem les nostres inicials.
Però aquell dia va ser especial: em va dur
una terrina de gelat de maduixa, el meu gelat
preferit, vam seure i ens vam explicar què havíem
fet aquell dia. Aleshores, sobtadament, una atracció
irresistible ens va empènyer l’un cap a l’altre: els
nostres llavis es van ajuntar i vam sentir un munt
de noves, inexplicables sensacions, tot allò que
només desperta el primer petó.
El meu primer petó, el més dolç: UN PETÓ
DE MADUIXA.
Judit Lajara
4t B ESO
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L'HERÈNCIA DE LA TIETA
La vida no era fàcil per a mi. Mai havia
conegut els pares i no en sabia res. Des que era
petit que vivia en un hospici. Allà m'havia criat i
allà estaria fins que fes els divuit. No sabia si els
pares eren morts o m'havien abandonat, l'única
persona que em venia a visitar era la tieta Àngela.
Venia tots els dissabtes a l'hora de visita i sempre
em portava alguna joguina. Ella mai m'havia parlat
dels pares ni de cap altre familiar, i jo, tot i la meva
curiositat, no li preguntava res; em muntava les
meves històries: potser no volien tenir un fill i em
van deixar allà o potser no podien encarregar-se de
mi per qualsevol raó. El cas és que la majoria del
temps el passava amb altres nois, mentre esperava
ansiosament la visita de la tieta, ella era l’eslavó
amb el meu passat.
A l'escola començava a aprendre a llegir, i
un dissabte vaig explicar-ho tot il·lusionat a la tieta.
Em va portar llibres, i quan vaig anar creixent, els
comentàvem i parlàvem d’aquelles històries
meravelloses. A patir d'aquí la meva passió per la
lectura va començar a créixer i la majoria del temps
lliure que tenia durant el dia el passava llegint o
escrivint històries que em passaven pel cap. Els
altres nens no entenien què trobava als llibres per
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passar tant temps llegint sol, i alguns es reien de
mi, però no m'importava.
A mesura que passava el temps, notava que
la tieta es feia gran, li costava caminar, però cap
dissabte faltava, em portava un llibre més
interessant que l'anterior i en parlàvem durant
hores i hores, fins que l'havien de fer fora perquè
s'havia acabat el temps de la visita. Alguna vegada
em va comentar que quan sortís de l'hospici als
divuit anys m'ajudaria a trobar un lloc on estudiar
el que volgués i m'acolliria durant un temps. Jo
esperava impacient que el dia del meu divuitè
aniversari arribés; quedaven pocs mesos.
Al principi no me'n vaig adonar, però la
tieta estava cada cop més malalta i li costava parlar.
Tot i això, va venir fins que va poder, però un
dissabte no ho va fer i la meva preocupació va
augmentar. Ella no havia faltat mai. Tampoc va
venir el dissabte següent, ni l'altre. Jo m'esperava
males notícies i em passava el temps preguntant als
responsables de l'hospici si en sabien alguna cosa,
però no em deien res.
Un dia, però, el director em va venir a
buscar en persona i em va portar al seu despatx. Em
va comentar que la meva tieta Àngela havia mort
d'una malaltia estranya, però que abans de morir
havia deixat una cosa per escrit, el seu testament:
totes les seves pertinències passaven a ser de la
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meva propietat en el moment en què sortís de
l'hospici, quan fes els divuit. Vaig plorar molt la
mort de la tieta, l'única persona que coneixia de la
família i que m'estimava.
Quan vaig sortir, em va venir a buscar
l'encarregat de dur-me a casa de la tieta. Jo ja havia
fet les maletes, portava la poca roba que tenia i els
llibres que ella m'havia regalat.
La casa em va deixar sorprès: era genial,
amb un pati preciós, però el que més em va agradar
va ser la seva gegant col·lecció de llibres. M’hi vaig
instal·lar i vaig anar coneixent la gent de la zona.
També seguia passant el dia llegint, i ara tenia un
estudi on escriure tot el que imaginés.
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Amb els anys vaig formar una família i em
vaig fer escriptor. Vaig tenir bastant fama i vaig
acabar escrivint una autobiografia. Ara m’adono
que si tinc una vida feliç, és gràcies a la tieta.
No oblidaré mai el primer llibre que em va
portar.
David Montserrat
4t B ESO
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LA RUTINA DEL MATÍ
Com cada dia, la mare m’obre la porta a les
set del matí i em diu les paraules menys esperades:
−Amina, és hora de llevar-se per anar a
escola.
Sempre ve amb el meu gat, que corrents
puja al llit i s’estira al meu costat perquè l’acariciï.
Demano a la mare que em deixi dormir cinc minuts
més, que acaben per ser mitja hora. Quan per fi
decideixo alçar-me, veig com el meu gat es mou
per canviar de posició i continuar dormint. En
aquests moments sento una gran necessitat de
convertir-me en gat i no saber mai més res de
l’escola ni d’haver-se de llevar d’hora.
Quan surto de casa, trobo el veí de davant
esperant l’ascensor. Hi coincideixo perquè entra a
la mateixa hora que jo a la feina, ho sé perquè té el
maleït costum d’explicar-me tot el que li passa pel
cap des que pugem a l’ascensor fins que els nostres
camins se separen, i no em queda altre remei que
escoltar-lo. Fingeixo que m’interessa, quan l’únic
que vull és posar-me els auriculars, connectar la
música i desconnectar de tot i de tothom.
Passo per davant del Liceo Egara i veig
alumnes d’aquest centre corrent cap a l’entrada
perquè arriben tard, i m’adono que, com sempre, jo
també faig tard i he de accelerar el pas.
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Quan entro a classe, l’únic que vull és sortir
corrents fins a un lloc que estigui ben lluny, on
l’únic que faci sigui menjar i dormir, com el meu
gat estimat…
Però he de tornar a la dura realitat de cada
dia, així que m’assec i trec els llibres de
l’assignatura que toca.
Amina Samb
4t B ESO
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ESTABA BUSCANDO…

Estaba buscando a alguien que me inspirara,
me apoyara, me mantuviera en equilibrio, alguien
que me amara, me apreciara, me hiciera feliz…, y
en todo ese camino me di cuenta de que me estaba
buscando a mí misma.
Porque cuando estás sola, completamente
sola, te das cuenta de que hay alguien que nunca te
abandonará, que sabe lo que está bien y lo que está
mal para ti; eres tú misma.
Cada mañana, al despertarte tienes que
mirarte al espejo y decirte: "hoy va a ser un gran
día, le sonreiré hasta a las piedras."
Porque a lo largo del camino te vas dando
cuenta de todo, de que las personas que un día
dijeron no abandonarte nunca, hoy ni te saludan,
de que quien tiene que ser fuerte y seguir adelante
por sí misma eres tú, ya que nadie va a seguir por
ti, nadie te va a querer por ti, nadie va a hacer nada
por ti, la sociedad está demasiado contaminada con
tanto hipócrita.
Sara Fornieles
4t A ESO
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LA VIDA NO ESTÀ BEN PLANTEJADA

Sempre he sigut un noi estudiós, se suposa que
és el que he de ser. Els pares mai m’han hagut d’insistir
que fes els deures o estudiés per a un examen, ho he fet
des de petit. Sempre he sabut que les persones amb més
estudis tenen més possibilitats de trobar feina i de
guanyar més diners.
Però, realment és el que vull?
No he sabut respondre mai la típica pregunta:
“Què vols ser quan siguis gran?” Fa referència al futur
laboral, però quan les persones responen, no penso que
siguin sinceres. En realitat, no crec que ningú vulgui ser
arquitecte, professor o enginyer per plaer.
Crec que la pregunta està mal formulada, més
aviat hauria de ser alguna cosa com: “Quina feina triaràs
per poder viure?” La gent no treballa perquè els agrada,
sinó per viure.
Però tampoc sé respondre aquesta altra
pregunta, no trobo cap feina que m’agradi per poder-la
exercir durant tota la vida sense agafar-li fàstic.
Personalment penso que el transcurs de la vida
està mal plantejat. La infància és l’única etapa de la vida
en què som feliços. Quan comença l’escola, les coses
canvien. Ens hem de llevar d’hora i passem el dia dins
d’aquell edifici, quan en realitat voldríem jugar al parc.
Una vegada entrem a l’institut, cada dia que passa
odiem més anar-hi. També hem de començar a pensar
què estudiarem quan sortim perquè, és clar, haurem de
guanyar-nos la vida d’alguna manera.
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Quan acabem la carrera o un mòdul, que per
cert serà l’època de més angoixa, començarem a
treballar. I a partir d’aquí estarem condemnats per vida.
Ens llevarem cada dia a les set o més d’hora i
passarem com a mínim vuit hores diàries durant tota la
vida fent una activitat que, si tenim sort, no odiarem. I
tot per poder pagar les factures de casa i despeses
personals. Gaudirem de dos dies per setmana per estar a
casa; després de tant treballar, l’únic que voldrem serà
descansar.
I ara arriben les vacances. Perquè després de
passar l’any treballant, ens compensaran amb dues o
tres setmanes de festa. Però estarem tan acostumats a la
rutina, que no sabrem què fer, i en un obrir i tancar
d’ulls ens plantarem un altre cop a la feina.
Amb seixanta-set anys, si és que no continuen
pujant l’edat, ens jubilarem. Sens dubte, aquesta pot ser
la millor època, si ens ha quedat una pensió decent, per
no tenir ni obligacions ni preocupacions. Però després
d’una vida de treball, se’ns hauran exhaurit les energies,
i tot el temps que ens hauria agradat tenir abans, ara
sobrarà: estarem tan acostumats a la rutina que no
sabrem què fer-ne.
Considero que la humanitat hauria de
replantejar-se els seus principis, i fer de la vida una
estança agradable.
Abel Pérez
1r A Batx.
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LA MÀ DEL MAG
Els meus estimats pares, ara fa nou anys, em van
portar al món d’Aoko.
En aquell moment feia tercer de primària i
faltaven dos dies pel meu aniversari.
Els pares m’estaven preparant una festa
sorpresa, però per mi ja no era sorpresa, perquè la meva
cosina em va revelar el secret. Va arribar el dia 2 d’abril
per poder celebrar-lo junts.
Dissabte la mare em va desil·lusionar dient-me
que no faríem cap festa, però vaig recuperar la il·lusió
quan em va dir que, en comptes d’això, aniríem a veure
un espectacle de màgia.
L’endemà jo feia nou anys, ja era tota una
senyoreta. Al matí, em van felicitar. A la tarda, per fi, va
arribar l’hora d’anar a la funció.
Vam seure als seients i vam esperar que
comencés. Es van apagar els llums de platea i, tot
seguit, es van encendre els de l’escenari.
Va aparèixer el mag envoltat d’una boirina de
fum:
−Sóc el mag Kaito, i ja que vostès han pagat per
veure’m, intentaré fer-los gaudir tant com estigui en les
meves mans. Que comenci la màgia! −va dir, i tothom
va aplaudir.
Va començar a fer una sèrie de trucs molt
entretinguts, els quals feien que la màgia em fascinés a
mesura que avançava l’espectacle.
Ja cap al final, va fer callar tothom:
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−I per al meu últim espectacle, necessito un
ajudant. Algú que cregui plenament i cegament en la
màgia… Qui vol pujar?
Es van alçar una pila de braços, i se’m va aturar
el cor de l’emoció quan entre tota aquella gent, em va
escollir a mi.
Un cop a l’escenari, em va dir que en aquell
moment la màgia la tenia jo i que havia d’agafar-li el
braç dret, ja que tot ho faria amb aquella mà.
Va fer diversos trucs; quan jo el deixava anar o
ell intentava fer-ho amb l’altra mà, no li sortia. La
màgia m’enamorava.
Quan va acabar l’espectacle, li vaig fer una
abraçada i li vaig revelar que era el meu aniversari. Es
va ajupir i em va dir:
−Té, aquest és el guant que portava a la mà
dreta. Cuida’l bé, serà el nostre record i el meu regal.
Per molts anys, petita.
De camí cap a casa vaig intentar fer trucs
diverses vegades, com convertir la meva cosina en
granota, però no va funcionar.
Vam sopar i me’n vaig anar a dormir. Era més
feliç que unes pasqües. Al llit, vaig començar a recordar
tot el que havia passat mentre m’abraçava al guant. Em
vaig adormir pensant que potser la màgia no era allà,
sinó a la mà del mag.
Marta Álvarez
1r B Batx.
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LA NENA PERDUDA EN EL MÓN DE LES
MERAVELLES
Un cop, crits, un xiulet estrident a les orelles,
se’m comencen a tancar les parpelles, una gran taca
negra apareix i m'adormo profundament.
Quan em desperto, el primer que aconsegueixo
veure és que sóc en un bosc inundat de colors, amb una
llum que enlluerna. El cant del ocells és preciós. Una
figura petita se’m posa davant, és un nen petit, bru, de
sis o set anys, està molt content de veure'm.
Només m'assenyala, somriu i comença a córrer.
Jo el segueixo.
Què és tot això?
Només corro i corro darrere seu, fins que
desapareix i em quedo sola. Llavors sento alguna cosa,
però no aconsegueixo saber què i començo a perseguir
les veus.
−Has de ser forta −sento.
És una dona que plora.
−Sobreviu, no ens podem permetre perdre't
−crida plorant una altra veu greu.
−No em pots deixar sola, ara no, si us plau, ara
no, et necessito amb mi, petita mocosa.
Aquesta veu se'm fa familiar i em fa somriure.
De cop i volta torna a aparèixer el nen, m'agafa
la mà i comença a córrer amb mi.
Correm uns segons, minuts, hores, dies, mesos o
anys, se'm fa etern i no aconsegueixo desxifrar quant de
temps passa. Estic cansada, però ell no em deixa parar.
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Després de tant temps corrent, quan estic a punt
de defallir, parem prop d'un llac preciós, té l'aigua molt
clara. Ell es fica dins i jo vull fer el mateix, però quan
poso un peu dins l'aigua, es torna negra, d'un negre
intens que fa mal. L’aigua s’empassa el nen, que encara
em saluda:
−Això no és un adéu, és un fins després,
germaneta −somriu mentre l'aigua l'engoleix.
Llavors començo a recordar, ploro, em ve un
mal de cap infernal, tot comença a donar voltes... De
sobte, una llum m'enlluerna.
Em desperto en una habitació blanca, envoltada
de cables i amb una figura desdibuixada de color negre
al meu costat:
−Benvinguda, senyoreta Miller –em diu−, com
es troba? –és l'únic que aconsegueixo sentir. Somric i
començo a recordar: Això no és un adéu, és un fins

després, germaneta...
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Per la galta noto com llisquen unes llàgrimes.
−M'està escoltant?
Es fa visible aquesta figura negra i distingeixo
un home amb bata blanca, és un metge. Sóc en un
hospital.
−Què ha passat? –pregunto.
−Ha sobreviscut a un accident de trànsit,
senyoreta Miller –em diu− Com es troba?
Començo a riure i a recordar el nen i les seves
paraules.
María Ángeles Baltanal
1r B Batx.
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NO LI DONIS TANTA IMPORTÀNCIA
Un dia, anava a dir qualsevol, em vaig
trobar amb un problema que només sé jo. Bé…, el
meu gos també el sap.
Que quin és el problema? El meu interior, la
connexió entre la panxa i el cap.
Per què és aquest el problema? Fàcil: fa poc,
uns tres minuts, la mare m’ha vestit, ja que ens
n’anem a sopar amb la família.
Un moment… A sobre es pensarà que ho he
fet volent, i no ha estat així, de veritat.
Espera… per què estic posant excuses si
només el meu gos i jo sabem què passa?
Per on anava? Ah, sí!, dintre de poc ens
n’anem a sopar, no sé quant tardarem a marxar,
posem que entre deu i quinze minuts, el que tardin
els pares a preparar-se.
La qüestió és que no m’agrada gaire anar
vestit així, m’agradaria més un xandall i una
samarreta. A sobre, els mateixos pares diuen que
l’important és estar amb la família en aquestes
dates.
D’acord, això m’agrada també a mi, però les
festes es poden celebrar amb roba més còmoda,
crec jo.
Estic nerviós, per això em costa anar al gra.
Ja queda menys, no per al sopar, sinó perquè el
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pare o la mare surtin de l’habitació o el lavabo i
entrin al menjador, on sóc jo.
I aquest és el problema. El meu cervell m’ha
ordenat d’anar a la cuina, la meva mà ha agafat el
penúltim bombó de la caixa nadalenca dels pares, i
ja per rematar-ho, la boca se m’ha obert
progressivament fins que s’ha cruspit el bombó.
Ara em pregunto, per què no puc tenir les
característiques d’algun animal, com per exemple,
la vaca o el dàlmata? No importa que tinguin una
taca més o menys a sobre?
Veig la mare que entra al menjador i em
mira. Tanco els ulls per no veure-li la cara
d’enfadada.
Estic sorprès: en tres minuts he deixat de
tenir aquella taca conseqüència del bombó maligne
i vaig amb una samarreta més còmoda. Uf!, i jo que
estava tan preocupat per la reacció de la mare
davant la taca monstruosa!
Es veu que, als tres anys, això d’omplir les
samarretes de taques són coses que solen passar.
Pel bé del meu germà de set anys, espero
que els pares no entrin a la seva habitació: s’ha
menjat l’últim bombó i té una monstruosa taca
negra que no els agradarà gaire.
Raúl Merino
1r B Batx.
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EL VIURE DE LES ÀNIMES MORTES
Quan cau la nit, la nostra nit, sento l'anhel
del fred.
Recordo la força del vent contra la pell, la
seva frescor, la torno a sentir de nou. Vull recórrer
la superfície de l'aigua i estremir-me al submergirm’hi. Desitjo tornar a percebre el sol sobre la pell,
ardent, abrasador, que evapora la suor del meu cos.
Tampoc puc sentir el frec de la pell, el gust d'un
petó apassionat sota la pluja, el seu alè sobre el meu
coll, els seus llavis entre els meus.
Llavors tanco els ulls amb força, per
desaparèixer, però en obrir-los res no canvia. En
aquest món de colors difuminats, tan sols
s'aprecien grisos, blancs i negres. Ombres eternes
que vaguen per l'espai, et confonen i esborren la
realitat.
Enyoro les olors, de fruita dolça a l'estiu,
d'herba acabada de tallar, de les flors de la
primavera, de la humitat després de la tempesta.
Ho intento. De veritat que ho intento: inspiro fort,
però l’aire és insípid, avorrit, buit, com tot ara.
Amb la boca seca, trobo a faltar gotes d'aigua
baixant per la gola. Sense aire i sota terra, respiro
l'olor de la fusta humida. I de nou sento el mateix.
El buit. El no-res.
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Després, sospiro i penso. Em deixo portar.
Enyoro el passat, quan podia permetre’m no sentir.
Deixar passar, simplement. Us envejo, murmuro
amb tristesa, però gemego per tot perquè no sento
res. I amb profunda nostàlgia trobo a faltar el més
simple de la vida, el més humil, tot allò que passa
desapercebut davant els que encara segueixen
respirant allà dalt, al món dels vius.
Sandra Salmerón
1r C Batx.
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L’INVENTOR
Hi havia un noi, anomenat George Rains,
que treballava en un edifici amb diversos
departaments, la seva feina era al sector
d’inventors, volia idear algun giny que el fes famós,
respectat pels seus companys i reconegut per la
comunitat d’inventors, però per més que s’escalfava
el cap, no era capaç de tenir cap bona idea. Un dia
es va assabentar que el departament de recerca
química havia creat un sèrum que ajudaria les
persones a donar el màxim d’elles mateixes, si bé
aquest sèrum encara estava en experimentació. Va
anar a casa imaginant que el sèrum l’ajudava a
aconseguir el seu somni, ja es veia aclamat per tots
els inventors. I va decidir que ell mateix seria el
primer de provar-lo, però clar, no ho podia saber
ningú, primer perquè era un producte en
experimentació i no es podia distribuir alegrement,
per tant era il·legal, i segon, perquè si aconseguia
inventar res molt bo, no havien de saber que havia
estat gràcies als efectes del sèrum. Mentre sopava,
va començar a maquinar com podia entrar de nit al
departament de recerca química sense ser
descobert. L’endemà, quan va arribar a la feina, va
començar a estudiar com entrar a l’edifici, la
situació de les càmeres, la gent que hi podia trobar
(entre personal de seguretat i neteja), i sobretot, el
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lloc on guardaven l’elixir que li proporcionaria el
futur somiat, és a dir el sèrum. Així va passar una
setmana; va reunir la informació necessària i decidí
“actuar” dissabte a la nit, ja que diumenge no hi
hauria ningú. Va pensar que el més fàcil per entrar
era no sortir, així que divendres a la tarda es va
quedar amagat als lavabos després de fer creure als
companys que marxava cap a casa. Al bany es va
canviar de roba i es posà una màscara per no ser
reconegut. Per estar segur, va esperar a sortir a les
onze de la nit, ja que sabia que el personal de neteja
començava la jornada a les dotze i els volia evitar.
Una vegada fora, va anar sortejant càmeres de
seguretat fins arribar a la sala del sèrum; estava en
un refrigerador, el qual tenia un codi que ell havia
descobert dies abans, el va introduir, la porta cedí i
d’aquesta manera va aconseguir el sèrum. Ara
faltava sortir d’allà. No ho podia fer per cap porta
perquè tenien sensors que s’activaven en obrir-les,
com les finestres principals. Però dalt de tot n’hi
havia una molt petita que donava a un carreró
darrere del carrer principal, a sota hi havia un
contenidor d’escombraries on podia caure sense
perill. La policia creuria que aquest hauria estat el
punt d’entrada i sortida. Li va sortir rodó i arribà a
casa impacient per provar el sèrum. Va sopar, se’n
va injectar una dosi i se’n va anar a dormir. El
diumenge es notava estrany, amb el cap embotit,
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saturat, però no en a fer cas. A mesura que
avançava el dia, se sentia més espavilat. A la nit es
va injectar una nova dosi i es va ficar al llit. En
arribar dilluns a la feina, la policia era allà,
afortunadament ningú el relacionava amb
l’inexplicable robatori del sèrum. Van passar uns
dies i sentí comentaris del tipus: “per què l’hauran
robat?”, “no està provat ni és segur”, “com sabien
que era allà?”... Cada nit se n’injectava una dosi, i
començà a notar els canvis, plantejava problemes
matemàtics complexos i els resolia de seguida, i de
tant en tant se li acudien idees que no havia pensat
abans, però eren massa estrafolàries: una piscina
per a formigues, una pilota de fusta, llibres de
vidre..., i no desenvolupà aquests invents
convençut que no tindrien impacte. Els companys
veien canvis en el seu caràcter i estaven contents
perquè s’esforçava per millorar. George va
començar a tenir maldecaps cada vegada més forts.
Un dia va avisar que no aniria a la feina. Es va
quedar al llit pensatiu. De cop, va començar a tenir
un munt d’idees, en tenia una i li’n venia una altra,
i després una altra, i encara una altra: un cavall de
ferro, una carrossa amb remolc, un tren amb dos
pisos de vagons..., les idees es començaven a
sobreposar i el seu pensament s’omplia d’estranys
artefactes propis de les pel·lícules de ciència ficció
al·lucinants; en George, que suava rabiosament, se
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sentia superat per la pròpia ment, que l’empenyia a
treballar, i intentà posar en pràctica aquell batibull
que no cessava. A la nit la pluja d’idees es va aturar
i ell observà la seva obra: una mena de nau espaial
que semblava l’arca de Noé. Aquella nit es va
tornar a injectar, creient que el que li passava era
bo. L’endemà va llogar un tràiler i portà la nau a la
feina pensant que tots quedarien embadalits i el
felicitarien efusivament, però quan van veure
aquell embalum, alguns van riure i els altres es van
mirar com si pensessin: “s’ha tornat boig!”. Ell es va
deprimir, no entenia per què no els agradava el seu
invent, ja que per a ell era genial. En George va
idear invents més petits: ulleres plegables, nassos
artificials sense arrugues ni berrugues, bolígrafs
que feien bona lletra..., cada dos o tres dies portava
a la feina uns invents que li semblaven molt bons
però que els altres trobaven inútils. Al final els
companys se’n van cansar i els comentaris van
arribar al departament de recerca química. El
creador del sèrum va començar a sospitar i inicià
una investigació. El maldecap constant i el
comportament estrany d’en George no eren
normals. Ho va comentar al detectiu que duia el cas
del robatori i aquest aconseguí una ordre per
escorcollar el pis d’en George. Quin caos! Quants
invents il·lògics a mig fer! Finalment, va descobrir
el sèrum, el van portar al seu creador i aquest deduí
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que en George se n’havia injectat un munt de dosis
durant molt temps. El van arrestar i el van tancar
en una cel·la. A la nit George tingué una nova pluja
d’idees: braços per volar, cames extensibles,
músculs durs com les roques... Va passar tota la nit
així i al matí el van trobar estirat a terra amb la
mirada perduda, s’havia desconnectat del món real
per entrar en un món on pul·lulaven desenes
d’invents inútils girant-li al voltant, com un cercle
de meteorits absurds, que a ell li semblaven
meravellosos. Durant el judici no va dir ni una
paraula. El creador del sèrum va testificar que
tantes dosis li havien trastocat el cervell i ja no
tornaria a ser el d’abans: havia estat massa temps
injectant-se i les conseqüències eren irreversibles.
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El jutge dictaminà ingressar-lo en un psiquiàtric
per a tota la vida.
*

*

*

Ara podeu veure aquell noi que volia ser
famós convertit en un zombi. Viu en un món
propi, on no paren de ploure idees que les seves
pobres mans no poden posar en pràctica perquè no
les pot moure.
Aida Bau
1r Batx. Noct.
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LOS SANTOS INOCENTES

No soy muy fan del cine español, pero “Los
santos inocentes” me sorprendió positivamente. La
película muestra la vida en España hace muy pocos
años, y ver cómo ha cambiado todo en tan poco
tiempo es sorprendente. En apenas treinta años
España se ha modernizado drásticamente, la gente
se ha mudado a las ciudades y parece que la vida ha
mejorado.
Una de los aspectos de la película que más
me llama la atención es la diferencia de actitud
entre los adultos y los jóvenes. Las personas
adultas, como Régula y Paco, eran extremadamente
humildes con los señores, estaban siempre a su
servicio, sin importarles lo que les pasase a ellos;
como cuando Paco ayuda al señorito con la pierna
rota. Sin embargo, sus hijos, gente joven, tenían ya
ese sentimiento de rebeldía, de querer vivir por
ellos mismos, dejar el campo y no servir a nadie;
ser dueños de sí mismos y romper esa jerarquía a la
que hace referencia el señorito Iván.
Otro aspecto interesante es la gran
diferencia entre clases sociales. Paco y su familia
eran realmente pobres, no tenían prácticamente
nada más que sus manos para trabajar; mientras la
familia del señorito disponía de una gran casa,
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buena comida, higiene, sirvientes…, y se sentían
los reyes del mundo, por encima de todo y de
todos.
Actualmente vivimos de una forma
completamente distinta, y no sabemos lo dura que
era la vida hace solo pocos años. Hoy en día la
gente joven lo tenemos todo muy fácil y podemos
conseguir cualquier cosa solo con pedirlo; y esa
facilidad nos ha vuelto un poco inútiles. No tengo
ninguna duda de que muchísimos jóvenes no
seríamos capaces de vivir en la España de hace
unos años.
Jaume García
1r B Batx.

124

DISTINTA PERSPECTIVA
El sacrificio de una madre por sus hijos
La esperanza del padre cuando todo está perdido
El plato que te da tu abuela,
Sin que sepas que era el suyo, para que tu hayas comido
El cariño entre hermanos a pesar de mil peleas
El que lucha para expresarse y exponer sus ideas
Un bebé y sus dilemas,
El trabajador que aun sin paciencia, aguanta lo que sea
Golpes sin sentido a ese niño inocente
Del abuso sufrido, solo su mente es consciente
Reflejando los pensamientos de este presente
El que cara a cara bien, pero a las espaldas te miente
No dejes que te influencie algo que no te convence
Solo estarán ahí, si a ellos les favorece
Te tapan los ojos, esperando a que tropieces
Tenlo en cuenta, no todo es lo que parece
Pintan la realidad de otro color que no es
Que caigas en su trampa, confíes cien por cien
Mira por los que te han sido fiel,
Los que te dejan el calzado a pesar de que sufran sus pies
Lo que no se ve y está, lo que ya no es pero ha sido
El que te dice la verdad, el que sabes que ha mentido
La diferencia entre el que hace el papel de amigo
Y el que tienes a tu lado cuando todo está perdido
Raúl Merino
1r B Batx.
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QUERER ES PODER:
MI LUCHA POR EL FÚTBOL FEMENINO
Soy mujer y amo el fútbol. Es mi medio de
desconectar del mundo.
He dedicado mi tiempo cada día a entrenar,
a mejorar, a dar todo de mí. Me he dejado la piel en
cada entrenamiento y partido, he dejado muchas
cosas atrás por el fútbol. Si haces lo que amas,
estarás dispuesto siempre a darlo todo, a entregar
todo. Se me eriza la piel cada vez que pienso en
todo lo que he vivido, lo que me ha regalado este
deporte y me regala cada día, desde mis mayores
alegrías a mis mayores penas. Porque en el fútbol
cabe todo, eso es precisamente lo más hermoso.
Pero es difícil ser mujer y vivir para el
fútbol, pues muchos creen que es un deporte solo
para hombres.
Odio que juzguen a una chica por jugar a
fútbol. Era bien pequeña y mi única ilusión ya era
jugar y aprender; sin embargo, no fue fácil. Como
jugaba en equipos de niños, tanto los niños de los
equipos rivales como sus padres se reían de mí. Y
como soy portera, más de una vez escuchaba:
“Vamos a ganar, la portera es una niña” o “no le
chutéis muy fuerte a la niña, no le hagáis daño”. Y
no entendía por qué me trataban de forma distinta
a como lo hacían con mis compañeros.
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Era duro. Yo era una niña con una ilusión
muy bonita y la gente me menospreciaba y se
burlaba de mí. Era difícil. Cuando escuchaba lo que
me decían, lloraba. Pero fui creciendo, y todos esos
desprecios e insultos me hicieron más fuerte,
porque cuanto más me decían que no podía
conseguirlo, más trabajaba yo para demostrar a la
gente de qué somos capaces las mujeres en general
y yo en particular. Y lo he conseguido, he llegado a
lo más alto del fútbol femenino: actualmente juego
en la 1ª división juvenil y cuando tenga la edad
espero jugar en la superliga nacional y en la
selección. Querer es poder.
Delia Zambrano
1r B Batx.
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ATRAPADOS
Me encanta sacar en fotos a quien amo.
Atrapar a la persona en un momento de despiste y
meterla dentro del cristal con un simple “clic”.
Un disparo y es mía.
Es mía ella, sus gestos distraídos, su mirada
perdida, sus muecas; y es mío el tiempo, una
milésima de segundo, eterno.
Y el paisaje, también mío; cómplice de mi
captura con sus montañas y sus ciudades,
colocándose sin alterarse, sin ponerse nervioso,
mirándome muy quieto. Posando para mí, que no
lo veo porque yo solo tengo ojos para quien quiero
y posa sin saberlo. Todos juntos, la persona, el
paisaje y el tiempo, juntísimos y quietos,
comprimidos, posando cómplices e ignorantes para
mí. Y disparo. Quieran o no, disparo. Y quedan
dentro, para mí y para siempre en mi hábil y cruel
fotografía.
Sandra Salmerón
1r C Batx.
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POURQUOI PARIS EST LA VILLE DE L’AMOUR
Aaah! Paris, la ville de l’amour, où des
couples vont pour visiter la Tour Eiffel avec ton
amour, et tu peux être três romantique, donc ta
petite amie adore la ville parce que c’est três três
amoreux de ta part de vous proméner dans cette
belle ville.
Ooooh! C’est três jolie! Tout le monde aime
Paris, parce que on veut des couples partout. Un
garçon déclare et demande le mariage à sa fiancée...
Se déclarer avec un bouquet de fleurs… C’est três
romantique…
Vive l’amour!!!
Mariam Bakhti
1r B Batx.
PER QUÈ PARÍS ÉS LA CIUTAT DE L’AMOR…
Aaah! París, la ciutat de l’amor, les parelles
visiten la Torre Eiffel, amb els seus enamorats, i creume, pot ser molt romàntic, la teva nòvia adora la ciutat,
és molt sentimental per part teva passejar-hi amb ella.
Ooooh! És molt bonic! Tothom estima París,
veus parelles per tot arreu. Un noi declarant-se,
demanant matrimoni a la seva enamorada...
Declarar-se amb un pom de flores… és tan
romàntic!
Visca l’amooor!!!
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HALLOWEEN

Halloween est une fête basée sur la peur, la
mort, les morts vivants, la magie noire et les
monstres mystiques. Les "personnages" qui ont
l'habitude de se associer Halloween incluent aux
fantômes, les sorcières, les chats noirs, les lutins,
les banchées, les zombis et les démons, ainsi que
certaines formes (figures) littéraires comme
Dracula et le monstre de Frankenstein.
Actuellement les enfants se déguisent pour
l'occasion et se promènent dans les rues en
demandant des sucreries de porte en porte. Après
avoir sonné à la porte les enfants prononcent la
phrase "le Bloc (Trucage) ou le traitement". Si les
adultes leur donnent du bonbon (caramel), de
l'argent ou tout autre type de récompense, on
interprète qu’ils (elles) ont accepté le traitement. Si
au contraire ils (elles) nient, les garçons
dépenseront une petite plaisanterie.
Les Celtes avaient l'habitude de se déguiser
avec peaux (cuirs) d'animaux le 31 octobre et ainsi
de n'être pas découverts par les esprits qui, selon
ceux-ci, cette nuit recouvraient une vie. De là,
l'actuelle coutume de se déguiser ce jour. Les
couleurs traditionnelles d’Halloween sont le Noir
de la nuit et l'orange des premières lumières du
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jour. Les symboles d’Halloween incluent aussi des
éléments automnaux comme les courges et les
épouvantails.
J’aime cette fête parce que nous mangeons
des châtaignes chaudes et des patates douces, nous
nous déguisons pour la célébration de cette
journée, et nous nous amusons beaucoup.
Jennifer Bruguera
1r B Batx.
HALLOWEEN
Halloween és una fiesta basada en la por, la
mort, els morts vivents, la màgia negra i els monstres
místics. Els personatges que se solen associar a
Halloween inclouen fantasmes, bruixes, gats negres,
trasgos, banshees, zombis i dimonis, i certes figures
literàries com Dràcula i el monstre de Frankenstein.
En l’actualitat els nens es disfressen per a
l’ocasió i passegen pels carrers demanant dolços de
porta en porta. Després de trucar, els nens pronuncien
la frase: "Truc o tracte?". Si els adults els donen
caramels, diners o qualsevol altra recompensa,
s’interpreta que han acceptat el tracte.. Si s’hi neguen,
els nois els gastaran una petita broma.
Els celtes solien disfressar-se amb pells
d’animals el 31 d’octubre per no ser descoberts pels
esperits, que segons ells aquesta nit recobren vida.
D’aquí ve el costum actual de disfressar-se. Els colors
tradicionals de Halloween són el negre de la nit i el
taronja de les primeres llums del dia. Els símbols de
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Halloween també inclouen elements de tardor, com les
carabasses i els espantaocells.
M’encanta aquesta festa, perquè mengem
castanyes calentes i moniatos, ens disfressem i ens
divertim molt.
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LES SAISONS DE L’ANNÉE
Une saison est une période de l'année qui
observe une relative constance du climat et de la
température. D'une durée d'environ trois mois.
La première saison c’est l’hiver, ça commence le
21 Décembre, jusqu’a le 21 de Mars. L’hiver
météorologique comprend donc les mois de décembre,
janvier et février. L'hiver correspond à la période la plus
froide de l'année.
Le deuxième saison c’est le printemps et c’est
commence au 21 de Mars jusqu’a de 21 de Juin. Le
printemps est une demi-saison se situant entre la saison
froide et la saison chaude.
La troisième saison c’est l’été que commence le
21 Juin et finit le 21 de Septembre.
L'été correspond aux jours les plus longs de l'année.
La quatrième saison c’est l’automne commence
le 21 de Septembre et finit le 21 du Décembre.
L'automne est une demi-saison se situant entre la saison
chaude et la saison froide.
Moi, je les aime toutes, parce que chaque une a
ses traits spéciaux. Malheureusement, le change
climatique est un problème qui nous affecte en faisant
les disparaitre, pour le réchauffement planétaire que
nous devons freiner pour survivre.
Yousra Chrif
1r B Batx.
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LES ESTACIONS DE L'ANY
Una estació de l’any és una època en què
s'observa una relativa constància del clima i la
temperatura, durant un període al voltant de tres mesos.
La primera és l'hivern, que va del 21 de
desembre al 21 de març. L’hivern inclou els mesos de
desembre, gener i febrer. L'hivern és l'època més freda
de l'any.
La segona és la primavera i s'inicia el 21 de març
i acaba el 21 de juny. La primavera és una estació entre
l'estació freda i l’estació càlida.
La tercera és l'estiu, que comença el 21 de juny i
acaba el 21 de setembre. L’estiu correspon als dies més
llargs de l'any.
La quarta és la tardor. Comença el 21 de
setembre i acaba el 21 de desembre. La tardor és una
estació intermèdia entre la temporada de calor i la
temporada de fred.
A mi m’agraden totes perquè cada una té trets
especials. Malauradament, el canvi climàtic és un
problema que ens afecta fent que desapareguin, a causa
de l’escalfament planetari, que hauríem de frenar si
volem sobreviure.
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LE SAINT-VALENTIN
Le jour de Saint-Valentin, le 14 février, est
considéré dans de nombreux pays comme la fête
des amoureux. Les couples en profitent pour
échanger des mots doux et des cadeaux comme
preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont
l’emblème de la passion. Le jour de la SaintValentin n’aurait pas été associé avec l’amour
romantique avant l’haut Moyen Âge. La fête est
maintenant associée plus étroitement à l’échange
mutuel de « billets doux » ou de valentins illustrés
de symboles tels qu’un cœur ou un Cupidon ailé.
Je pense que le jour de saint-Valentin, ils
attachent de l'importance parce que les entreprises
y voient un jour pour gagner de l'argent et de
convaincre tout le monde qu'il est un jour
important, mais en réalité il n’est pas ça.
J’ai un petit copine, mais nous ne célébrons
pas pour le jour de saint-Valentin, nous voyons
c’est fou d’exploiter la célébration de l’amour pour
un but commercial.
Maica Forte
1r B Batx.
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SANT VALENTÍ
El dia de Sant Valentí, 14 de febrer, es considera
en nombrosos països la festa dels enamorats. Les
parelles l’aprofiten per intercanviar paraules i regals
tendres com a prova d’amor, i roses vermelles, que són
l’emblema de la passió. El dia de Sant Valentí no es va
associar a l’amor romàntic abans de l’alta Edat Mitjana.
Ara està més estretament relacionat amb l’intercanvi
mutu de cartes d’amor o “Valentines” il·lustrades amb
símbols diversos, com un cor o un Cupido.
Crec que el dia de Sant Valentí ha guanyat en
importància, perquè les empreses el veuen com un dia
per guanyar diners i convèncer a tothom que és un dia
important, però en realitat no ho és.
Tinc nòvio, però nosaltres no celebrem el dia de
Sant Valentí, ho veiem una bogeria, això d’explotar la
celebració de l’amor amb finalitats comercials.
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NOËL
Le Noël c’est une fête mondiale où célébrée
la naissance du Christ. C’est un jour où toute la
famille se rejoindre pour parler et rire.
C’est une fête du christianisme, mais tout le
monde célèbre ce jour.
Que je connais, il y a deux symbole
auxquels tous les garçons et filles croient:
Le Père Noël : c’est un personnage grand et
vieux avec une veste rouge et blanche, il est amical
et très bonne personne.
Les Rois Mages: sont trois personnages que
livrent des cadeaux pour les enfants du monde.
Le Noël de qui je parle c’est le Noël général, le
concept mondial.
Jenny Ruiz
1r B Batx.
NADAL
Nadal és una festa mundial en què se celebra el
naixement de Jesucrist.
És un dia en què la gent es reuneix per parlar i
riure. És una festa del cristianisme, però tothom el
celebra.
Que jo sàpiga, hi ha dos símbols que tots els
nens i nenes creuen:
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Santa Claus o Papá Noel: és un personatge gros
i vell amb una jaqueta vermella i blanca, és afable i bona
persona.
Els Reis Mags: són tres personatges que
reparteixen regals als nens per tot el món.
Nadal és per a tothom, és un concepte mundial.
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FOLIE FRANÇAISE
Le vendredi 13 novembre dernier,
commença une série d'attentats dans la capitale
française, Paris. Laquelle est finie avec de
nombreuses vies.
Au total de six points ont été coupés dans la
capitale: le stade de France, la chambre de
spectacles ‘Bataclan’, 82 personnes ont été tuées
dans cette folie. Le restaurant ‘le Petit Cambodge’,
et le local ‘Belle Équipe’, le bar ‘Le Carillon’ et
dans le Boulevard Fontaine .
Sept des huit terroristes après les attentats
son morts en faisant éclater ses ceintures
explosives. Il y a dejà 130 morts, 300 hospitalisés
et 80 avec la santé très grave.
Encore l’absurde violence menace la paix du
monde dans une folie de mort qui ne pardonne des
vies innocentes pour des intéresses irrationnels.
Delia Zambrano
1r B Batx.
BOGERIA FRANCESA
El passat divendres 13 de novembre, comencen
una sèrie d'atemptats a la capital francesa, París; han
acabat amb moltes vides i algunes persones greument
ferides.
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Un total de sis punts han estat colpejats a la
capital: l'Estadi de França, la sala d'espectacles 'Bataclan'
-82 persones van ser assassinades en aquest lloc-, el
restaurant 'Le Petit Cambodge', el local 'Belle Équipe',
el bar 'Le Carillon' i el Boluevar Fontaine.
Set dels vuit terroristes després dels atemptats
van morir en fer explotar els seus cinturons d’explosius.
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Ja s'han trobat 130 morts, 300 persones han estat
hospitalitzades i 80 es troben en un estat de salut molt
greu.
Una vegada més l’absurda violència amenaça la
pau del món en una bogeria de mort que no perdona
vides innocents per interessos irracionals.
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EL COMIAT
Vaig entrar a la número 16: una habitació
blanca, freda i sense vida, silenciosa, amb l'únic so
del "pi-pi" de les màquines que et tenien closa al
llit.
Em vaig quedar un moment contemplantte, mirant les teves mans arrugades, envoltades per
un plegat de tubs llargs i fins. I els teus ulls grans i
marrons, brillants, plens de vida, d'una vida
passada que estava arribant a la fi.
Va ser llavors que vaig recordar, vaig
recordar-te de jove, amb mi. Dos joves enamorats
plens de somnis. Que innocents que érem, oi?
També vaig recordar com solia observar-te mentre
dormies, amb els teus llargs cabells rossos caient
vora el llit i els malucs pronunciats que tant
odiaves, sota els llençols. Llavors et despertaves i
somreies, mig adormida i amb els ulls aclucats,
donant-me una pau que mai ningú més no em va
donar.
Però ara et miro i ja no vull observar-te
dormint, no vull que tornis a tancar els ulls abatuts,
cansats de lluitar, perquè sé que quan ho facis, no
tornaràs a despertar somrient-me.
Milena Villalta
2n A Batx.
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ELL
És una silueta en la llunyania. Els colors del
capvespre de fons. Camina molt segur de si mateix,
amb una jaqueta de cuir. El fa semblar valent; ho
és. Ningú no sortiria al carrer amb un somriure
com el seu sense por que li robessin aquest diamant
en brut. Sap que ho és, però no ho vol reconèixer.
És humil.
Serps i creus als anells; dimonis al cap. L'he
vist dormir i lluitar contra aquests dimonis i no he
tornat a veure res més tendre que això. Les seves
faccions són dolces i els colors del capvespre el fan
encara més maco. Les puntes dels cabells adopten
un color taronja a contrallum. Té els cabells
mitjanament llargs, com si literalment portés deu
mesos amb la intenció de tenir-los com Johnny
Depp; no s'adona que no ho necessita per captar
l'atenció de tantes noies. Diuen que arriba, es fa
l'interessant i marxa. Ho és. No el mereixem.
Sempre porta auriculars i taral·leja cançons
indie. Escolta la classe de música que sona a
l'habitació d'algú trist quan està feliç, d'algú feliç
quan està trist, o a la seva. Si no m'entens, vull dir
que és la classe de música que li semblaria trista i
massa lenta a algú acostumat a escoltar Happy de
Pharrell Williams, però no tan trista com una
cançó de funeral. Bé..., algunes cançons ho són,
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però a ell no el posen trist. A més, ja sap quina serà
la cançó del seu funeral. No té por de la mort. No
té por de res. Només dels pallassos.
Li agrada escriure i algun dia llegirem els
seus dimonis. Ell és la millor part de la poesia. Ell
és millor que la poesia.
Noèlia Morales
2n C Batx.
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NO PARAVA DE PLOURE
Aquell matí vaig despertar-me amb el soroll
de les gotes d’aigua, que repicaven contra la
finestra de l’habitació, vaig llevar-me, i en mirar
per la finestra, el cel era ple de núvols negres i no
parava de ploure. Mig adormit, vaig quedar-me una
estona sense moure’m, mirant com les persones
passaven i pensant que la casa era massa tranquil·la
i silenciosa. Normalment, a aquelles hores del matí
era plena de gent. Els pares marxaven a treballar i
el meu germà solia cridar, donant voltes per la casa,
ja que no trobava alguna cosa que li faltava per
l’escola. Vaig dirigir-me a la cuina per esmorzar,
esperant que tots ja estiguessin a taula, però no va
ser així: no hi vaig trobar ningú. Vaig marxar a
treballar i el dia va transcórrer com tots els altres,
sense res a destacar. Però en caminar de tornada a
casa, vaig començar a sentir com, a cada pas que
feia, la pluja queia sobre mi amb més força i tots els
records que havia intentat oblidar m’omplien el
pensament. En entrar a casa, vaig agafar la
fotografia de la taula del menjador, vaig asseure’m i
vaig deixar sortir totes les llàgrimes que havia estat
reprimint.
Avui, com aquell dia trist en el qual va
morir la meva família, no parava de ploure. Havia
repassat ja mil vegades totes les coses que podia
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haver fet millor el dia de l’accident, però no podia
fer res per canviar-les, només em quedava recordar
els bons moments i tenir sempre present que hem
de valorar les persones que tenim amb nosaltres
sense donar per fet que sempre estaran al nostre
costat.
Eulàlia Piqué
2n Batx. Noct.
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LA DESGRACIA DEL 3 DE MARZO
En la España de la transición −fallecido ya
Franco y proclamado rey Juan Carlos I−, las calles,
lejos de recuperar la luz anterior a la Guerra Civil,
se llenaron de oscuridad dejando que el miedo y el
alboroto social fueran factores del día a día. Las
libertades estaban prohibidas (derecho de reunión,
de huelga…) y se acentuó la represión dando lugar
a una gran tragedia el día 3 de marzo.
3 de marzo de 1976, Vitoria. Son las cinco
de la tarde. Tras dos meses de huelga, se convoca
una jornada de paro total apoyada por trabajadores,
empresas y la sociedad en general. A la iglesia de
San
Francisco
de
Asís
van
entrando
clandestinamente Pedro Martínez Ocio, Francisco
Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y
Bienvenido Pereda (todos ellos jóvenes), con otras
cinco mil personas. La finalidad de la asamblea es
tomar medidas contra la dura represión. Tal acto
llega a oídos de la policía, que rodea el recinto
sagrado (hasta entonces inviolable). Se oye un
abucheo y entran dos policías para empezar el
desalojo. La multitud congregada, ante el temor de
ser agredida a la salida, se niega a abandonar la
iglesia. Entonces empieza el caos: dentro está la
gente atemorizada; fuera, la policía desafiante, que,
visto el panorama, asalta los reunidos con gases
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lacrimógenos. La gente, presa del pánico, empieza a
huir poniendo coches por medio. Suenan disparos,
se acentúa el griterío y caen las primeras víctimas
mortales: Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar y
Romualdo Barroso. Poco a poco, como si nada
hubiera sucedido, la ciudad va quedando vacía,
dejando como testigos las manchas de sangre y el ir
y venir lejano de las ambulancias.
3 de marzo de 1976. Dan las ocho de la
tarde y los padres, hijos y nietos no regresan; cinco
de ellos no volverán jamás. El día se salda con cinco
muertos y cerca de cien heridos y la noche empieza
arropando con preocupación, lágrimas y silencio a
Vitoria. El sufrimiento de los días posteriores no
conmovió al gobierno, que proclamó: “Que este
triste ejemplo sirva para todos”, limpiándose así las
manos.
3 de marzo de 1976, fecha que recuerda que
no habrá transición finalizada sin un perdón, fecha
que recuerda que, una vez más, la autoridad no
siempre ejerce su poder con justicia; en fin, una
fecha que con el silencio de las víctimas y el dolor
de las familias recuerda el horror de la transición.
Souhaila Belhani
2n B Batx.
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POBREZA FAMILIAR Y FRACASO ESCOLAR
Estudios sobre la pobreza en España nos alertan del
aumento de porcentaje de pobres entre la población infantil,
uno de los más altos de la Unión Europea.
Sin embargo, cuando se aborda este tema, debemos
hablar de pobreza familiar y no de pobreza infantil: la cifra
de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza
pertenecen, sobre todo, a familias numerosas y
monoparentales. No son los niños quienes son pobres, sino
su familia; es en ella donde, tras fracasar en la lucha contra la
desigualdad en la educación infantil, deben actuar los
gobiernos tomando medidas que solucionen el problema.
Se suele ofrecer un comedor para los niños, pero
¿qué sucede con sus padres? En la mayoría de casos viven
angustiados por no poder dar una vida mejor a sus hijos, se
tragan su orgullo y buscan comida en los cubos de basura
para poder llevarla a la mesa, si bien acaba de entrar en vigor
una ley que sanciona con 750 euros a los que hurgan en los
cubos basura.
Hasta hoy parece ser que las autoridades políticas no
han sido capaces de generar un acceso igualitario de calidad
en educación para las familias pobres; por otro lado no existe
para ellas la seguridad de acceder a la educación superior,
debido a la falta de recursos. Mientras los gobiernos no
planifiquen una igualdad real desde las bases, no se
producirá la superación de la pobreza y el círculo seguirá
proyectándose indefinidamente.
Diarra Fall
2n B Batx.
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EL SEÑOR NADIE
Un hombre busca justicia por las atrocidades
que sufrió de niño por culpa de los experimentos
de los científicos de la Alemania nazi. Este es el
caso de Fritz Niemand, en castellano Federico
Nadie, y podemos encontrar muchísimos más sobre
personas que sufrieron las atrocidades del nazismo
en primera persona.
Fritz Niemand con tan solo siete años fue
golpeado y torturado por la Gestapo para que
delatara a algún posible visitante de su casa. Ante el
horror, Fritz fue incapaz de hablar y la Gestapo lo
envió a una clínica de enfermos mentales, donde
perdió el pelo, los dientes, lo castraron, lo dejaron
ciego y casi muere por inanición. Pero recuperó la
voz y reclamó y reclama justicia por lo que le
ocurrió; después de tanto tiempo, se ha dado
cuenta de que el nazismo sigue vivo.
El nazismo, una ideología inhumana que no
debería haber existido, está viva y muchos
culpables de tales actos salieron impunes de la
desnazificación de Alemania, cómo el catedrático
de la universidad de Heidelberg a quien Fritz
Niemand consiguió identificar como uno de los
médicos que lo castraron. Niemand demostró lo
que hizo y a pesar de ello no fue ajusticiado. El
nazismo sigue vivo y lo podemos ver en actos como
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el que ocurrió en 1990, en que hombres, mujeres y
niños fueron asesinados por los neonazis de Mölln.
También apreciamos que las fuerzas del orden
alamanas sienten simpatía por los discursos racistas,
y ciertos líderes políticos ascienden con los mismos
discursos de Hitler, como Le Pen en Francia.
Millones de personas inocentes como Fritz
Niemand sufrieron duramente las medidas del
régimen de la Alemania nazi: torturas,
experimentos, campos de concentración, masacres
y un larga lista de atrocidades cometidas por una
ideología que se encuentra presente en partidos
políticos y asociaciones de ultraderecha. No
podemos consentir que existan tales partidos ni
tales asociaciones. Debemos concienciar a los
ciudadanos de que el nazismo ha sido uno de los
mayores horrores de la historia de la humanidad y
que no debería repetirse jamás.
Álex Griñón
2n B Batx.
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UN DÍA CUALQUIERA EN CLASE
Era viernes, a las 8 de la tarde, en clase de
matemáticas. Estaba realmente agotado, deseando
llegar a casa para tumbarme en el sofá. Me aburría
soberanamente y estuve a punto de quedarme
dormido delante de todos.
Me encontraba resolviendo una ecuación de
segundo grado y me salió un resultado un tanto
extraño. ¡Me lo acababa de inventar! ¿Por qué?
¿Qué había hecho mal?
De repente oí a la profesora decir mi
nombre. Me pedía que saliera a la pizarra a hacer el
ejercicio. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía? Estaba seguro
de que lo tenía mal, pero…¡qué más daba! Lo haría,
aunque mal. Daba igual, luego me iría a casa.
Así que me levanté, decidido a satisfacer el
deseo de la profesora, y me planté delante de la
pizarra para realizar el ejercicio. Cuando estaba a
punto de escribir el resultado, mi resultado, el que
me había inventado, vi, durante unos instantes,
una luz brillante y cegadora, y acto seguido me
encontraba rodeado de un infinito color verde
oscuro con números flotando a mi alrededor.
¡Me hallaba dentro de la pizarra! ¡Qué digo
dentro de la pizarra! ¡Dentro del ejercicio que
estaba haciendo! Entonces pude ver el problema, el
error que había cometido, arreglarlo desde dentro
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y, justo después, como por arte de magia, salí de la
pizarra. ‘‘¡Muy bien, puedes sentarte!’’, escuché. ¡El
ejercicio estaba resuelto correctamente!
Pues bien, aquello fue precisamente lo que
me ayudó a aprobar las matemáticas: ver los
problemas desde dentro.
Ahora me encuentro escribiendo una
redacción, una redacción de no sé qué tema… Sin
embargo, al levantar la cabeza y ver la pizarra, he
recordado aquella otra pizarra, en la clase de
matemáticas, y no he dudado: ¡ya tengo hecha la
redacción!
Jordi Purroy
2n Batx. Noct.
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LA PAZ EN EL MUNDO
Y es que en algunos lugares de este hermoso
planeta, no hay paz.
¡Qué bonito es poder asomarse a través del
cristal de tu ventana y ver como el viento mueve
las hojas del jardín. Oír solo el viento. Sin temor,
sin miedo a que una bala rompa en mil trozos una
mirada!
En otros países, lo bonito son esos campos
de margaritas blancas como la Paz. La palabra Paz
es la que más veces ha querido escuchar la
humanidad. Para vivir con amor. Para acabar con
el rencor. Para construir la felicidad. Cuando hay
diferencias de pensamiento, de religión o de ideas,
siempre se puede hablar de ello, dando cada uno su
opinión, sus pensamientos. No es necesario usar la
violencia. No hagamos el odio. Hagamos la Paz. No
sirvamos a la guerra y ayudemos a los demás.
Seamos pobres en dinero… pero ricos,
inmensamente ricos en amor.
Oumaima el Wariagli
3r d’ESO
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