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LA PASSIÓ D’ESCRIURE
Per a nosaltres, llegir i escriure és entrar en
un altre món.
¿La diferència entre llegir i escriure?
Llegint pots descobrir l’univers d’una altra
persona; escrivint en crees un de propi perquè
l’altra gent el descobreixi.
Quan llegeixes o escrius t’oblides de tot,
deixes que la ment navegui pel llibre o que imagini
el que la mà transmet a través del pensament.
Escrivint, deixes volar la imaginació per un
món que no existeix fins que tu el crees, l’omples
de personatges molt diferents de tu i en decideixis
el destí.
Cada vida és única, com també ho és la
manera com rebem les experiències que ens van
passant, perquè un fet tan simple com que el pes
dels llibres de la motxilla et rebenti un tub de
pintura, per algú pot ser una anècdota que
explicarà trencant-se de riure, mentre que per a un
altre pot representar un trauma. Aprofita les
impressions que vas arreplegant constantment per
escriure històries que només tu pots explicar, amb
l’ajut de la imaginació i voluntat d’esprémer el
cervell perquè surti tot el talent.
Per un moment pots sentir el que és ser un
déu.
11

Crear un món, decidir el seu destí, acabar
amb la vida d’algun personatge, deixar-ne viure
uns altres..., tot allò que escriguis, ben lligat i
encaixat dins la història, pot enriquir la ment dels
lectors; i per fer-ho només has necessitat un
bolígraf i uns quants fulls.
A nosaltres ens agrada escriure i deixar que
els amics llegeixin les històries i ens diguin com les
podem millorar; així creixem com a escriptores, i
sobretot, com a persones.
Per què no feu el mateix?
Ens fa molt felices escriure i compartir les
nostres històries amb vosaltres.
Lara Cantero i Cristina Hidalgo
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El misteri de la mansió “Gutemberg”
Un migdia a l’institut de màgia J.M.I., dues amigues que
es deien Jèssica i Patrícia estaven llegint el diari màgic.
Posava:
«La mansió Gutemberg ha estat abandonada després de
la desaparició dels milionaris Gutemberg. »
En llegir la notícia les noies es van mirar i van pensar
que alguna cosa no anava bé. En aquell mateix moment
el cel es va començar a posar negre i totes les llums es
van apagar. De cop i volta uns homes amb una capa i
una vareta van llençar un conjur.
Es van despertar en un saló fosc, que semblava
abandonat. Llavors la Patrícia es va fixar en un quadre
que estava mig penjat, i va exclamar:
-

És un quadre de la família Gutemberg!
És la mansió Gutemberg! – va exclamar la
Jèssica.

La Jèssica va moure el quadre i va trobar un passadís
secret. Van entrar i al fons hi havien els Gutemberg.
Llavors els homes misteriosos van entrar per darrere i
les dues juntes els van assenyalar amb la vareta i van
dir:
-

Desapareix!

Els malvats van desaparèixer.
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A continuació van rescatar els Gutemberg.
Gisela Anfruns Rodríguez
6è A –Escola La Nova Electra
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EXTRATERRETIL
Aquesta història tracta d'una anècdota de fa molt temps.
Una nena esperava impacient des de fa 4 anys, la
arribada del seu pare de la guerra, mentre que ella vivia
amb els avis. Després de quatre anys es va veure la llum
blanca; i...allà va aparèixer el seu pare tot tacat i brut. La
nena va córrer cap a ell però ell no s'hi va immutar: era
com si no la reconegués. En aquell instant tots van
deduir que li havia passat alguna cosa... Després d'un
mes, el pare va començar a recordar el que havia
passat...i va explicar:
-He vist moltes «persones» allà on he anat, em sembla
que no he anat a la guerra sinó que he anat a un altre
planeta. Tots es comunicaven amb unes coses
rectangulars que parlaven, anaven amb uns vehicles
flotants que semblaven carros amb cavalls invisibles...
En fi... no sé ni que he vist...
Així la família va anar investigant d’on podia haver
vingut el pare...
Després de cinc mesos van deduir que es tractava d’un
altre planeta d’«extraterrestres». A partir d’aquell
descobriment aquell «planeta» va ser anomenat:
«EXTRATERRETIL».

Lucia Rivas Navarro
6è B – Escola La Nova Electra
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La princesa de l’oliva
Vet aquí una vegada una princesa que anava sovint al
camp a recollir olives.
Un home malvat anomenat Pizzer va seguir a la
princesa perquè volia saber a on recollia les seves olives.
La va seguir uns quants i sempre passava el mateix, la
princesa es posava al peu d’una olivera i les olives li
queien als peus.
De sobte, un bon dia, la princesa va trobar una oliva
d’or. El Pizzer la va agafar i va sortir corrents.
Un príncep que passava pel bosc ho va veure tot i va
perseguir a l´home.
-Si no li em dones l’oliva d’or et tancaré per sempre a la
presó del castell –li va dir el príncep -.
El Pizzer li va donar l’oliva d’or. Amb l’oliva d’or el
príncep va fer un anell per la princesa i li va donar com
a símbol del seu amor.
La princesa es va posar l’anell i des de llavors tothom la
coneixia com :
“La princesa de l’oliva”.
Aya Agharbi
6è - Escola Antoni Ubach i Soler
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La tortugueta a la que no li agradaven les olives
Vet aquí una vegada una tortugueta a la que no li
agradaven les olives.
Un bon dia al matí la seva mare preparava el dinar:
patates fregides, carn i una amanida amb olives.
-No, no , mare! –va dir la tortugueta-. Jo no em menjo
les olives. No m’agraden.
-Filleta –va respondre la mare-. Has de menjar de tot, a
més les olives són molt bones.
-No, no i no! Jo no me les menjo, no m’agraden –la
tortugueta estava molt enfadada-.
La mare va mirar la tortugueta una estona i després li va
dir:
-Tu saps amb que es fa l’oli que tant t’agrada?
-No mare. Amb que es fa?
-Doncs l’oli es treu de les olives.
-De veritat? No ho sabia –va contestar la tortugueta
sorpresa-. Potser si les tasto m’agraden.
-Vinga, dona! Tasta-les!
La tortugueta es va posar una oliva a la boca i va dir:
- Umm! Està boníssima! Gràcies mare per ajudar-me a
que m’agradin.
20

Mai pots dir que no t’agrada una cosa que no has tastat.

Erika García Pérez
6è - Escola Antoni Ubach i Soler.
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L’oliveta aventurera
Hi havia una vegada
una oliveta, ben rodoneta.
Un bon dia ben solejat,
la nostra oliveta es va anar a passejar.
De cop i volta, sense avisar
el cel es va ennuvolar.
Va aparèixer un malvat drac
a l’oliveta va segrestar,
i a un castell la va portar.
Des de el castell
va intentar escapar,
però la sort no va trobar.
Fins que un dia,
un agradable oliva,
la va rescatar.
Junts van escapar,
i tan enamorats es van casar.
Luís Díaz
6è - Escola Antoni Ubach i Soler
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Fantasmes al museu
Fa molts anys el meu pare em va explicar una història
que va succeir. Va començar així:
“Quan jo era jove, la meva professora de matemàtiques
va deixar el treball perquè volia dedicar-se a l’art, volia
ser pintora. Un dia va començar a fer quadres per
comprovar si a la gent li agradava i podria fer-se famosa.
Amb el pas del temps ho va aconseguir i van exposar els
seus quadres a un museu, no a un qualsevol, sinó a un
que va construir el seu tiet al mig del bosc.
Una nit va passar una cosa molt estranya, es va
descolorir un quadre i ningú va saber el per què.
Els meus amics i jo volíem saber el que va passar i vam
començar a investigar. Vam agafar una llanterna i van
anar al museu. Quan estàvem fora, el meu amic Rubén
va tenir por i va marxar. Ja només quedàvem el meu
amic Victor i jo. Només entrar vam obrir la primera
porta que vam trobar i, encara que tot estava una mica
fosc, vam veure una ombra passar molt ràpid pel costat
d’en Víctor. Ràpidament vam saber que es tractava d’un
fantasma. Vaig trucar de seguida a la policia mentre en
Víctor posava trampes per atrapar-lo.
La policia va venir als cinc minuts i just en el moment
d’obrir la porta, el fantasma va fugir del museu.
Ningú va saber mai més d’aquell fantasma, no va tornar,
però el quadre es va omplir de colors al moment, així,
per art de màgia”
24

Andrea Tercero Reguero
6è A- Escola Joan XXIII
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UNA HISTÒRIA DE PEL·LÍCULA
Si esteu llegint això és que heu descobert el secret
darrera el quadre de l’escola Joan XXIII.
Fa anys, quan jo feia sisè, vaig anar a la biblioteca i vaig
veure un quadre preciós. Era molt estrany perquè mai
m’havia fixat en ell. Em vaig apropar i, de sobte, vaig
veure un pany que estava camuflat darrere el quadre.
Vaig començar a buscar una clau que pogués obrir-lo.
Després de passar-me dues hores buscant, no vaig trobar
res.
A l’endemà, vaig tornar a la biblioteca però aquesta
vegada vaig anar amb dues amigues: la Nayara i l’Anaís.
De cop i volta, la Nayara ens va cridar perquè havia
trobat un prestatge ple de llibres on s’explicava la
història de l’escola. Vam estar hores llegint-los tots.
Aleshores, em va cridar l’atenció un que tenia una clau
a la tapa, la vaig agafar i vaig aconseguir obrir una porta
darrere el quadre. Vam entrar i vam descobrir un petit
museu amb quadres antics i valuosos. Una altra porta
conduïa a una biblioteca secreta amb les millors
novel·les d’autors coneguts, les millors obres dels
millors músics i els millors dibuixos que mai havia vist.
Vaig estar investigant i, sembla, que la biblioteca i el
museu els havia construït un antic conserge de l’escola
per tal de passar les tardes allà.
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Ja que saps el secret pots seguir investigant i no li pots
dir res d’això a ningú, però recorda que qualsevol clau
pot obrir una porta plena de misteris.

Míriam Vallès
6èB- Escola Joan XXIII
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AMOR INCONDICIONAL
La meva fidel amiga
companya de tantes lluites,
de vegades ben guanyades,
de vegades ben perdudes.
Vam començar l’amistat
farà cosa d’uns quants anys,
continua l’harmonia
per tota la superfície.
Quan la boto fermament
sento gran felicitat,
sóc tan feliç quan la veig
passejar-se per l’anell!;
després em menjo les ungles
per agafar-la d’un salt
i fer-la volar ben lluny...
fins a dins de la cistella!
Continuarem gaudint,
tu i jo, vella i noble amiga,
del nostre esport estimat,
fidel pilota de bàsquet!
Àlex Corredera
1r A ESO
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L’ÚNICA SORTIDA
Vaig plegar de la feina per anar-me’n a casa,
amb la família, quan de sobte vaig sentir la veu del meu
millor amic:
−Ei, Èric, on vas? Espera, no recordes que avui
tenim reunió?
−Què?, quina reunió? Ah, d’acord, ja me’n
recordo!
Vam tornar a l’oficina, i ens van dir, a mi, al
meu amic i a més gent, que teníem dues setmanes de
vacances.
Vam sortir molt contents i ens en vam anar
cadascú a casa seva.
Quan vaig arribar, la meva dona i el nen em van
abraçar. Era tard, així que vaig sopar i em vaig posar el
pijama just quan va vibrar el mòbil. El meu amic volia
passar les vacances amb mi al desert. Jo li vaig dir que sí,
perquè la meva dona treballava tot el dia i el nen es
volia quedar amb els avis.
−Genial! –va exclamar ell, tot content−. Sortim
demà al matí.
En aquell moment no li vaig saber dir que no i
la cosa va quedar així...
L’endemà em va venir a buscar i vam partir.
L’avió ens va deixar a Marràqueix i l’autobús a la
carretera del desert, on vam llogar una camioneta.
Tres hores, quatre, cinc..., passava el temps i no
arribàvem; i l’aigua es consumia de pressa.
−Per fi! –vaig veure una miniciutat a l’horitzó.
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−Sí, ja hem arribat. Quan aparquem, ho
deixarem tot i reposarem en un hostal confortable.
−Molt bé, em sembla molt bona idea.
L’endemà ens vam llevar, vam esmorzar i vam
agafar la camioneta.
Un altre cop passaven les hores i no arribàvem
enlloc. Tot d’una, es va acabar la gasolina. Estàvem sols
enmig del desert, sense cobertura, a quilòmetres de
qualsevol nucli habitat; a sobre, només quedava una
ampolla d’aigua i érem al costat d’un precipici enorme.
Al cap d’una estona jo seia a terra, al costat de la
porta del conductor, sense saber què fer; de sobte, vaig
veure tres persones a l’altra banda.
−Ei, mira! –vaig avisar el meu amic.
Vam cridar demanant ajuda, però no ens van
sentir.
Jo estava desesperat, quan l’amic em digué:
−I si baixem pel barranc i pugem per l’altra
banda?
−Estàs boig!
−És l’única sortida! Si no, morirem de gana.
En aquell instant li vaig donar la raó.
Jo baixava primer. De cop, vaig patinar i em vaig
agafar a un sortint de pedra que relliscava.
−Sisplau, dóna’m la mà –vaig suplicar a l’amic.
−Sí, home! –replicà ell−, jo no vull morir! Aquí
et quedes –i em va donar una puntada.
Vaig caure i vaig acabar mort.
Maria del Rosal
1r A ESO
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XOCOLISME

−Ui, quin mal de cap que he agafat! Ostres!
On sóc? I la meva maleta, on és?
−Hola, senyor, en aquest moment vostè es
troba a l’hospital.
−I es pot saber què faig aquí, senyora?
−El seu veí ha trucat a urgències perquè
estava estirat a terra amb la pell completament
pàl·lida.
−I què m’ha passat exactament?
−Tranquil, ara està bé, li hem injectat sèrum
i ha reaccionat correctament.
−On és la meva maleta?
−De què parla?
−Jo sempre porto una maleta a les mans i ara
no la tinc.
−Digui’m, què porta normalment en aquesta
maleta?
−No ho diré.
−Senyor, es troba amb gent de confiança; a
més, pot ser que ens doni una pista per saber què li
ha passat.
−Està bé, però us ho dic perquè sou
vosaltres, eh?
−Què diu que hi ha dins la maleta?
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−Doncs hi porto monedes de xocolata,
perquè si en cinc minuts no en menjo, em desmaio
i se’m posa la pell pàl·lida com si m’hi hagués
caigut un raig de lluna, que és el que m’acaba de
passar. Bé, deixem-ho. I torno a preguntar: on és la
meva maleta?
−Clar! Això ho explica tot! Em sap greu,
però nosaltres no tenim la seva maleta.
−Espera, ara que recordo... Anava caminant
tan tranquil quan se m’apropa un senyor corrent a
tota pastilla i m’arrenca la maleta de les mans.
Aleshores començo a córrer com si volgués
guanyar una cursa a l’estil Usain Bolt, tot seguit em
començo a marejar i... no recordo res més.
−Està bé. Vostè té una malaltia anomenada
“xocolisme”, que és bàsicament una addicció
terriblement forta a la xocolata. Però tranquil, li
donarem la medicació adequada i se’n podrà anar a
casa sense preocupar-se.
−Uff, que bé! Moltes gràcies, doctora.
Maria Espada
1r A ESO
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CAPUTXETA DESOBEDIENT
En un pis vivia una nena amb la seva mare.
La nena es deia Caputxeta i tothom la coneixia pel
mal comportament. Era gandula, desobedient, desordenada i rebel, i es passava tot el dia jugant al
carrer i a la consola. Un dia Caputxeta decidí anar a

veure l’àvia, que la tenia molt mimada i li donava
el que volia. La mare li deia que no se n’aprofités, ja
que l’àvia es feia gran, li fallava la vista i tenia
problemes econòmics; però a ella li era igual i va
anar a casa l’àvia amb l’únic objectiu de treure’n
alguna cosa. Va trobar l’àvia al llit, molt refredada,
Quan es va adormir, Caputxeta va regirar la casa, i
dins del marc d’un retrat, va trobar deu bitllets de
cinquanta euros. L’àvia dormia profundament.
33

Caputxeta els va agafar i se’n va anar. Pel camí va
pensar que ho havia de celebrar com no havia fet
mai. Va desaparèixer uns quants dies i es va gastar
els diners amb vestits i anant a locals cars. La mare,
destrossada, no parava de plorar. Quan se li van
acabar els diners, Caputxeta va tornar. La mare,
molt enfadada i molt trista alhora, la va portar a un
internat amb el desig que allà dins aprengués el que
ella no li havia sabut ensenyar.
Mariona Hortal
1r A ESO

34

L’ESTRANYA DESAPARICIÓ
En una petita casa de Barcelona vivia un
nen que es deia Miquel. Odiava els pares, sempre
contestava i es portava molt malament; com es diu
vulgarment, feia les mil i una.
Una nit en Miquel va desitjar que els pares
no existissin. Poc després es va quedar
profundament adormit. L’endemà, quan es va
despertar, el rellotge digital indicava dos quarts de
deu. Com que tenia gana, va començar a cridar la
mare perquè li preparés l’esmorzar, com cada matí.
Però no va contestar ningú. Es va llevar i se’n va
anar cap a l’habitació dels pares. Era buida. En
Miquel, cada vegada més preocupat, va baixar a la
cuina, va sortir al pati..., i ni rastre dels pares.
Després de buscar per totes les habitacions de la
casa, va tornar a la cuina, agafà una capsa de galetes
i s’assegué al sofà. Van passar unes hores i els pares
no apareixien. En Miquel es va animar pensant que
podria fer el que volgués sense que el renyessin. I
ho va fer, fins a l’hora de dinar. Com que no sabia
cuinar, es va escalfar una bossa de menjar
escombraria que trobà en un armari. Després de
passar tota la tarda sol jugant amb videojocs, se’n va
anar a dormir, sense sopar perquè no va trobar més
menjar en tota la casa. L’endemà es va despertar a
la mateixa hora del dia anterior i comprovà,
35

espantat, que continuava sol, on devien haver anat
els pares?, per què no tornaven? Va arribar un
moment en què en Miquel es va desesperar, estava
trist i tenia molta gana, no hi havia ni una trista
llauna de tonyina al rebost, ni en cap armari.
Anaven passant les hores i cada vegada se li
feia més insuportable la soledat de casa.
Quan es feia fosc, es va asseure en un racó
del menjador, els ulls se li van omplir de llàgrimes i
va començar a cridar:
−Mamaaaaa, papaaaaa, torneu, sisplau!
De cop, va escoltar una veu. Era la mare! Va
obrir els ulls i sí, era ella. I ell estava suant enmig
del seu llit. Tot plegat havia estat un malson. Un
terrible malson. En Miquel va abraçar la mare i el
pare amb força i els va dir que sentia molt tot el
que els havia fet durant els deu últims anys.
Manel Martín
1r A ESO
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MARTINA
Era una tarda de sol amb núvols, jo anava a la
parada del bus per anar a entrenar per a la cursa de cent
metres papallona de l’endemà. M’estava menjant un
croissant de crema i un suc de poma. Vaig arribar a la
parada; asseguda, hi havia una dona molt vella amb el
seu bastonet decorat amb flors. Va somriure i em va fer
un gest perquè m’assegués i m’acabés el croissant (per
cert, estava boníssim).
Ella va sospirar i va dir, amb veu dèbil:
−Com estàs, maco?
−Bé –vaig afirmar−, gràcies, estic molt bé.
−Com et dius, noiet?
−Emilio, i tu?
−Jo em dic Martina, un plaer conèixer-te –em va
donar la mà−. Jo no he fet cap amic a Terrassa... –va dir
quequejant, a punt de vessar una llàgrima.
−Què et passa? –li vaig preguntar, preocupat−,
vols que avisi una ambulància?
−Oh, no, tranquil, no em passa res, però a mi em
queda molt poc temps per conèixer persones –finalment
li va caure la llàgrima.
−Per què plores?
−Ningú no se m’acosta, sembla que espanti la
gent, jo no sóc res per a ningú, ni per a tu, només una
simple velleta, gastada pel temps i a punt de morir, no
serveixo per res.
−No diguis això de tu –vaig replicar−, perquè no
és veritat, ara mateix tinc la pell de gallina de sentir-te
amb aquesta veu.
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−Què veus en mi?
−Tu ets sincera, ets honesta, segur que tens bon
cor i que has fet felices moltes persones al llarg de la
vida; encara que no les vegis, totes aquestes persones
t’estan agraïdes, es recorden de tu i ets en els seus
pensaments; per res del món voldrien que et passés res.
−Tu... –li costava parlar−, tu ets diferent.
−Què?
−Vull dir que tu, per a mi, ets molt especial.
−Jo?
De cop i volta, va venir el bus girant
bruscament.
−Té –la Martina em va donar un collar−, posate’l, et portarà sort –va pujar al bus−. Recorda’t de mi.
Adéu, Emilio.
−Adéu, Martina –i se’n va anar.
Sempre recordaré aquella conversa.
L’endemà vaig llevar-me amb forces per
guanyar la cursa de cent metres papallona. Un, dos,
tres..., un, dos, tres..., nedava com si fos la fi del món, i
quan vaig arribar a la meta, vaig veure que havia
guanyat. Vaig descobrir que el collar em porta sort; com
diu la meva mare: els amics hi son per ajudar-te i no per
empitjorar-te la vida.
Sempre em recordaré de tu, Martina.
En les amistats autèntiques hi ha una relíquia
que és un tresor: el respecte de l’altra persona i el d’un
mateix.
Emilio Caje
1r B ESO
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EL ROBOT LLEIG
Tot va començar l’any 3583, quan els
humans van declarar la guerra als robots i van
perdre la Gran Batalla Final.
Després de la destrucció, feien falta molts
robots per reconstruir el planeta i ens van fer de
pressa i corrents. Tots els membres de la meva
família van sortir contents de la fàbrica on vam ser
creats, menys jo. Ells eren molt xulos, brillaven
com llums fosforescents i una capa metal·litzada els
mantenia impecables; en canvi, jo tenia un cos
petit i deforme; vaig sentir dir que m’havien fet
d’un tros que havien de llençar a l’abocador.
Per no pensar en aquesta desgràcia, jo
m’evadia imaginant històries d’herois robots que
salvaven el món.
Quan va arribar el moment d’entrar a
l’Escola Robotiana de Formació Integral per ser un
bon robot el dia de demà i pels segles dels segles, jo
no hi volia anar perquè sabia que es burlarien del
meu aspecte. Una vegada dintre, tal com suposava,
es van riure del meu físic, tots menys una nena.
Aquella nena robot no era presumida i
procurava ajudar els altres sense que es notés;
m’agradava la seva manera de vestir i de dir les
coses. Em vaig quedar sorprès perquè em pensava
que, com tothom, s’acabaria burlant de mi, però no
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ho feia, i quan a classe d’improvisació la professora
em va demanar que m’inventés una història que
passés a la selva, jo, en veure que la nena robot
m’escoltava atentament, vaig explicar una aventura
que va durar mitja hora.
A l’hora del pati em vaig apropar a ella i li
vaig preguntar per què no s’havia rigut del meu
aspecte. Ella em va dir que passava del meu cos, li
agradava com era jo com a persona i em va
convidar a una cursa de robots contra cotxes de
fórmula-9 autopilotats. Vaig comprar crispetes de
xocolata i les vam compartir mentre vèiem la cursa.
Quan va acabar, encara que havien guanyat els
cotxes, estàvem tan contents de com havíem passat
la tarda, que ens vam fer un petó.
A partir d’aquell moment vaig deixar
d’opinar sobre què era lleig i què no, perquè existia
al món una persona que m’estimava i em deia que
era guapo.
Al cap d’un temps la Clara i jo vam formar
una família, i hem sigut, som i serem feliços tota la
immortalitat.
Víctor del Rosal
1r B ESO
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NO US FIEU DE LES SABATES
Sabeu aquells matins de dissabte en què
estàs tan a gust al llit que no vols fer altra cosa que
dormir? Doncs allò era el que em passava. Dormia
com un angelet fins que la mare em va cridar:
−Ona, baixa ara mateix, t’he de dir una cosa
molt important!
I jo, mig morta, vaig baixar cap al menjador.
−Què vols, mare? –vaig preguntar amb cara
de son.
−Ona, marxo cap a Londres dos dies i una
nit! Han estrenat una nova col·lecció de sabates i
només les venen en una botiga de Londres que jo
conec. I clar, tu ets massa petita per anar a segons
quins països. Per cert, tornaré demà al matí, abans
de dinar.
Jo no em vaig quedar callada:
−Mare, si tinc quinze anys!
Però ella tenia tanta pressa que ja havia
sortit per la porta.
La veritat és que jo estava molt enfadada.
Quan ho vaig pensar més bé, ja no em semblava tan
mala idea. Aquella mateixa nit convidaria les
meves amigues Marta i Carla i faríem una festa de
pijames. Vaig suposar que la mare no se
n’assabentaria. Vaig escriure un whatsapp a les
amigues i totes dues van dir que sí de seguida.
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Al vespre van venir puntuals. Vam estar
fent un munt de coses, com veure una pel·lícula
amb crispetes; per cert, em van caure i van deixar
el terra nevat, però en vam fer de noves; vam
enviar missatges als nòvios; vam fer una
espectacular guerra de coixins, que va deixar el
terra sembrat de plometes; vam fer una passarel·la
de models amb la roba i les sabates de la mare, que
es van quedar escampades per terra...
Després de tot això i més, eren les tres de la
matinada i vam caure al sofà profundament
adormides.
L’endemà, quan em vaig llevar, vaig
recordar que la mare venia abans de dinar. Vaig
despertar la Marta i la Carla per avisar-les.
Quan ho acabava de fer, vaig notar que algú
em tocava l’espatlla, em vaig girar i... era la mare!
Jo estava molt nerviosa. La mare havia vist tot el
que havíem fet i em va clavar una esbroncada ben,
però ben grossa, monumental. Després del discurs,
em va dir que ella havia anat a dormir a casa d’una
amiga seva, i que tot plegat havia estat una prova
per a mi.
Paula Martínez
1r B ESO
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COSES QUE IMPORTEN
Jo tinc els ulls marrons
i m’agraden moltes cançons.
La música i el ball són la meva especialitat,
tant de bo els gaudeixi amb les amistats.
També m’agrada anar al cinema
i, per què no?, fer aquest poema.
Ser feliç és el que importa:
si no vols ficar la pota,
i quedar com un idiota,
somriu cada dia:
mira el món amb alegria.
Paula Martínez
1r B ESO
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LA TRAÏCIÓ
Feia una setmana que havíem començat
l’institut. A la classe hi havia un noi que m’agradava. Era molt divertit i feia riure tota la classe,
m’agradava molt.
A l’arribar a casa, la mare no em parava de
preguntar:
−Hi ha algun noi que t’agradi?
−No.
−De veritat?, no m’estaràs enganyant, oi?
Total, que li ho vaig acabar dient. Sort que
em va prometre que no li ho explicaria a ningú,
perquè, si no, se n’assabentarien fins a l’altra punta
del món.
Va arribar el cap de setmana, vam anar a la
platja i ens ho vam passar molt bé.
Dilluns, quan vaig entrar a la meva classe de
l’institut, vaig notar que els companys em miraven
i reien.
Vaig preguntar a una amiga què era el que
passava i em va dir que no passava res de res.
No m’ho vaig creure i vaig pensar que la
mare ho havia explicat tot. Quina vergonya! A
l’arribar a casa, vaig pujar a l’habitació i vaig pensar
que la meva mare m’havia traït.
Quan ella va arribar a casa, em va assegurar
que no ho havia explicat a ningú.
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Dies després vaig descobrir que els
companys de l’institut reien perquè jo tenia un gra
vermell al nas.
Al final la mare no em va trair. Al cap i a la
fi, les mares no traeixen els seus fills.
Janna Carrasquer
1r C ESO
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EL PAQUET MISTERIÓS
Un dia assolellat de març en Marc estava
jugant al parc amb els seus amics. Quan va arribar a
casa, la mare li va dir que li havien enviat un
paquet mentre era al parc. El nen, estranyat perquè
mai no li havien enviat res, va mirar el remitent
per saber de qui es tractava. Però no hi havia cap
nom. Aleshores el va obrir. A dins hi havia una
gavardina i una lupa de detectiu amb una nota que
deia: “Tu sempre dius que quan siguis gran seràs
detectiu; doncs et deixo aquests objectes perquè
comencis la teva primera investigació i trobis el
remitent d’aquest paquet”.
A en Marc li va fer molta il·lusió aquell
primer repte professional. Li ho va ensenyar a la
mare i de seguida es va posar mans a l’obra.
Primer va pensar que podria haver estat un
amic seu, però va comparar la lletra amb escrits que
li havien fet, i en veure que no era la mateixa, va
descartar que fos cap d’ells.
Aleshores es va passar el dia buscant cartes
enviades per amics i coneguts de la família. No hi
va trobar cap coincidència, ni en la lletra, ni en la
manera d’expressar-se. Fins que, buscant, buscant,
va trobar un poema que havia escrit el pare feia uns
quants anys, en el qual la lletra era com la de la
nota del paquet misteriós. Va ser llavors quan va
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descobrir que en un racó de la nota hi havia una
frase escrita amb lletra molt petita, va haver de fer
servir la lupa per llegir-la: “T’espero a l’aeroport”.
En aquell moment va comprendre que el
pare ja havia tornat del viatge que havia hagut de
fer per la feina i va anar ràpidament cap a
l’aeroport, amb la mare, a buscar-lo.
Tot havia estat una idea divertida del pare
per retrobar-se a l’aeroport amb el seu fill.
Sara Domènech
1r C ESO
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GRATITUD SILENCIOSA
Un dia la Maria va entrar amb la mare a
comprar a una tenda de xinesos. Volien decoració per
nadal. Hi van anar a les sis i pensaven estar-s’hi mitja
hora. Ja era de nit. La Maria va anar directament a la
secció de joguines i quan va veure totes les nines, va dir
a la mare:
−Mare, puc almenys agafar una nina?, és que
m’agraden molt!
−Si et portes bé tota l’estona que estarem aquí, al
final de te’n deixaré agafar una.
−Gràcies, mare!
La Maria estava decidida a aconseguir la nina,
així que es va quedar asseguda en una cadira, bien
quietona. De sobte, es va adonar que algú la mirava i
s’incomodà. Qui l’espiava era el xinès de la botiga.
(No sé si sóc l’única que s’hi troba o no, però
quan vaig a un basar, els xinesos sempre miren què fais,
per què?, no ho sé. Bé, continuem...).
−Per què em mires? –va dir al xinès−, t’agrado?
Abans de contestar, ell va riure:
−No m’agrades, sinó que...
−Sinó què? –va cridar la Maria.
−Sinó que em sento tan agraït que vinguis a la
meva tenda! Sé que per a tu et sona estrany, però cada
vegada que pagues diners pels productes que compres,
estàs donant diners a la meva família, als meus fills,
ajudes la meva economia. De veritat, t’ho agraeixo de
tot cor.
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−Ostres!, no sabia que pogués fer això tan sols
comprant una nina i unes quantes boles per decorar la
casa per nadal.
−Ja ho sé, la gent no ho sap, però algun dia ho
veuran i els ho agraeixo molt.
La Maria va anar corrents cap a la seva mare i li
va dir:
−Mare, podem comprar ja la nina?
−Clar que sí, t’has portat molt bé, filla –la va
felicitar−, allà assegudeta, parlant tranquil·lament amb
aquell senyor.
−Gràcies, Mare. Vinga, comprem-la ja.
−Sí, anem.
La Maria va triar la nina més cara, i quan va
sortir de la botiga no semblava contenta per la nina,
rumiava una cosa que no havia pensat mai: que amb un
sol gest sense importància, en pots fer d’altres de
millors: ella s’emportava la nina i el xinès tenia diners
per tirar endavant la seva família.
Sé que molta gent creu que els xinesos de les
botigues ens espien perquè es pensen que volem robar.
Però, i si no fos així?
Jo he donat la meva versió.
Quina és la teva?
Sofia
1r C ESO
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PEPA

Todas las noches pasaba lo mismo. Pepa
apagaba la luz y, cuando comenzaba a quedarse
dormida, un ruido la despertaba. Como todo estaba
a oscuras, Pepa no podía ver quién o qué lo
producía y se asustaba mucho al oír cómo el ruido
iba de un lado a otro de su alcoba.
Aquello no podía seguir así. Un buen día, o
mejor dicho, una buena noche, se armó de valor y
decidió enfrentarse al peligro. Encendió la luz y…
¡Era un ratoncito!
¡Qué alivio sintió al saber que no se trataba
de ningún animal fiero y maligno! Procurando no
hacer ruido, Pepa fue a la cocina y cogió un pedazo
de queso de la nevera.
Sobra decir que desde esa noche la niña y el
ratón se hicieron grandes amigos. Lo que más les
gustaba era merendar juntos: Pepa compartía el
queso del ratón y el ratón, el pan de la niña.
Hasna Bassa
1r A ESO
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TRINI EN LA MINA
La abuela Trini, de niña vivía con sus padres
y su hermano Miguel en Linares, provincia de Jaén;
su padre, que le daba a la cría todos los caprichos,
trabajaba de minero en las minas de plomo.
Un día, Trini, que era una niña muy curiosa
a la que le gustaba enterarse de todo, se empeñó en
ir con su padre a la mina. Ella no paraba de insistir.
Ramón, el padre, decía que no; pero al final se
rindió y la tuvo que llevar los quince kilómetros
andando subida sobre sus hombros. Trini estaba
muy contenta y él, no tanto.
Cuando llegaron, el padre, que era el jefe de
una cuadrilla, bajó al pozo y ella se quedó jugando
con los niños de las cuatro familias que vigilaban la
mina. Y se fue haciendo de noche. Ramón, que
tenía un turno de veinticuatro horas, le preparó
una cama en un banco para que pasara la noche;
pero a ella se le antojó que quería volver a casa y
tuvo una rabieta, aunque al final se durmió.
Por la mañana, mientras Trini aún dormía,
el padre se quedó sin agua. En la mina no había
agua, tenían que ir a buscarla al monte, muy lejos.
Ramón pensó que podría ir y volver antes de que
su hija se despertara, y se fue. Era verano.
Necesitaban agua para acabar la jornada y, sobre
todo, para el camino de vuelta a casa. Pero Trini se
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despertó antes de que él volviera. La niña se bajó
del banco y lo primero que hizo fue llamar a su
padre. Al ver que no le contestaba, fue a buscarlo a
la boca del pozo. ¡No estaba! No conocía a ninguno
de aquellos hombres que iban y venían con la cara
sucia y la ropa sudada. Al verse sola, empezó a
llorar como loca, del miedo que tenía hasta se meó
encima. Los mineros que salían del pozo la iban
rodeando para consolarla, pero no había forma de
que se le pasara el berrinche.
Ramón había ido y vuelto con el agua lo
más deprisa que había podido. Estaba cansado,
pensando en las horas de trabajo que aún le
quedaban para acabar su turno y en los quince
kilómetros del camino de vuelta a casa con la hija a
cuestas. Cuando oyó los gritos de Trini desde lejos,
dejó caer la garrafa de agua y corrió desesperado
hacia el corro de gente de donde venía el llanto de
su hija, pensando lo peor. ¡Se abrió paso a
empujones entre los mineros! Al verla llorando en
medio de todos, meada y con la cara llena de mocos
y despeinada, gritándole que dónde estaba,
enrabietada con él porque la había dejado sola, el
pobre Ramón también se puso a llorar como un
niño.
Mariona Hortal
1r A ESO
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EL VAGABUNDO GENEROSO
Un día lluvioso de otoño, un mendigo
caminaba por la calle mientras intentaba conseguir
algo de dinero. Primero fue al parque. Pero pasaron
horas y nadie le dio nada. Así que decidió moverse
de zona para ver si obtenía mejor resultado que en
el triste banco de un parque.
Y se fue al barrio donde vivían los ricos.
Pero pasaron horas y nadie le dio nada. Visto lo
visto, el mendigo se trasladó al centro de la ciudad.
Ahí encontró a un mendigo como él.
−Hola −dijo.
−Hola −lo saludó el otro mendigo.
−¿Puedes darme algo de dinero? No he
comido en todo el día.
−Claro que sí. Toma −dijo el segundo
mendigo alargando la mano y ofreciéndole unas
monedas.
−Pero... ¿por qué me lo das? He cruzado
delante de la gente más rica de la ciudad y nadie
me ha dado nada. ¿Por qué tú, sí?
−Yo también he pasado por lo mismo que tú
−le explicó el segundo mendigo−. No quiero que te
suceda lo mismo que a mí.
−¿Sabes? −Dijo el primer mendigo−. En
realidad, yo no soy un pobre. Esto es un
experimento social para ver la generosidad de la
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gente. Tú me has dado 5 euros y yo te daré 500.
Cógelos. −Y extendió la mano ofreciéndole un
billete violeta, nuevo.
−No. No puedo aceptarlos.
−¿Por qué?
−Porque este dinero es tuyo. No mío.
−No, en serio, cógelo. Es tuyo. Me has
ayudado mucho en mi investigación.
Y el sociólogo siguió insistiendo hasta que el
mendigo cogió el billete.
¿Y tú? ¿A qué esperas? Deja ya de leer esto
y ayuda a los que lo necesitan. ¡Vamos!
Aitor Resina
1r A ESO
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EL QUE SE QUEDA ATRÁS, SE QUEDA ATRÁS
(El viaje amazónico de mi abuelo)
Corría el año 1979 cuando José Manuel Solís,
que por aquel entonces contaba 21 años de edad,
decidió que era hora de emigrar a Venezuela, país que
en la década de los setenta era el principal destino de la
emigración dominicana. Quienes viajaban allí lo hacían
atraídos por la robusta economía venezolana, que les
permitía buenos trabajos y salarios mucho mejores que
los que les ofrecía su país.
José Manuel Solís era de origen humilde y no
contaba con suficientes recursos para solicitar un visado
a Venezuela, así que decidió emprender un viaje que le
llevaría hasta Colombia, país que por aquel entonces no
exigía visado a los dominicanos, y que era usado como
puente para llegar a Venezuela cruzando la frontera de
forma ilegal.
El poco dinero que José Manuel tenía lo
necesitaba para costearse el billete de avión y superar
los días de su estancia en Colombia. Pero el gasto
principal que debía cubrir era el de los llamados
“Centellas”, hombres que se dedicaban a guiar grupos de
personas que querían entrar en Venezuela vía Colombia
a través de la vasta Amazonia, lo que les permitía evadir
los controles policiales de la frontera. Cuando echó
cuentas de lo que necesitaría, vio que no tenía suficiente
dinero para costear el viaje. Así que acudió a sus tíos y a
un hermano. En total, reunió 2000 dólares. No estaba
mal teniendo en cuenta el trágico suceso del ciclón
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David que había azotado la isla en agosto dejando
muchos muertos e innumerables pérdidas materiales.
El viaje en sí representaba un desafío muy
grande para mi abuelo. Era la primera vez que se alejaba
de su familia, y emprendía un viaje a un lugar
desconocido sin fecha de regreso. Además, dejaba sola a
su mujer, embarazada de su primer hijo. Pero estaba
decidido, de ese viaje dependía el bienestar futuro de
todos.
Salió José Manuel un día lluvioso de verano del
aeropuerto de Las Américas rumbo a Bogotá. Una vez
allí, contactó con uno de los llamados Centellas, a quien
le había dirigido su tío Ramón, que tres años antes había
llegado a Caracas siguiendo la misma ruta que se
disponía a hacer mi abuelo. Tras dos días en la ciudad,
marchó José Manuel junto al Centella hacia la ciudad
fronteriza de Cucuta, donde permaneció a la espera de
que otros emigrantes se pudieran reunir para hacer
juntos el viaje. Debido a la rentabilidad, los Centellas
preferían hacer estos viajes en grupos numerosos.
Recuerda mi abuelo que transcurridos unos días
desde su llegada a Cucuta, el Centella le avisó que ya
tenían un grupo de veinticinco y podían partir. Todos
debían llevar por equipaje una mochila con agua y
comida para los tres días que duraba la ruta amazónica.
Y todos debían calzar botas gruesas y ropa gorda.
Recuerda mi abuelo estar muy emocionado,
pues siempre había soñado con ver la Amazonia, que en
su mente era un paraje idealizado, como una especie de
Jardín del Edén Terrenal, con sus bosques frondosos, sus
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ríos de agua cristalina y su hermosa fauna, única e
inigualable.
¡Qué lejos estaba mi abuelo de imaginar los tres
días que le esperaban, cuando más que atravesar el
Jardín Terrenal estaba cerca de atravesar el mismo
Infierno!
Dice mi abuelo que empezó a angustiarse justo
antes de emprender el viaje, cuando el Centella los
reunió a todos antes de entrar al bosque y les dijo:
−El que se queda atrás, se queda atrás. Que nada
los distraiga. Miren siempre hacia delante.
Aquellos tres días azarosos le parecieron tres
años. Todavía, cuando piensa en ellos, siente la misma
ansiedad de entonces. Por el camino, vio morir gente
por la mordedura de una serpiente venenosa o por la
alergia a una planta extraña, huyeron perseguidos por
indígenas, molestos de que unos extraños irrumpieran
en su territorio; corrieron desesperados ante el rugido
de algún jaguar. Tres días enteros, con sus noches de
insomnio y angustia. Para suerte del grupo, al cabo de
esos tres días terribles, todavía en plena selva, pudieron
contactar con un hombre que los llevó a la ciudad de El
Vigía, desde donde tomaron un tren a Caracas.
Tenía razón el Centella: el que se quedó atrás, se
quedó atrás.
Isabela Solís
1r A ESO
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LA MODISTILLA Y SARITA MONTIEL
A los trece años, Esperanza entró a trabajar de
aprendiz de modista.
La persona para la que trabajaba era una modista
de categoría que confeccionaba prendas de alta costura
para actrices importantes. Esperanza tenía que aprender
a cortar y coser, pero esa era una tarea difícil, así que
antes tuvo que hacer otras labores: tomar medidas,
aprender qué telas se tenían que usar, comprarlas,
llevarlas ya confeccionadas a casa de las clientas...
Una de esas veces que fue a entregar un vestido,
Esperanza iba muy emocionada porque le habían dicho
que la clienta era una actriz muy famosa. Y ella dedujo
que iba a casa de Sarita Montiel, porque su patrona cosía
para ella y había oído algo sobre un encargo reciente.
Al llegar, la criada la acompañó hasta el salón,
cosa que no esperaba porque iba con la idea de que no la
dejarían pasar de la puerta. Esto le hizo mucha ilusión.
Podría ver la casa y quién sabe si conocer a Sarita.
−Espera aquí un momento, niña −le dijo la
sirvienta−, que voy a avisar a la mamá de Marisol.
¿Marisol?
La decepción de Esperanza duró solo un
momento. ¡Marisol, la protagonista de Un rayo de luz!
¡Quién le iba a decir que gracias a un trabajo que mucha
gente aborrecía podría ver una casa tan bonita y además
conocer a la mamá de una actriz tan famosa!
Sara Domènech
1r D ESO
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DE LA POR A LA FELICITAT
TINC POR...
Quan era petita hi havia moltes coses que
em feien por, de les quals ara me’n ric. Les que més
recordo, quan tenia dos o tres anys, eren el cocodril
de Peter Pan i el Tic-Tac, i els pares m’havien de
treure els trossos on sortia. També els homes amb
barba. Recordo una vegada que en unes vacances
vaig plorar molt veient-ne un. Quan ja era més
gran, em feia por el personatge de Davy Jones, de
Pirates del Carib. També hi havia coses que em
feien por, però amb el temps ho he superat i
algunes fins i tot m’agraden; per exemple, he
superat la por a les aranyes, que fins fa poc encara
me’n feien, i als túnels del terror, i ara també
m’agrada Harry Potter.
D’altres pors, en canvi, encara les tinc.
Sobretot a la foscor, perquè m’imagino persones o
ombres que em persegueixen, així que en realitat
tinc por de la meva imaginació. Però al que més
pànic li tinc és a parlar en públic i a ensenyar als
meus companys algun treball que hagi fet.
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EN CANVI, SÓC FELIÇ...
Quan escolto música, perquè em poso a
cantar i no penso en res més.
Quan passejo els gossos o me’n vaig
d’excursió, perquè m’agrada caminar, sobretot per
camins que s’internen bosc endins, perquè no hi ha
ningú.
Quan estic de vacances o és cap de setmana i
no he de fer deures, ni anar a l’institut.
Quan ens ajuntem tota la família, perquè
m’ho passo bé amb els meus cosins.
Quan llegeixo, perquè m’imagino el que va
passant i m’oblido del que m’envolta.
I també sóc feliç quan al cap de setmana em
deixen dormir tot el que vulgui, que sol ser fins a
dos quarts de dotze o les dotze.
Nora Galán
2n A ESO
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TINC POR
Tinc por de no ser el que la gent espera, tinc
por de no arribar als objectius que jo mateixa m’he
proposat, tinc por de decebre tothom.
M’agradaria saber que puc fer tot allò que
em proposi, saber que podré superar totes les
dificultats del camí. Sé que moltes vegades cauré a
terra, però el que em fa por és no ser capaç
d’aixecar-me. Em fa por no poder suportar totes les
caigudes de la vida, però sé que he de ser forta i
deixar de costat la por, perquè si no ho faig, la vida
em consumirà, m’asfixiarà, i quedaré submergida
en un profund forat negre sense sortida.
He de confiar en mi, pensar que aconseguiré
tot allò que vulgui. I que podré viure una vida
plena de color, d’alegria. Una vida sense por.
Lara Cantero
2n B ESO
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INICI DE CURS
Jo sóc una noia normal. Em dic Gisela, i a
causa del treball del pare, he hagut de traslladar-me
més d’una vegada.
El primer cop va ser als nou anys; el segon,
als onze; i el tercer, als dotze, aquest any. En els
dos primers trasllats no recordo estar tan nerviosa,
però aquest any ha estat diferent, perquè com que
la mare treballa molt, em vaig encarregar jo del
canvi d’institut i vaig parlar amb la Núria perquè
em donés l’horari. Ella em va mirar i em va dir:
−T’han dit que comences dilluns?
Li vaig dir que no, i així vaig saber el dia que
començava.
El diumenge ho estava preparant tot, sense
nervis, però vaig suplicar a la meva germana que
m’acompanyés, i així va ser.
Dilluns al matí la meva germana i jo
esperàvem que obrissin. Inesperadament, ella em
va mirar i em preguntà:
−Tens por?
Jo, sense mirar-la, només observant la porta,
vaig respondre:
−Sí, tinc molta por.
Gisela-Sílvia Hosu
2n B ESO
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TEMPS DE CASTANYES
Acaba l’estiu i tímidament comença a fer-se
notar la tardor, que dóna pas a un temps en què no
fa gaire fred. Tenim dies plujosos, grisos, el paisatge
comença a canviar, les flors se’n van, els arbres es
treuen l’abric, apareixen els fruits de tardor, com
les castanyes. Temps de canvis. Ep!, aturem-nos un
moment, jo no sóc meteoròleg, només vull narrar
un conte que fa referència a les castanyes:
Era a la tarda, al bosc, en un petit poblet on
vivien molts insectes, bé, eren els únics habitants
del poblet. Hi havia cucs, formigues, marietes, tots
petits insectes. Menjaven del que donava el bosc. I
molts recollien aliments per a l’hivern. No vivien
lluny dels humans, i com que era temps de
castanyes, aquests anaven al bosc a collir-ne.
Un dia un grup de joves insectes innocents,
en sentir les veus dels homes, tot encuriosits van
decidir anar a veure què passava. Abans un
escarabat va endinsar-se al bosc. No va veure res de
l’altre món: un grup d’homes i nens agafaven les
castanyes que havien caigut a terra.
Allò era avorrit i els tafaners van decidir
tornar al poble i jugar entre ells. Però dos membres
del grup volien apropar-s’hi més. La resta, pensant
que seria perillós, van marxar, deixant allà aquest
parell d’insectes inquiets.
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−No t’agradaria veure com viuen i què fan
els humans? –va preguntar el cuc.
−Ja ho crec que sí! –va respondre la
formiga−. Però com ho farem? Són grans i caminen
de pressa.
−Mira, ens amagarem al cistell de les
castanyes i que ens portin.
−D’acord!
I així ho van fer.
Quan els homes van arribar a casa, van
deixar el cistell a la taula per netejar les castanyes
el dia següent; tenien un gos tafaner que detectà els
insectes, no parava d’ensumar el cistell i no
marxava d’allà. Amb el morro donava copets a les
castanyes i els dos insectes estaven morts de por.
Com que el cuc i la formiga no tornaven, un
grup d’insectes va anar a cercar-los. Es van enfilar a
una finestra i van veure que no es podien escapar
per culpa del gos. I van tramar un pla de fugida.
Van tocar els nassos al gos fent tot tipus de sorolls a
la finestra. El gos, que tenia molt bona oïda, es va
llançar a bordar contra la finestra, moment que van
aprofitar els insectes del cistell per fugir.
I amb l’esbroncada monumental dels seus
pares, es va acabar l’aventura.
Lucía Chumilla
2n C ESO
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UNA FOTOGRAFIA QUE M´HA FET PENSAR
Quan sigui gran m’encantaria fer la volta al
món i conèixer noves cultures, noves religions,
nous sabors…
La cosina de la meva mare, Maravillas, va
marxar amb el seu marit, que és estranger, a fer la
volta al món. I encara continuen viatjant. De
vegades ens envia fotos; una em va impressionar:
era un lloc molt pobre, i em va fer pensar que
moltes vegades em queixo perquè vull alguna cosa.
Quan vaig veure aquella foto, vaig veure que sóc
molt afortunada de tenir un lloc on dormir, menjar
i totes les necessitats bàsiques cobertes. A mi no em
falta res. En canvi, a aquelles pobres famílies… I
ells somriuen i se’ls veu feliços. Sembla com si amb
menys coses es pogués ser més feliç.
Hem d’aprendre a ser com ells. Jo, també.
Lorena León
2n C ESO
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L’ESPERA
Encara recordo tots aquells estius en què anava
al Marroc a veure’t, et posaves molt content, fins i tot
ploraves de l’emoció. Tot era normal, encara que ja
sabíem que estaves malalt a causa de la teva edat.
Sempre jugaves amb mi i em portaves al parc del costat
de casa; m’ho passava molt bé amb tu, avi.
Feia una setmana que havíem tornat a Espanya,
quan ens van trucar dient-nos que l’avi estava molt
malalt. La mare va comprar el bitllet d’avió i l’endemà
hi vam anar .
El meu avi estava en estat crític, els metges feien
el que podien, tothom estava trist. Després d’una
operació de dues hores, ens vam quedar esperant els
resultats; l’avi no reaccionava.
Vuit hores desitjant que tornis a obrir els ulls,
desesperada i molt trista.
Vuit hores agafada a la teva mà, al teu costat
sense separar-me’n cap minut, dins d’aquella habitació
fosca i amb tot de cables connectats al teu cos.
Hi havia un silenci absolut, que de cop i volta va
trencar aquella veu d’home gran, cansat, la veu del meu
avi; em vaig posar molt contenta, però va durar poc:
l’avi em va dir que m’estimava i va tancar els ulls . Una
d’aquelles màquines va començar a fer un soroll
desagradable.
L’avi havia mort.
Hanan Choal
3r A ESO
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ESTIC ENAMORADA DE TU
Sóc aquí, a mitjanit, buscant una forma
d’oblidar-te, buscant alguna raó per odiar-te. Però l’únic
que faig és tancar els ulls, veure la teva imatge i el teu
somriure lluminós; la música que escolto em recorda a
tu, cada lletra i cada frase que llegeixo sembla inspirada
per tu.
No sé què m’has fet, però estic captivada per tu;
no existeix minut en el qual no et recordi... Sempre, a
totes hores, ets aquí. Com pretens que t’oblidi? No puc
seguir enamorada de tu, enamorada d’alguna cosa que
mai em va pertànyer.
Voldria córrer, allunyar-me de tu, deixar-te en
el meu pas com un record, però tot i així sé que estaràs
aquí, apareixeràs allà on vagi; fins i tot sembla que tu
hagis planificat aquesta tonteria.
Estic pensant en tu, estic estimant-te en aquest
precís segon, estic sentint el teu cor bategar al ritme del
meu, en aquests hora estic estimant-te com si demà ja
no pogués continuar fent-ho.
Ets meravellós, m’encanta pintar-te en la meva
ment, m’encanta admirar cada qualitat i cada defecte
que posseeixes...
Vaig començar aquest text intentant escriure
alguna cosa sobre com oblidar-te i l’acabo enamorantme encara més de tu.
Iris de Souza
3r A ESO
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BONA I MALA SORT
Un dimarts tretze em vaig llevar per anar a
l’escola, vaig mirar el rellotge i eren les 7:45, en
quinze minuts començaven les classes, anava tard!
Vaig anar al lavabo a preparar-me el més
ràpid possible, i... pataplaf!, vaig trepitjar una
pixada de la meva gossa. Em vaig d’haver de rentar
els peus a corre cuita.
Eren i cinquanta i encara no estava. Em vaig
pentinar d’aquella manera, vaig agafar una peça de
fruita i vaig sortir corrents.
Vaig arribar justeta a classe, vaig seure al
meu lloc i vaig treure el llibre de matemàtiques.
Quan va arribar el profe, ens va dir que hi havia
examen sorpresa. El que faltava! Em va anar fatal:
allò semblava xinès.
Per fi es van fer dos quarts de tres, l’hora de
marxar a casa!
Pel camí desitjava que hi haguessin canalons
per dinar, perquè m’agraden molt.
Quan vaig arribar a casa feia una olor
desagradable, feia pudor de coliflor, i efectivament,
hi havia coliflor, quin fàstic!
Després de dinar em vaig posar a fer els
deures, encara que estava cansada. Quan els vaig
acabar, vaig vestir-me per anar al futbol.
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L’entrenament anava bé, fins que una
companya em va donar una puntada molt forta
sense voler. Em van portar a l’hospital, em van fer
una ressonància i em van dir que tenia una ruptura
al genoll: hauria d’estar tres mesos sense jugar a
futbol.
Quina MALA SORT!
Plorava de ràbia, quan vaig escoltar:
piipiipiipii. No sabia què era i em vaig despertar
d’una sotragada.
Tot havia estat un somni!
Ara estava contenta i vaig pensar: quina
BONA SORT!
Candela Lomas
3r A ESO
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LA DESAPARICIÓ
No m’ho podia creure, havia desaparegut!
De la nit al dia! En tan poc temps que no me
n’havia adonat. I et preguntaràs: què t’ha
desaparegut, que estiguis tan preocupada?, diners,
joies, el mòbil...? Doncs res d’això. M’ha
desaparegut el meu ós de peluix, en TOMES. Potser
penseu que és una tonteria, però no; per a mi no és
cap tonteria.
En Tomes és un ós de peluix de mida
mitjana, grassonet i de color crema. Els seus ulls
són dues boles blaves, el nas té forma de cor amb
un intens color negre, i té un gran somriure a la
boca. També porta un gran estel de rosa pastís al
bell mig de la panxa, amb una mica de purpurina
rosada.
Encara recordo quan me’l van regalar. Jo
feia cinc anys, i quan va ser el moment dels regals,
la iaia es va acostar i em va donar el Tomes. A mi
em va encantar i des d’aquell dia no me’n vaig
separar. Quan l’àvia em convidava a berenar, a anar
al parc, a jugar amb ella..., sempre portava en
Tomes amb mi. Poc després va morir la meva iaia,
però abans d’anar-se’n em va dir que sempre estaria
amb mi i amb en Tomes. Per això me l’estimo tant.
Ara tinc vuit anys i quan estic amb en Tomes
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m’imagino amb la iaia al costat. Per això l’he de
trobar!
El pare i jo, després de buscar per tota la
casa, hem fet cartells i els hem posat pels carrers.
Ha passat una setmana i encara no ha
aparegut.
Crec que no el tornaré a veure més i això
m’entristeix.

Han passat deu anys i he quedat amb la
mare per prendre un cafè a la grangeta del centre.
Hem berenat i hem xerrat molt. Abans de marxar,
s’ha produït un silenci incòmode. La mare m’ha dit
que m’havia de donar una cosa, ha rebuscat dins
d’una bossa mig trencada... i n’ha tret en Tomes!
No m’ho podia creure. Me l’ha donat. M’ha dit que
el volia llençar feia temps, però que no va poder i
el va guardar. Després de tan temps va pensar que
no estava bé el que havia fet i va decidir donarme’l.
Em podia haver enfadat amb ella, però no
ho he fet.
He recuperat en TOMES!
Esmeralda Sànchez
3r B ESO
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SENTIMENTS NEGATIUS
A mi no m’agrada parlar dels sentiments;
quan tinc algun problema no l'airejo, sinó que me'l
guardo ben endins, barrat amb pany i clau.
No m'agrada plorar si alguna persona em fa
mal; penso que si ploro davant d'algú, això em fa
més vulnerable i hi sortiré perdent.
Diuen que en aquesta vida guanya el més
fort i jo em mostro forta davant dels altres, però no
sóc així. Tot això que em passa, estic segura que
també passa als altres, i estaria bé que, per sentirnos forts, per ser nosaltres mateixos, no calgués
dissimular els sentiments, ni atacar els més febles.
Quan fem mal als altres, l'únic que
demostrem és el nostre sentiment d'inferioritat.
Però, tot i pensar així, jo faig com tothom: perquè
no se’t mengin, has de mossegar tu primer; i si la
societat on visc, la classe on estic, ho fa, jo no em
vull sentir exclosa del grup.
Soraya Akhazzan
3r C ESO
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L’AUTOMNE
L’automne, c’est l’époque la plus belle de toutes,
de toutes les saisons de l’année,
parce que les feuilles rouges elles couvrent le sol
vert
et le ciel a des nuages, et la pluie commence à
tomber.
Les feuilles jaunes avec la pluie de la soirée
humide,
elles tombent des grands arbres du foret, et
couvrent le sol mouillé.
Les fleurs, avec une couleur vivante,
vont fleurir du sol tout prêt au printemps proche.
Le jour d’Halloween les enfants jouent dans la rue,
les enfants, ils sont très, très contents,
puis ils demandent des bombons à leurs voisins,
et pour ça aussi l’automne est l’époque la plus belle
de l’année.
Adrià Giner, Dylan García, Roy Álvarez
3r B ESO

75

LA TARDOR
La tardor és la més bonica
de totes les estacions de l’any,
perquè les fulles vermelles cobreixen la terra verda,
el cel es cobreix de núvols i la pluja comença a caure.
Les fulles grogues que cauen dels arbres del bosc
cobreixen el terra humit.
Les flors, de color vibrant, floriran de nou al sòl
la primavera que ve.
La nit de Halloween els nens juguen als carrers,
estan molt, molt contents,
demanen caramels i dolços als veïns.
La tardor és la millor època de l'any.
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SEPT COULEURS MAGIQUES
Rouge comme une pomme
Orange comme le soir
Jaune comme le soleil
Vert comme l’herbe
Bleu comme le ciel
Indigo comme une perruche australienne,
un saphir ou la jacinthe.
La «septième couleur» de l'arc-en-ciel :
Violet comme une aubergine, une pensée ou une
violette.
Des plantes et fleurs qui cette couleur bien aiment.
Qui donc est aussi beau, fantastique?
Est-ce un rêve ou est-ce véridique?
C’est dans l’immense ciel magnifique, qu’on veut
l’arc aux sept couleurs magiques.
Esmeralda Sánchez
3r B ESO
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ELS SET COLORS MÀGICS
Roig com una poma
Taronja com el capvespre
Groc com el sol
Verd com l'herba
Blau com el cel
Indi com un periquito australià,
un safir i el jacint.
I el "setè color" de l'arc de Sant Martí:
Porpra com una albergínia, un pensament o una
violeta.
Plantes i flors que estimen bé aquests colors.
Què és tan bellament fantàstic?
És un somni o és verídic?
És al blau cel, immens, magnífic, on es veu
l'arc dels set colors màgics.
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PER QUÈ M’HAS DEIXAT!
Estimat avi:
Érem feliços, vivíem tan contents! Després,
quan vas haver d’anar a l’hospital, tot es va esfumar. Tu
eres en un quiròfan fred i jo a la sala d’espera desitjant
bones notícies. Mentre esperava, em venien al cap tot
de records... Pensar que podries abandonar-me
m’omplia de ràbia. Sentia un fred que em feia tremolar.
Una pena d’aquelles que et foraden i et deixen un buit
molt gran al pit.
La metgessa va venir lenta pel llarg passadís i em
va dir que tu ja havies marxat. Jo, destrossat, vaig fer un
crit que semblava apaivagar el dolor. Em quedava sol,
sense l’avi, el meu ídol dels escacs, sense l’home que feia
de mi un altre home, sense els meus ulls. Tu eres els ulls
que em guiaven. Un exemple a seguir. Sabies de tot i
amb tu de tot vaig aprendre. En arribar a casa vaig
recordar que ens deies que no ens entristíssim, ni
ploréssim, que era llei de vida i que a tots ens arribaria
un dia o altre.
Ara, més que mai, penso en una altra cosa molt
important que deies: un gran home és aquell que té
estudis i en pot viure. Hereto de tu el cap per pensar i
el raonament que ha de guiar els meus actes.
Gràcies, avi.
Mustapha Charef
4t B ESO
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TINC POR

Al meu fidel company
Últimament tinc molta por.
Cada dia penso el mateix, una cosa que
m'aterra.
La gent, sovint, em recorda que estàs
envellint, cosa que ja sé, però que no m'agrada que
diguin.
Tinc por que te'n vagis del meu costat. Tinc
por de no saber quan serà l'ultima vegada que et
podré abraçar.
Per a mi ho ets tot. Sempre ets al meu
costat, des de ben petita, mai ens hem separat.
Tinc por que un dia quan arribi a casa no vinguis
corrents cap a mi; o que quan arribi la nit, no
vinguis mig adormit a rebre'm, i després, m'esperis
fins que vaig a l'habitació.
No m'imagino el dia en què no escolti la
mare dir-te: "Surt del mig, sisplau". O l’”ara vinc"
del pare quan aneu junts al carrer. No m’imagino
no jugar més amb tu a l'amagatall i que no em
trobis i que no et pugui donar aquell tros de galeta
que tant t'agrada i que no em facis festes perquè
m'afanyi a donar-te’l.
Cada dia que passa, cada vegada que et miro,
veig pel que més estic disposada a lluitar en aquest
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món: per tu.
He passat moltes nits que no he pogut
dormir pensant això, però la teva respiració
m'acaba relaxant i em recorda que encara ets al
meu costat.
M'encanta quan fem el burro per casa,
mentre els pares em diuen que deixem de fer
soroll. Però a mi m'agrada escoltar-te, veure com et
mous, com em persegueixes per tota la casa;
m'agrada veure que t'estic fent feliç.
Tota la família i amics em diuen que estàs
consentit, i és veritat. Però és perquè jo vull donarte de tot, que mai no et falti res. Puc arribar a
remoure cel i terra per tal de fer que sempre
estiguis bé, com et mereixes.
En fi, encara que tothom em diu que he
d'assimilar que algun dia no siguis amb mi, em
nego a acceptar-ho. Tinc massa por que això passi.
Per desgràcia passarà, però jo estaré amb tu.
Recorda: vam començar junts des del
principi i acabarem junts fins al final.
T'estimo pititu.
Iris Sala
4t B ESO
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SÓC JO!
Jo podria ser una noia organitzada,
acostumada a tenir un horari, a saber compaginar
temps i feina, a tenir motivació per superar-me a
mi mateixa..., però NO SÓC AIXÍ!
Tinc quinze anys, sóc adolescent. Diuen que
aquesta edat és una etapa de canvis constants, de
camí cap a la maduresa. Tenen raó, i no és fàcil: els
estats d’ànim canvien, t’adones que cada vegada és
més difícil prendre la millor decisió, corres el risc
d’equivocar-te i assumir dures conseqüències.
Sóc una noia amb les idees clares, pel que fa
a pensaments i sentiments, malgrat que no tinc clar
com em veuré en un futur. Crec que no n’hi ha
prou amb triomfar; hi ha coses més importants,
com respectar els altres. Al llarg de la vida trobaràs
tot tipus de gent i hauràs d’aprendre a ser tolerant,
perquè cada persona sent i pensa de manera
diferent. Conèixer a fons una persona és
gratificant, encara que sigui oposada a tu, així
l’aprens a estimar.
També has d’estar preparat per a tota mena
de situacions. Un dia pots ser feliç i un altre pensar
que ja no pots seguir; les coses poden anar bé i tu
arribar molt amunt, però l’endemà pots caure; per
això és important està preparat. Res no és fàcil de
superar si et fa mal de veritat; ara bé, quin sentit
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tindria que fos fàcil aconseguir el que desitges? Les
coses que mereixen esforç són les que et fan millor.
Crec que qualsevol pot ser brillant, però
pocs poden fer aparèixer brillantor en la foscor.
Qualsevol pot trobar una sortida, però pocs poden
ser la sortida. Qualsevol pot arribar lluny, però
pocs poden aprendre del camí recorregut.
Qualsevol pot tenir bona sort, però pocs saben ser
feliços sense la bona sort. No tot és tenir èxit a la
vida, jo em decanto per estimar els que tenim al
costat i aprendre a mesura que anem avançant,
sense pressa, observant cada detall, apreciant cada
lliçó.
Jo sóc com sóc, estimant-me també amb els
meus defectes, estimant els que tinc al costat,
apreciant cada detall, aprenent instant rere instant.
AIXÍ SÓC JO!
Samantha Sigüencia
4t B ESO
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UN NADAL FAMILIAR
S’acostaven les festes, era 21 de desembre i
faltaven quatre dies per Nadal. Per a mi aquests
dies són tristos perquè no ho celebrem, ja fa cinc
anys que no celebrem el Nadal.
Encara recordo quan era petita i el
celebràvem. Buscava la mare per tota la casa, i la
trobava a la cuina fent galetes, unes galetes que
encantaven a tota la família. Hi posava canyella i
feien una olor!, que dolces!; i les de xocolata eren
millors.
Quan el pare arribava de treballar, jo sortia
corrents a abraçar-lo. Després els dos junts
enviàvem correus i trucàvem a tota la família
convidant-los a dinar.
Era una setmana especial.
Però tot això va canviar quan tenia nou
anys. La mare estava embarassada i vam sortir a
comprar la decoració de Nadal. Quan tornàvem,
vam tenir un accident amb el cotxe. Vam xocar
contra una furgoneta i la mare va perdre el fill,
coincidint amb les dotze de la nit de Nadal. Des de
llavors la mare no va voler a saber res de Nadal.
Jo aquest any he demanat al meu avi que
vingui a parlar amb la mare, però no ha vingut sol.
S’ha presentat amb la seva filla, que és la meva
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tieta, i tots dos han pujat a l’habitació a parlar amb
la mare.
Vint minuts després han baixat els tres al
menjador, on els esperava amb el meu tiet i el meu
cosinet acabat de néixer en braços. La mare ha estat
a punt de plorar quan ha vist el nen. La tieta li ha
dit si volia cuidar el Benjamí mentre ells
treballaven. La mare l’ha agafat en braços i no ha
calgut que digués res.
I aquest any hem tornat a celebrar el Nadal!
Laila El Mesaroudi
4t C ESO
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MAGIQUE NOEL
Pour le père
je laisse une chaussette,
et à le roi Gaspar une chaussure grise.
L'autre chaussure laisse-je cela à Melchior
et à Baltasar une lettre d’amour.
Miguel Ángel Godino
4t A ESO
NADAL MÀGIC
Per al pare
deixo un mitjó,
i al Rei Gaspar una sabata gris.
L'altra sabata la deixo a en Melcior
i a en Baltasar una carta d’amor.
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LA MAISON DE LA FORÊT
Un homme est allé visiter un autre village.
Quand el est retourné, il a dû marcher à travers des
bois. Ne connaissant pas bien les lieux, il est perdu
dans les broussailles.
L’homme était très inquiet
parce qu’il
voulait se reposer dans la nuit, puis il avait trouvé
une petite clairière et dans cette petite clairière,
une petite maison dans le bois. Il a sonné la
maison, mais personne ne vint à ouvrir. Puis il a
forcé la porte, ce qui soit ouverte. La maison était
une chambre simple, avec des portraits étranges de
gents qui semblaient le voir avec un regard
horrible: toutes les photos semblaient avoir être
prises dans la même forêt. L’homme a été
rapidement couché dans le lit et se redressa pour
dormir.
Le lendemain matin, l’homme était curieux
et a voulu voir si les portraits regardaient tout aussi
laid à la lumière du jour, mais il est avéré que la
maison était pas un seul portrait, mais beaucoup de
fenêtres extérieures sans aucune sortie pour lui ou
les autres.
Nerea Pascual
4t B ESO
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LA CASA DEL BOSC
Un home va anar a visitar un altre poble. Quan
va tornar, havia de caminar pel bosc. En tractar-se de
llocs desconeguts, es perdé entre els esbarzers.
L'home estava amoïnat perquè volia descansar a
la nit. Poc després va trobar una petita clariana, i dins la
petita clariana, una petita casa. Hi va trucar, però ningú
va obrir. Després va forçar la porta, que s'obrí fàcilment.
La casa consistia en una habitació individual, amb
estranys retrats de persones que semblaven mirar-se’l
amb un aspecte horrible: les imatges semblaven haver
estat preses dins el mateix bosc. L'home es va ajeure al
llit i es disposà a dormir.
L’endemà al matí, l'home, encuriosit, volia
veure si els retrats eren tan lletjos a la llum del dia, però
va resultar que els quadres de la casa no eren tan sols
retrats, sinó finestres que donaven a l’exterior sense cap
sortida, ni per a ell, ni per als altres.
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LA MAISON ABANDONÉE
Dans une ville de Valence certaines
événements se sont produits que les nouvelles ont
atteint les journaux. Pour moi, ce qui quelqu’un
m’a dit est que quelqu’un du même village –
exactement cinq garçons– sont réunis dans une
vielle maison solitaire, abandonnée, au milieu du
terrain du verger a fin de rendre une séance du
spiritisme. Ils ont préparé tout pour commencer, et
le prix de chaque session était un d’entre eux, le
porte-parole, disait. Puis, tous ces gens qui sont
allés dans la maison abandonnée ont disparu par
toujours et personne les a revu jamais
Angie Rodríguez
4t B ESO
LA CASA ABANDONADA
En un poble a prop de València van succeir
certs fets, la notícia dels quals va arribar als diaris. Algú
del poble -exactament cinc nois- es van reunir en una
vella casa solitària, abandonada, enmig de la terra de
l’horta, amb el propòsit de fer una sessió d'espiritisme.
Van preparar-ho tot per començar, i el preu de cada
sessió va ser un d'ells. Tothom qui ha anat mai a la casa
abandonada ha desaparegut per sempre i mai mes se l’ha
tornat a veure.
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NOTRE PAYS
Le Sénégal, c’est notre pays, d’où nous,
Khadi et Mbene, venons.
Le Sénégal se trouve à l’ extrême ouest du
continent Africain. Il fait parti des pays
francophones. Il était une ancienne colonie
française.
Le Sénégal a une diversité de cultures et de
traditions. Il est très riche en langues. Excepte de sa
langue officielle (le français), le Sénégal a sa langue
nationale, qui est le Wolof, et d’autres langues
parlés par différentes ethnies.
Le Sénégal a plusieurs danses, comme
chaque ethnie a sa propre danse. Il a une culture
riche et variée, et une belle tradition qui lui est
propre. D’entre ses danses, les plus populaires sont
le Mbalaxe, le sabar et le rague.

Khady Fall i Mbene Ndiaye
4t C ESO
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EL NOSTRE PAÍS
El Senegal és el nostre país, d’on nosaltres, la
Khady i la Mbene, venim.
El Senegal es troba a l’extrem oest del continent
africà. Forma part dels països francòfons. Era una antiga
colònia francesa.
El Senegal té diversitat de cultures i tradicions. I
moltes llengües. A part de la llengua oficial (el francès),
el Senegal té la seva llengua nacional, que és el wolof, i
d’altres llengües parlades per diferents ètnies.
Al Senegal es ballen moltes danses, cada ètnia té
la seva. Té una cultura rica i variada, i una bella tradició
que li és pròpia. Entre les seves danses, les més populars
són el mbalaxe, el sabar i el rague.
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QUAN ÉREM FELIÇOS
Jo era allà i tu vas aparèixer de sobte,
estàvem junts i agafats de la mà, una imatge que
feia cinc anys que no tenia de nosaltres, estàvem
somrients i feliços. Vam començar a caminar pels
bons records, moments en què érem una família,
les escapades a la tarda amb cotxe, els estius al
càmping, la cara de sorprès que posaves quan per
Nadal ens llevàvem i vèiem els regals, o l’alegria de
quan festejàvem amb els tiets i l’àvia per Cap
d’Any. Però el moment que vaig sentir més viu va
ser quan va néixer el meu germà petit, el vaig viure
amb tot detall. Era com si fóssim allà, podia sentir
la calor de l’hospital en aquella nit d’hivern i
l’emoció que tenia tothom per l’arribada d’un nou
membre de la família, i una altra vegada tu, el vas
agafar amb molt de compte, te’l vas quedar mirant i
et va regalimar una llàgrima per la galta.
Enyorança, felicitat i llàstima és el que sento
quan penso en tu i en el que és de la teva vida avui,
mai tornarem a viure cap d’aquests moments. Creixem, canviem i tu no ets amb nosaltres per viureho; no t’adones que quan passi un temps, només
ens quedaran els records de quan érem feliços.
Ana Casado
1r A Batx.
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GRÀCIES PER APARÈIXER A LA MEVA VIDA
Encara recordo aquell 23 d’abril, quan em
vaig assabentar que havies vingut després de tant
temps d’espera. Em feia molta il·lusió. Després
d’haver-te vist a les fotografies, tenia moltes ganes
d’abraçar-te.
En sortir de classe, vaig anar corrents on
eres, sabia que feia temps que m’esperaves. I quan
et vaig veure em vaig enamorar de tu, es podria dir
que va ser amor a primera vista. El primer que vaig
fer quan et vaig veure va ser abraçar-te. Vas posar
mala cara, semblava que no volguessis veure’m. Et
vaig comprar una rosa, era la diada de Sant Jordi i
volia que aquell dia fos especial. De cop algú et va
agafar, vaig estar gelosa perquè em va treure allò
que tant m’agradava. Aquella persona et deia coses
boniques i tu li somreies, se’m va fer un nus a la
gola i em vaig posar a plorar. Algú em va dir:
−No passa res, vés i digues-li coses boniques
i ja veuràs com et somriurà.
Vaig anar on eres i et vaig fer un petó a la
galta, la teva pell era suau i feia molt bona olor. Em
vas mirar fixament i vas començar a somriure.
Llavors vaig ser la persona més feliç del món,
només volia estar amb tu. Just en aquell moment
vaig saber que series important per a mi, i que
sempre et tindria present al meu cor.
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Han passat molts anys i encara ets al meu
costat fent-me sentir la persona més feliç d’aquest
món. M’agrada molt quan m’acompanyes, quan
m’escoltes, quan m’abraces, quan em fas pessigolles
i quan somrius.
Alícia, saps que t’estimo molt, oi? Gràcies
per fer-me sentir la millor germana del món,
gràcies per estar al meu costat i sobretot gràcies per
aparèixer a la meva vida.
T’estimo molt. my little princess.
Shanshan Melissa Chen
1r A Batxillerat
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LA DONA SELKIE
Les Selkies són éssers de la mitologia irlandesa i
islandesa, homes i dones que porten un abric de pell de
foca, i en submergir-se a la mar, es transformen en
foques.
Un dia, a Escòcia, em van explicar aquest conte:

Fa molt de temps, a la costa escocesa, un
pescador es va passar tot el dia a la mar, però només va
aconseguir agafar pocs peixos i molt petits. El sol es
ponia i el pescador no pescava res més; com que es feia
de nit, va remar per atracar la petita barca. Quan
tornava a casa, caminant per la platja de còdols, va
sentir unes belles veus que cantaven una melodia dolça
i encantadora, una cançó més bella que qualsevol de les
que havia sentit mai. Es va girar i va veure el que ben
pocs havien vist: a prop de l’aigua, una dotzena de
Selkies reien, jugaven i cantaven. El pescador no s’ho
podia creure. Pocs són els que han vist les Selkies
prendre forma humana i jugar en terra ferma. El
pescador no va poder evitar quedar-se-les mirant; quan
elles el van veure, es van submergir ràpidament i van
desaparèixer sota les ones. “Dec estar somiant”, va dir
en veu alta el pescador, i va tornar a la seva cabana.
Però alguna cosa li va cridar l’atenció: es va tornar a
girar i aquesta vegada va notar una cosa llisa i brillant
estirada en una roca. S’hi va acostar i va veure una pell
de foca. “Ningú creurà que he vist les Selkies, si no
ensenyo la pell”, va dir; es va ajupir, va recollir la pell i
se la va posar a l’espatlla. De sobte, va sentir passes rere
seu, i per temor que fos un lladre, es va tornar a girar.
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No hi havia lladres, sinó una dona jove i exquisidament
bella, plorava tan fort que va trencar el cor del
pescador. "Bella dama”, va dir, "per què plores?" Ella va
sanglotar i el va mirar als ulls. "Amable senyor", va dir,
contenint les llàgrimes, "vos teniu la meva pell de foca.
Si us plau, torneu-me-la: sóc una Selkie i no puc viure
sota el mar sense la meva pell". El pescador no la podia
deixar de mirar. Se n’havia enamorat perdudament, i
com que era un home jove, i terriblement tossut, va
pensar que havia de mantenir-la al seu costat. Va
estrènyer la pell contra el seu pit, que bategava amb
força. "Estimada donzella", va dir suaument, "sigues la
meva dona, perquè estic terriblement enamorat de tu.
Sense la teva pell de foca, hauràs de viure a la terra,
però jo et faré feliç, t’ho prometo!". "Per favor, bon
home", va insistir ella, "la meva gent estarà preocupada,
he de tornar, no podré ser feliç a la terra". El jove era
tossut, va somriure amb tanta dolçor com va poder, va
baixar el cap i es va inclinar sobre un genoll. "Dona, la
meva casa és un lloc acollidor. Mantindré l’escalfor del
foc, t’oferiré tot el peix fresc que desitgis. Et prometo
que viuràs una vida feliç a la terra com a esposa meva”.
La jove se sentia desprotegida sense la pell. "Em temo
que me n’hauré d’anar amb vostè fins que em torni la
pell", va dir. Seguidament, el pescador li va agafar la mà
i la va portar a casa. Durant moltes setmanes el pescador
mantingué la pell amb ell perquè temia que la seva
estimada la trobés i escapés. Al cap d’un temps, la dolça
donzella va començar a adaptar-se a la terra, i quan el
pescador va veure que se sentia feliç, amagà la pell dins
d’una esquerda de la llar de foc. "Allà la meva estimada
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mai la trobarà", va pensar. Va passar un altre mes i es
van casar. Portaven una vida feliç, perquè encara que el
pescador era tossut, també era bo i generós. Realment
estimava la dona i treballava dur per fer-la feliç. Al cap
d’un temps, la dona Selkie va arribar a estimar el seu
marit, algunes nits li cantava dolces cançons i el
pescador era l’home més feliç del món. Van passar els
anys i la parella tingué set fills, la dona Selkie estimà
aquests nois i noies amb tot el seu cor. La major part del
temps era feliç, encara que de tant en tant els nens
veien la mare a la platja mirant amb tristesa cap al mar,
aleshores es reunien al seu voltant i preguntaven:
“Mare, per què estàs tan trista?” Ella els besava el front,
“no és important”, deia, “he estat somiant molt de
temps”. Un dia, el pescador i els tres fills grans van ferse a la mar a pescar; tres van anar al poble a comprar pa
i la llet; i la mare i el fill més jove es van quedar a casa.
La mare va mirar per la finestra i va veure les onades
trencant-se a la roca. En la llunyania advertí una colla
de foques jugant i cridant. Va sospirar profundament i
els seus ulls es van omplir de llàgrimes. El seu fill va
córrer al seu costat. “Mare, què passa?” va preguntar.
“Cada vegada que mires cap al mar, se’t veu tan trista…”
Ella es va girar i va dir: “Estic trista perquè vaig néixer
al mar. És la casa on mai podré tornar perquè el teu pare
va ocultar la meva pell de foca.” Com tots els nens
escocesos, el fill havia sentit contes sobre les Selkies, per
la qual cosa va saber què era la seva mare; va córrer cap
a la llar de foc, va treure la pell de foca de l’amagatall i
la va oferir a la mare. “Com l’has trobat?”, va preguntar
ella, sorpresa, mirant la pell. “Un dia era aquí parlant
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amb el pare”, va dir el noi, “i ell la va treure i se la va
quedar mirant, jo ja em pensava que era especial i ara
ho sé de veritat”. La dona va abraçar la pell de foca, i
després, el seu fill. “Estimat meu”, va murmurar, “jo
t’estimaré sempre”, i a continuació, estrenyent la pell de
foca contra el seu cor, va sortir de casa i saltà dins del
mar. Quan tornaven cap a casa, el pescador i els tres fills
grans van veure passar un grup de foques. El pescador
se’n va quedar mirant una de molt elegant, que
observava el vaixell amb una estranya expressió a la
cara. I just quan ja havien passat, va sentir un crit, com
un gemec que després va desaparèixer sota l’aigua. Quan
el pescador va arribar a casa, es va assabentar del que
havia passat i sentí que el cor se li trencava en dos. Però
va reconèixer que el seu fill petit era un nen més valent
i més generós que no pas ell havia estat mai. Per sempre
més, el pescador i els seus fills van enyorar la dona
Selkie, però el fet de saber que era feliç al seu món els
donava una mica d’alegria.
Clàudia Díaz
1r A Batx.
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L’ENAMORAMENT SÍ, PERÒ…
En algun moment tothom ha tingut un
sentiment especial per una altra persona. Ara, el
significat i la importància que culturalment es dóna
a l’enamorament no els comparteixo.
No comparteixo la idea que enamorar-se,
casar-se i tenir fills sigui l’únic objectiu a la vida, o
l’objectiu principal. Des de petits, a través de contes i pel·lícules, se’ns inculca un pensament de
futur conservador, que consisteix a fer-se adult,
conèixer allò anomenat “l’amor de la teva vida” i
passar la resta del temps amb ell o ella. Fins i tot
ara, en ple segle XXI, es considera rara una dona
que no té intenció de casar-se, ni de tenir fills.
Opino que hauria estat més valuós inculcar
valors com estimar-se un mateix, o ser persones
que no necessitin ningú per sentir-se felices.
Jo no descarto enamorar-me, però sí
descarto tenir un estil de vida conservador. I amb
això no pretenc jutjar les persones conservadores,
ja que cada persona és lliure d’adoptar l’estil de
vida que li sembli correcte. Ara bé, penso que la
societat hauria de començar a acceptar altres
maneres de veure i viure la vida.
Amina Samb
1r B Batx.
100

PARLEM DE L’AMOR
L’enamorament, quina presa de pèl! Tots els
meus lectors sabeu que no crec en aquestes bestieses i
avui us explicaré per què. Comencem per definir què
és “l’enamorament”. Segons els científics, és un conjunt
de canvis químics i fisiològics ocasionats per la
segregació de dopamina (ho acabo de llegir a la
Viquipèdia). Segons jo i la meva experiència,
l’enamorament consisteix a omplir el cap d’expectatives
i plans per dur a terme al costat d’una persona
meravellosa, emocionar-nos i esperar impacients que es
facin realitat, cosa que poques vegades passa. A més, a
poc a poc aquella persona deixa de ser meravellosa i
comença a decebre’ns.
Hem parlat d’imaginar-nos plans i una vida
perfecta, però què és l’amor? Què fa que ens fixem en
una persona específica? Fàcil. La conveniència. Cap
persona estable vol al seu costat un individu que li
aporti poc en els sentits econòmic, social i personal. Un
exemple d’això serien les persones alcohòliques i
ludòpates: malbaraten els diners, queden malament
davant dels altres i treuen el pitjor de si. És per això que
les seves parelles tarden poc a demanar el divorci i la
custodia dels fills.
Després hi ha aquell tipus de persona que
“s’enamora” sense ni tan sols conèixer l’altre. Potser
perquè el troba atractiu, intel·ligent o condueix un
Ferrari. Posats a fer, imaginem-nos un home perfecte i
enamorem-nos-en. Us sona estrany? Mireu aquest link:
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https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=2013
0625081707AAgquL3
Al llegir-lo vaig replantejar-me el futur de
l’espècie humana. En fi…, parlem de l’amor a les
pel·lícules. M’encanta aquest tema perquè trobem tòpics
tan variats com: “No ets tu, sóc jo…”. Què és això de:
“No ets tu, sóc jo…”? Que algú m’ho expliqui, sisplau.
“No ets tu, sóc jo, que he perdut l’interès per tu tan
ràpid com tu has perdut la feina”. Ara té més sentit, oi?
O bé, “No ets tu, sóc jo, que n’he trobat un/a més alt/a,
més guapo/a, més divertit/da, més ric/a, més jove i amb
més cabells”. També m’he trobat amb la típica frase:
“T’estimo, però no podem estar junts. Venim de dos
móns diferents…” Mentida! Podeu estar junts, el que
passa és que tu no vols perquè t’importa massa l’opinió
de terceres persones. Sí que podeu estar junts, però a tu
no et convé, per tant decideixes deixar-ho córrer.
Qüestió de prioritats.
Reconec que m’estic accelerant tractant aquest
tema, però comenceu a entendre el meu punt de vista?
No intento convèncer-vos ni fer-vos canviar d’opinió.
Com sabeu, al meu blog només exposo els meus
pensaments sobre temes diversos, així que espero que
ningú se sentí ofès/a. Dit això, deixeu els vostres
comentaris a la caixeta de comentaris (molt original, el
nom, per cert), compartiu l’entrada si us ha agradat i ens
llegim la setmana que ve.
Mònica Valderrama
1r B Batx.
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AMOR POR UNA SANDÍA
Una abuela marroquí
Toda mi familia y yo misma procedemos de
Oujda, una ciudad al este de Marruecos, cerca de la
frontera con Argelia.
Una tarde de verano, estábamos allí toda la
familia y mi abuela Zahra me pidió que subiera a la
azotea para ayudarla a tender la ropa que había lavado a
mano. Subimos las estrechas escaleras y una vez arriba,
con el aire cálido en la cara, entre azoteas llenas de ropa
tendida al sol, bajo el cielo azul, mientras la ayudaba
con las sábanas me contó esta historia:
Un día, hace muchos años, estaba cansada de
estar en casa y salí a pasear. En esa época, la mujer tenía
que salir a la calle acompañada, y más si todavía no
estaba casada, así que le pedí a mi madre que me
acompañara. Nos pusimos el burka y salimos. Fuimos al
mercado que instalan los miércoles. Estaba repleto de
gente, coches, burros, perros... No se podía dar un paso.
Allí, obviamente, solo vendían hombres; las
mujeres llevábamos la cara tapada por el burka.
Había todo tipo de fruta y mi madre quiso
comprar sandía, ¡le encantaba esa fruta! Pero aquel era
día de ayuno, y no podía probar la fruta para ver si
estaba dulce. Así que me dijo que la probara yo.
Me destapé la cara y probé la sandía. Me gustó.
Estaba dulce como la miel y nos la llevamos. Mientras
mi madre pagaba y la metía en el cesto, me fijé en que
el vendedor de sandías no dejaba de mirarme. Pero no
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podía saber quién era yo porque siempre me había visto
con la cara cubierta. Tampoco conocía a mi madre. Ella
y yo nos fuimos para casa y el chico seguía mirando.
Pasaron dos días. El tercero, por la tarde,
llamaron y salí a abrir. Una mujer pedía agua para beber
y una silla para esperar a su hijo; era mayor y estaba
cansada, le dije que entrara en casa y se tomara un vaso
de té con nosotras mientras llegaba el hijo. Aceptó
encantada. Al cabo de diez minutos salió a la calle para
ver si el hijo venía, pero no lo vio y volvió a entrar.
Estuvo entrando y saliendo más de media hora, hasta
que al final apareció el hijo y nos lo quiso presentar.
Nada más verlo me acordé de él. ¡Era el
vendedor de sandías! Me miró y nos gustamos. Una
semana después volvió a pedir mi mano y mis padres
aceptaron porque mi padre y el suyo se conocían.
−Es un buen chico −me dijo mi padre−. Estarás
bien con él.
Y acepté.
Todo pasó muy rápido. Cuando me quise dar
cuenta, ya estaba casada.
Mira, Saâdia, me dijo mi abuela mientras tendía
la última prenda de ropa, una camisa blanca
deslumbrante, yo tuve que casarme con el primero que
vino a pedir mi mano. Fue un buen matrimonio. Tu
abuelo siempre fue un buen hombre. Pero, ¿y si no
hubiera sido así? Tú no dejes que elijan por ti, niña. Es
tu vida y has de casarte con quien tú quieras.
Saâdia Chibani
1r A Batx.
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LA BENDICIÓN DE UNA CASA
Una abuela china
Me llamo Jinhua y nací en China hace cuarenta
y ocho años. Como sabéis, en China y otros muchos
países las mujeres se casan y tienen hijos muy jóvenes.
Y yo no soy una excepción, pues me case a los 15 años.
Mi marido y yo estábamos deseando tener un
hijo para que ayudara a la familia, pero pasaron tres
años y no llegaba. Mi vida era muy sencilla. Cada día la
misma rutina: levantarme a las 5, hacer el desayuno y la
comida que mi marido había de llevarse; cuando
acabábamos de desayunar él cogía sus herramientas y su
comida, y se iba al campo y a la granja a trabajar.
Teníamos un arrozal muy grande y una granja con
muchos animales. Cuando él se iba, yo me dedicaba a la
faena de casa, limpiar, fregar..., lo típico de una mujer.
Un día, cuando ya había cumplido 18 años, tuve
un mareo. Al cabo de un rato se me nubló la vista y me
caí al suelo. Al despertar, estaba en un hospital. Mi
marido me abrazó y de la alegría dijo:
−Felicidades, Jinhua, vamos a ser padres.
−Jinhua –añadieron mis padres−, ahora deberías
cuidar más tu salud, estás embarazada de dos meses, ven
a vivir a casa, no vayas al campo a trabajar, lo más
importante es que cuides tu salud y la del niño.
Al oír esas palabras me puse a llorar, hacía tanto
tiempo que esperaba ese bebé, que en el momento en
que me lo dijeron ya quería tenerlo en mis brazos. Pero
seguía en mi barriga, y allí seguiría siete meses aún.
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Durante el embarazo, antes de dar a luz, mi
marido estaba más tiempo conmigo. Me cuidaba, me
acariciaba, me mimaba... No es que antes no fuera así
pero desde que supo que sería padre me quería cada día
más. ¡Me encantaba cada palabra que nos decía a mí y al
bebé! Y nuestro hijo de vez en cuando le respondía
dando patadas en mi barriga.
Por fin, pasados los meses del embarazo, ya
tenía al bebé conmigo y lo pude abrazar.
Pero con el nacimiento se desvaneció nuestra
felicidad. Deseábamos haber tenido un hijo y nació una
niña. Mi marido y yo nos llevamos un disgusto. Una
hija no podría ayudarnos en el campo y en la granja,
sería mucho trabajo para ella. La llamamos Feifei y,
decepcionados por su llegada, la dejamos de lado y no le
dimos la atención que se merecía. Ahora me arrepiento
de no haber tratado a Feifei como debía, pero no puedo
cambiarlo.
Un año después me quedé embarazada de
nuevo. Esta vez llegó Junjie, un niño, el hijo que
estábamos esperando y que nos colmó de felicidad.
Pasó el tiempo y la pequeña Feifei cumplió 7
años. Iba al colegio por las mañanas y cuando llegaba
por la tarde me ayudaba en la faena de casa. No
sabíamos que ella nos ayudaría tanto: con tan poca edad
ya sabía hacer la comida, lavar, fregar... A Junjie, en
cambio, el trabajo del campo no le atraía; a él solo le
gustaba estudiar. Así que mientras Feifei hacía la faena
de casa, yo iba al campo con mi marido a ayudarle.
Nuestra vida era dura pero yo estaba cada día más feliz
de tener a Feifei en mi vida, aunque fuera una niña lo
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daba todo por nosotros. No siempre los hijos varones
son la bendición de la casa. Ahora lo sé.
Y ha seguido pasando el tiempo. Sin darme
cuenta tengo 48 años y, aunque todavía soy joven, ya
soy abuela. Mis hijos se han casado. Feifei tiene dos
hijas cuyo nacimiento no disgustó a nadie porque por
suerte las cosas han cambiado mucho. Junjie tiene una
hija y un hijo. Mi marido y yo vendimos la granja y el
arrozal, y vivimos en la ciudad de Shangai, en un piso
muy grande. Nuestros hijos, los dos, nos mandan dinero
cada mes y nos mantienen; sin ellos no estaríamos en
Shangai ni tendríamos la vida tranquila y agradable que
tenemos. Pero nuestra familia se ha separado. Mi hijo
vive y trabaja en otra ciudad, y Feifei vive en España
con su propia familia.
Solo quería decir a los que estáis leyendo esto
que el tiempo vuela, que aprovechéis cada momento de
la vida con vuestras hijas e hijos. El tiempo pasa muy
rápido y puede que cuando se casen se vayan lejos y os
veáis poco. En mi caso, yo solo veo a Feifei cada 5 años,
porque trabaja mucho y no puede volver a verme cada
año desde España.
Shanshan Melissa Chen
1r A Batx.
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¿TE QUIERES CASAR CONMIGO?
Una abuela dominicana
En 1982 Germania del Monte, de tan solo 23
años, y Juan de la Cruz, de 36, sin estar casados,
después de tres años de noviazgo, decidieron irse a vivir
juntos a una casita en la ciudad de San Francisco de
Macorís, donde ambos habían encontrado trabajo.
La ciudad era hermosa, llena de vida y color.
Relucía como una joya en medio de una vegetación
verde y salvaje. La música estaba en cada rincón y a
cada momento los transeúntes se paraban a contemplar
los espectáculos callejeros. Por la noche, las luces de los
bares y locales de baile y comida lo inundaban todo. Era
una ciudad relativamente pequeña respecto a la capital,
Santo Domingo, pero no por ello menos concurrida.
Estaba en constante movimiento.
El relato de cómo se casaron Juan y Germania es
una historia muy bonita y cómica. Ella siempre le
soltaba indirectas como: “Los Martínez llevan 10 felices
años casados y van a por el tercer hijo”. Pero Juan, que
venía de un largo y complicado matrimonio con dos
hijos, era reacio a embarcarse en otro casamiento, por lo
que no se tomaba en serio esos comentarios, o eso le
hacía creer a ella. Germania, viendo el poco interés de
Juan, decidió tomar las riendas y hacerse cargo de la
situación, como siempre hacía. Germania era la mayor
de seis hermanos y se encargaba de cuidarlos a todos,
siempre tuvo claro lo que quería y lo llevaba a cabo.
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Así que un día se presentó en el trabajo de él,
que era reponedor de alimentos en un colmado. Entró a
la tienda y fue al mostrador donde estaba su jefe. Le dijo
que le diera a Juan una nota que llevaba, donde ponía:
“Esta situación está acabando conmigo, nos vemos en el
Restaurante Dorado cuando acabes de trabajar”.
Juan, cuando leyó la carta no sabía qué pensar;
estaba asustado, imaginó que quería separarse de él
porque aún no se habían casado o porque ella creía que
él no tenía el menor interés en hacerlo. Pero Germania
andaba equivocada, lo que era cierto cuando empezaron
a salir, por culpa de su anterior matrimonio, había
cambiado mucho con el tiempo. Juan estaba tan
enamorado de ella que lo único que quería era hacerla
feliz. Días antes, con un dinero que tenía ahorrado, le
había comprado un pequeño anillo, y, para que
Germania no sospechara, en los últimos días se había
mostrado más indiferente de lo habitual.
Se reunieron en el pequeño restaurante. Los dos
estaban nerviosos y hablaban de lo buena que estaba la
comida. Cuando llegó el postre, Juan, con el corazón
desbocado, se giró unos segundo para poder sacar de la
chaqueta la cajita con el anillo. Germania, aprovechando el despiste de Juan, se hincó de rodillas delante
de él sosteniendo otra pequeña cajita. Cuando él se giró
con su caja en la mano, ninguno de los dos habló; solo
se miraron y empezaron a reír. No hizo falta que se
preguntaran nada, la respuesta era un sí rotundo.
Sugei De la Cruz
1r B Batx.
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MEMORIAS DE MI ABUELA
Una abuela catalana
Me llamo Ana María Bañeres Rocabert y nací en
Terrassa en 1938, durante la Guerra Civil, así que tengo
84 años. En el 45, cuando solo tenía 7 años, mi padre,
Jaume Bañeres, fue detenido y condenado a la pena de
muerte por haber escondido y ayudado a huir con su
furgoneta a republicanos perseguidos. Él sabía el riesgo
que corría si lo delataban, pero aun así arriesgó su
libertad por salvar a otras personas.
Hasta que llegó el día que mis padres, sobre todo
mi madre, tanto temían. Un vecino descubrió lo que mi
padre estaba haciendo y lo denunció. Rápidamente
vinieron los guardias a buscarlo y se lo llevaron. Él no
opuso resistencia ni intentó huir. Se despidió de
nosotras con mucha frialdad y dureza, como si no le
importara; aunque mi madre era consciente de que lo
que pretendía era no preocuparnos a nosotras.
Un día a la semana podíamos ir a visitarlo a la
cárcel Modelo de Barcelona. Pero los guardias se
enteraron de que mis padres no estaban casados por la
Iglesia, porque eran republicanos, y me consideraron
hija ilegítima; por lo que me prohibieron volver a verlo.
Ante esta situación, finalmente mis padres decidieron
bautizarse, hacer la comunión y casarse en la capilla de
la prisión, solo con la intención de que mi padre y yo
pudiéramos reencontrarnos.
La primera vez que pude volver a verlo
recuerdo que había una cola enorme de mujeres y niños
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que iban a visitar a sus familiares. Algo que nunca se me
quita de la cabeza es el maltrato que nos daban los
guardias y cómo nos pegaban con palos para que
hiciéramos la cola recta. Los niños llorábamos de miedo.
No sabíamos por qué aquellos hombres nos gritaban, y
hablaban a nuestras madres con tanto odio. Después, al
cabo de los años, comprendí que lo hacían porque
éramos hijos y mujeres de republicanos.
Así fueron pasando los años. Recuerdo que mi
madre cada noche lloraba, supongo que por el miedo
que sentía de que al día siguiente le pudiera llegar una
carta con la noticia de que habían matado a mi padre, su
marido. Y digo supongo porque nunca fui capaz de
preguntarle por qué lloraba. Yo solo la observaba y me
iba muriendo por dentro; pero aparentando que nada
me afectaba, imitando el comportamiento que tuvo mi
padre al ser detenido.
Finalmente, mi padre nunca fue ejecutado. Fue
liberado cuando yo tenía 11 años, en 1949. Ahora,
tantos años después, las heridas han sanado pero el
recuerdo sigue vivo. Y les cuento esta historia a mis
hijas para que ellas se lo cuenten a las suyas y la historia
de la familia nunca muera, para que sean conscientes de
que siempre hay personas que luchan por el bien común
y que esos luchadores un día estuvieron en nuestra
familia.
Amina Samb
1r B Batx.
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MY TRAVEL BLOG
Last year I had the most incredible
experience ever. I bought a ticket to come to Mars.
It was my first time staying alone in a rocket! That
was at the NASA center. It was an expensive trip!
Then, the employees at the NASA explained
to me what I had to know when I was inside the
rocket. Only a hundred people were chosen for
that awesome project. James, my guide, was with
me all the time, taking care of me and answering
all my questions.
That wasn’t just an ordinary project. I’d be
one of a hundred people who would get to know
another planet. When my check finished, we went
to get inside the rocket. Everybody was excited
and frightened. In just fifteen minutes we were in
space. I got to know Mars after six hours.
It was amazing and exciting. I’d like to
travel again, but not to mars. Next time it will be
Jupiter! The NASA said something like that, I
think. I’m excited to go there!
Aldana Cafiero
1r A Batx.
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EL MEU BLOC DE VIATGE
L'any passat vaig tenir una experiència
increïble. Vaig comprar un bitllet per arribar a Mart. Va
ser la meva primera vegada sola en un coet! Això va ser
al centre de la NASA. Un viatge molt car!
Els treballadors de la NASA em van explicar què
havia de saber quan estigués dins del coet. Només un
centenar de persones van ser escollides per a aquest
projecte impressionant. En James, el meu guia, estava
amb mi tot el temps, tenint cura de mi i responent totes
les meves preguntes.
Això no era només un projecte ordinari. Seríem
un centenar de persones les que arribaríem a conèixer
un altre planeta. Quan van acabar les meves
comprovacions, vam entrar dins del coet. Tothom
estava emocionat i espantat. En només quinze minuts
érem a l'espai. Vam arribar a Mart després de sis hores.
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Va ser increïble i emocionant. M'agradaria
tornar a viatjar, però no a Mart. La propera vegada serà
a Júpiter! La NASA va dir alguna cosa així, crec. Estic
desitjant anar-hi!
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ROBBERY AT THE NATIONAL BANK
It was a normal day, like any other. I was
working at the National Bank, as always. Everything
was going well. There were many people but it wasn’t
unusual, because Christmas was coming.
Suddenly, a very loud sound was heard. It was a
gun shot. A masked man with a gun told us to sit on the
floor. We were all very scared. Then, he said he wanted
one million dollars. I filled a bag with the money
quickly. He took the bag and ran away.
Some days later, the police caught the robber
and returned the money to the bank.
Andrés Liétor
1r A Batx.

ROBATORI AL BANC NACIONAL
Era un dia normal, com qualsevol altre. Jo
estava treballant al Banc Nacional, com sempre. Tot
anava bé. Hi havia molta gent, però no era inusual,
perquè el Nadal s'acostava.
Tot d'una, es va escoltar un so molt fort. Va ser
un tret. Un home emmascarat amb una arma ens va
ordenar que seguéssim a terra. Tots estàvem espantats.
Llavors va dir que volia un milió de dòlars. Vaig omplir
una bossa amb els diners, ràpidament. L’home va agafar
la bossa i es va escapar.
Al cap d’uns dies la policia va capturar el lladre i
va tornar els diners al banc.
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MY FIRST BIRTHDAY WITHOUT YOU
Dear Alex,
The last weekend was my birthday number
ten and the first one without you. I’m writing this
e-mail even if I know that you will never read it.
Mama, as always, tries to cheer me up, and, guess
what came up? Yes, a “surprise party”. The last
week, when I took the computer, she forgot to sign
off her account (as always) and when I went to
close the lab, I saw a curious email where, very
discretely, I noted the irony as it said: ABBY’S
SURPRISE PARTY. Yes, I thought the same:
“typical of Mum”.
Actually, it wasn’t that bad. Like I thought,
our grandparents came, as did aunt Cassidy and our
cousins, Laura and Carl (they are twins). You
would have liked to get to know them, they are
super funny, above all Carl. I stopped talking to
Laura because she told all the children in class that
I was writing to my dead brother. Mum doesn’t
like people to say that you are dead, and neither do
I. Mum always tells me that everyone has his train
ticket and some have to catch it before their time.
Why, where was I? Oh, yes. Most funny of
all was when Mum dropped the cake and Dex, do
you remember him? Our little dog – not so small
now – he was responsible for cleaning the floor
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ridding it from the cake. Although mum didn’t
find it much of a joke, Laura, Carl and me, we
couldn’t stop laughing and in the end se joined us.
The gift I liked best was Mom’s, a pair of
skates (blue and shiny) The grandparents gave me
money, then mom saved. Aunt Cassy and my
cousins gave me clothes, and Carl brought me a
bag full of sweets (at the end of the evening there
was only half)
I wish you had been here with us. Mom
told me that when I’m very, very old and take my
train ticket, the three of us will celebrate our
birthday together again.
Sugei De La Cruz
1r B Batx.
EL MEU PRIMER ANIVERSARI SENSE TU
Benvolgut Alex,
El cap de setmana passat va ser el meu desè
aniversari i el primer sense tu. Estic escrivint aquest email fins i tot sabent que mai el llegiràs. La mama, com
sempre, tracta d’animar-me, i, endevines què va passar?
Sí, una "festa sorpresa". La setmana passada, quan vaig
posar-me a l’ordinador, la mama va oblidar de tancar la
sessió del seu compte (com sempre) i quan vaig anar a
tancar el laboratori, vaig veure un curiós correu
electrònic on, molt discretament, irònicament, hi havia
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un missatge que deia: “FESTA SORPRESA DE
L’ABBY”. Sí, vaig pensar el mateix de sempre: "típic de
la mare".
En realitat, no va ser tan dolent. Tal com creia,
els nostres avis van venir, igual que la tieta Cassidy i els
cosins, la Laura i en Carl (els bessons). T’hauria agradat
conèixer-los, són superdivertits, sobretot, en Carl. Vaig
deixar de parlar-me amb la Laura perquè ella va dir a
tots els nens de la classe que jo escrivia e-mails al meu
germà mort. A la mare no li agrada que la gent digui
que ets mort, i a mi tampoc. La mare sempre em diu que
cada un té el seu bitllet de tren i alguns hi han de pujar
abans d'hora.
Perquè..., on era? Oh, sí. El més curiós de tot va
ser quan a la mare li va caure el pastís a terra i en Dex,
el recordes?, la nostra gosseta, que ja no és tan petita, va
responsabilitzar-se de la neteja de terra llepant el pastís.
Tot i que a la mare no li va fer gràcia, la Laura, en Carl i
jo no podíem deixar de riure, i al final ella es va unir a
nosaltres, rient.
El regal que em va agradar més va ser el de la
mare: un parell de patins blaus brillants. Els avis em van
donar diners, així la mare podrà estalviar. La tieta Cassy
i els meus cosins em van donar roba, i en Carl em va
portar una bossa plena de dolços (cap al final de la tarda
només en quedaven la meitat.)
Tant de bo haguessis estat aquí amb nosaltres.
La mare em va dir que quan ella sigui molt, molt, molt
velleta i prengui el seu bitllet de tren, nosaltres tres
tornarem a celebrar el nostre aniversari junts.
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KATERINA
Katerina Froste is a character I created once.
I think she first appeared in my mind ten years
ago, when I was six. She has stayed for so long in
my head that I even talk about her as my friend.
And so, I’m not going to introduce you to a
character but a friend.
Kat (she prefers her name like that) has long
purple hair that she usually wears with two braids
hairstyle. She has gray eyes and a cute smile: She is
very pretty.
Her personality is difficult to describe. She
is cold almost all the time, but she can also be cute
and childish. She loves her friends and her two
twin older brothers. Her likes are similar to mine.
We both love reading and watching films, eating
Italian food and going out when it’s raining.
I wish I could be able to know her for real
because she has been here for very long and
actually she is one of my closest friends.
Núria Prieto
1r B Batx.
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KATERINA
Katerina Froste és un personatge que vaig crear
una vegada. Crec que va aparèixer per primera vegada
dins la meva ment fa deu anys, quan jo en tenia sis. S'ha
mantingut durant tant de temps al meu cap que fins i
tot em refereixo a ella com a la meva amiga. Així que no
us presentaré un personatge, sinó una amiga.
Kat (ella s’estima més que li diguem així) té els
cabells llargs de color porpra, normalment pentinats en
dues trenes. Té els ulls grisos i un somriure encantador.
És molt bonica.
La seva personalitat és difícil de descriure. És
freda gairebé sempre, però també pot ser encisadora, i
infantil. Estima els seus amics i els seus dos germans
grans, que són bessons. Els seus gustos són similars als
meus. A totes dues ens agrada llegir i veure pel·lícules,
el menjar italià i sortir quan plou.
M'agradaria poder conèixer-la de veritat, perquè
ella ha estat amb mi molt temps i en realitat és una de
les meves amigues més properes.
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OUR TRIP TO GREECE
Hello, my beloved readers. Today, once again,
I’m here to tell you about our latest trip, and to give
you some advice in case you want to travel to... Greece!
My boyfriend and I went there a few weeks ago for our
two-year-anniversary.
Stating that Greece is beautiful and
unforgettable doesn’t begin to cover it. The weather is
perfect – even if you visit the country in summer.
Delicious food, kind people, remarkable and different
architecture, and what you all are more interested in:
cheap, affordable prices. We stayed at a standard hotel
in Athens, whose rate was about 30 euros per night.
The first day we visited the Acropolis and its
Museum. Since we went on foot, the sole of one of my
sandals got burned because fo the high temperatures,
and we had to buy another pair. I really had a bad time
walking barefoot. For dinner, we went to a small,
hidden restaurant, and I promise the food was delicious.
We knew beforehand there were a few amazing
underrated places to eat and we wanted to try them all.
We didn’t regret it. The place is named ξυπόλυτος. I
don’t remember how to pronounce it, but we asked the
cook – and owner – and, by chance it means “Barefoot”!
Speechless...
Moving to the second day, we went to the
Parthenon in the morning, and in the afternoon, we
visited some other ancient sites. We ate traditional food
at a restaurant called Aleria. It was good, but not
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comparable to the restaurant we had gone to the day
before.
On the third day, we did island activities
(kayaking, parasailing, banana boats....). It was fun, but
Dani injured his right arm while rowing the kayak. At
night, we ate dinner at the Sky Greece. If you don0’t
know what I’m talking about, it’s a floating table
where, if you feel like going to the toilet, you have a
problem. From there we saw the whole city at night. It
was astonishing but expensive. It was a surprise from
Dani and it really surprised me (I suffer from vertigo)
but the experience was unique.
The fourth and fifth days we got lost in the
capital we really enjoyed it. Discovering the city from a
different point of view: not like a tourist, but like a
citizen. Going into small shops, hidden bars, buying
souvenirs, watching the people walking by... If you take
a trip, devote at least one day to getting lost in the city
you thought you had seen entirely. I’m sure you’ll
discover new awe-inspiring, breath-taking things. Like
a group of four people playing one guitar all at once and
singing with angelic voices we saw in an unobserved
street.
So, this is our trip. The total cost was less than
800€ (not including the dinner at Sky Greece). Now
you have no excuse for not going to this wonderful
country. Remember to share your thoughts with me.
Mónica Valderrama
1r B Batx.
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EL NOSTRE VIATGE A GRÈCIA
Hola, estimats lectors. Avui, un cop més, sóc
aquí per a informar sobre el nostre últim viatge, i per
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donar-vos alguns consells si desitgeu viatjar a... Grècia!
El meu xicot i jo hi vam anar fa poques setmanes per
celebrar els nostres dos anys de nuviatge.
Afirmar que Grècia és bella i inoblidable no
comença a descriure l’experiència. El clima és perfecte,
fins i tot si visiteu el país a l'estiu. El menjar, deliciós; la
gent, amable; l’arquitectura, remarcable i diferent, i té
el que més interessa: preus barats i assequibles. Ens
vam allotjar en un hotel estàndard a Atenes, la taxa era
de 30 euros per nit.
El primer dia vam visitar l’Acròpoli i el Museu.
Com que anàvem a peu, se’m va cremar la sola d’una
sandàlia a causa de les altes temperatures, i vam haver
de comprar-ne un altre parell. Vaig passar-ho malament
caminant descalça. Per sopar, vam anar a un restaurant
petit, amagat, i prometo que el menjar era deliciós.
Sabíem per endavant que hi ha uns quants llocs
subestimats, fantàstics per menjar-hi, i volíem provarlos tots. No ho lamentem. El lloc on vam anar es diu
ξυπόλυτος. No recordo com es pronuncia, però vam
preguntar-ho al cuiner i propietari, i ves quina
casualitat!, significa: "Descalços"! Sense comentaris...
El segon dia vam anar al Partenó al matí, i a la
tarda, vam visitar alguns altres llocs antics. Vam gaudir
del menjar tradicional en un restaurant anomenat
Aleria. Era bo, però no es pot comparar amb el
restaurant on havíem anat la vigília.
El tercer dia vam fer activitats per l'illa (caiac,
parapent, canoes-plàtan....). Va ser divertit, però en
Dani es va lesionar el braç dret remant amb el caiac. A
la nit, vam sopar a l' Sky Greece. Si no sabeu del que
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estic parlant, es tracta d’una taula flotant on, si tens
ganes d'anar al bany, tindràs un problema. Des d'allà
vam veure tota la ciutat de nit. Va ser sorprenent, però
car. De fet, un detall d’en Dani, realment em va
sorprendre (pateixo de vertigen), però l'experiència va
ser única.
Els dies quart i cinquè vam perdre’ns per la
capital. Ens ho vam passar molt bé, fent el descobriment
de la ciutat des d'un punt de vista diferent: no com a
turistes, sinó com a ciutadans, entrant en petites
botigues, trobant bars amagats, comprant records,
observant la gent caminant... Si decidiu viatjar-hi,
dediqueu almenys un dia a perdre-us per la ciutat que ja
crèieu haver descobert. Estic segura que trobareu nous
indrets que us trauran l’alè. Com ara, un grup de quatre
persones tocant una guitarra junts, cantant amb veus
angelicals, com vam veure nosaltres en un carreró
amagat.
Aquest fou el nostre viatge. El cost total va ser
de menys de 800 € (sense incloure el sopar a Sky
Greece). Ara ja no teniu excusa per a no anar a
descobrir aquest meravellós país. Recordeu compartir
els vostres pensaments amb mi.
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EARTHQUAKE!
A long time ago, when I was in my country,
one day, it was about six o’clock in the evening. I
left school to go to my house. I was walking and at
that time, everything started to shake. It was an
earthquake of 7,6 degrees in the Richter scale.
While the earth was trembling it was
difficult to walk, because the land was shaking
with force. I looked at the people. They were
running and screaming. Everything was breaking
down. The windows of the houses were shattering.
I wasn’t moving. I didn’t know what to do.
I remember that a woman grabbed my hand
and we ran because a house was falling to pieces.
When all stopped I ran to my house and I went to
my family. Happily, they were all fine.
Cecilia Escobedo
1r Batx. Nocturn
TERRATRÈMOL!
Fa molt temps, quan jo vivia al meu país, un dia,
cap a les sis de la tarda, vaig sortir de l'escola per anar a
casa. De sobte, tot va començar a tremolar. Era un
terratrèmol de 7,6 graus en l'escala de Richter.
Mentre la terra tremolava, era difícil caminar,
perquè sacsejava amb força. Vaig mirar a les persones
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del meu entorn. Tothom corria i cridava. Tot s’estava
enfonsant. Les finestres de les cases estaven destrossades. Jo no em movia: no sabia què fer.
Recordo que una dona em va agafar la mà i vam
córrer perquè una casa queia a trossos. Quan tot es va
aturar, vaig córrer cap a casa, per veure la meva família.
Per sort, tots estaven bé.
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M’HE FET GRAN DE COP
Tot comença dins d’un lloc fosc, envoltats
d’alguna cosa que sembla ser aigua. Passat un temps
d’estar nedant, tens la sensació que una pressió
t’impulsa cap a fora i la substància líquida en què
flotaves desapareix. Tallen un fil que et surt de la panxa
i se t’obren les fosses nasals quan comences a plorar.
Durant els primers mesos no sabràs fer res més que les
teves necessitats vitals, emetre sons i cridar l’atenció.
Començaràs a desplaçar-te per tu mateix fent servir les
quatre potes, però si ets un rebel o un privilegiat, et
saltaràs aquest pas i aniràs directament a intentar
caminar com tot un adult, cosa que posteriorment et
passarà factura perquè quan ensopeguis no sabràs posar
les mans abans d’arribar a terra i cauràs de morros. Amb
dos o tres anys les persones que et cuidin −solen
anomenar-se pares− et portaran a un lloc nou i
desconegut amb altres personetes perdudes com tu.
Començaràs a fer amics i possiblement creixeràs al
costat d’uns quants encara que a altres no els tornaràs a
veure. Notaràs que a poc a poc el teu cos pateix canvis:
els braços i les cames són més llargs i no et va bé la roba
de fa un parell de mesos, els cabells et creixeran i te’ls
hauràs de tallar... Quan pares a mirar el teu voltant veus
que no només tu ets diferent, el món en què vius també.
Penses en la rutina del dia a dia, en com et lleves, et
rentes la cara, les dents, et pentines, vas a esmorzar, et
vesteixes i a l’escola, ja fas 2n de Batxillerat. Tens moltes
coses a fer i has d’estudiar per a l’examen de demà, un
últim repàs. Fas la selectivitat amb el neguit de si
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aprovaràs o no i passes a la carrera que volies. Arriba
l’hora d’anar a buscar feina i posar en pràctica tot allò
que t’han ensenyat, però acabes cotitzant en una oficia
fosca on sembla que el cap tingui alguna malaltia
anomenada “estat de mal humor crònic”. Vas guanyant
els teus dinerets i formes una família que, si tens sort,
no se separarà. Com diuen els avis: “Això del divorci ara
és tendència.” Fas els teus viatgets amb les pagues extres
de l’empresa i coneixes món. Llavors recordes el
moment de reflexió que vas tenir abans d’entrar a les
proves de les PAU i d’altres més feliços de quan eres
més jove, mentre estàs al llit de l’hospital. Estàs en els
ossos, sense cabells i mig adormit per la morfina que
recorre les teves venes per no sentir com la
quimioteràpia i el càncer et devora per dintre. Penses
en les preocupacions que teies quan no eres més que un
nen: jugar amb les nines o a pilota i tenir a punt els
deures. “M’he fet gran de cop”, dius ara. La teva
prioritat és mantenir-te amb vida i somriure a la teva
parella perquè no s’alarmi. Li agafes la mà i amb aquest
últim contacte i el plor de banda sonora, tanques els ulls
per submergir-te en un somni profund del qual no
despertaràs mai.
Marta Álvarez
2n A Batx.
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LA VÍCTIMA
No ho tenia previst, allò no s’acostava ni de
lluny a la idea que havia preconcebut. Com podia
trobar-se en una situació tan complexa, injusta i
desoladora, ella que era tan bona, innocent i altruista?
Era inacceptable, se sentia indefensa, petita, enfadada;
què havia fet ella per merèixer tal atrocitat?
L’Aina sentia que el món no la comprenia, que
era una víctima d’un fatídic error comès per això que
anomenen karma, indubtablement s’havia confós amb
ella. Avui és un gran dia, es deia. Se sentia orgullosa,
havia aconseguit passar les últimes 24 hores sense
beure’s aquell idíl·lic i reconfortant glop d’Eristoff que
contenia la seva petaca i que la feia sentir-se valenta,
capaç. Una gran companya, l’única que no l’havia
abandonada mai, l’única a la qual podia parlar-li amb
sinceritat, confessar-li aquells sentiments ocults que, tot
i no entendre-ho, sabia que no eren compresos per la
societat.
Va sortir al carrer i es va sentir afortunada, el
sol i el seu estat d’ànim anaven a l’uníson. Res no podria
transgredir aquesta sensació de pau, de seguretat en ella
mateixa. Aquest cop l’aconseguiria, al cap i a la fi era
una ciutadana, és més, una dona model. Havia estudiat
dret, la primera de la seva promoció, vivia en un modest
pis de dues habitacions, mai malbaratava el menjar,
invertia el seu temps lliure fent serveis a la comunitat:
defensava com advocada de forma altruista a persones
en risc d’exclusió social que no podien permetre’s pagar
un advocat i es veien obligats a deixar en mans d’un
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inexpert, atabalat o decrèpit advocat d’ofici el seu futur
incert. L’únic vici que tenia era aquesta reconfortant
però obtusa dependència a parlar amb la seva petaca. A
qui podia fer mal? Anava caminant a tot arreu, no podia
provocar cap accident; a més, aquestes converses eren
necessàries, car d’alguna manera havia de canalitzar tot
allò que l’exasperava: la inutilitat de la raça humana,
una col·lectivitat cínica que envia diners per alimentar
els pobres mentre deixa que les sobres de l’àpat anterior
es podreixin a la nevera perquè, és clar, ja n’han dinat,
no en tornaran a menjar per sopar, s’ha de menjar
variat.
Qui li anava a dir que aquell cotxe no pararia,
que la persona que el conduïa era tan egocèntrica i
egoista que fos incapaç de pensar en una altra cosa que
no fos la seva pressa, sense tenir en compte les
repercussions que podria tenir en el món el fet que
trepitgés l’accelerador i no el fre. Ara es trobava
prostrada en un llit, intubada, inconscient, sense poder
explicar la injusta atrocitat que havia esdevingut a la
seva estimada confident Eristoff. Quina impotència! Vet
aquí de què li havia servit ser una persona model, per
resultar transgredida per algú que ara devia estar viu i
gaudint d’aquesta consciència que a ella li havia extirpat
a la força.
No era conscient del temps, ni de l’estat físic en
què es trobava, només cabia a la seva ment aquesta idea
i sentiment d’ésser una persona de moral fèrria, d’haver
portat una vida altruista i la repetició contínua del
malaurat accident. Per molt que el revivia, era incapaç
de veure el rostre de l’individu que conduïa el cotxe,
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havia imaginat milers de possibles situacions que
justifiquessin la pressa o el sadisme del conductor: un alt
executiu que arribava tard a presentar un projecte, una
mare que arribava tard a recollir els nens de l’escola, un
assassí que necessitava apaivagar la seva set de mort...
No va ser fins moltes hipòtesis després que li va
aparèixer a la ment, com si d’una idea implantada es
tractés, que potser no era la pressa ni la psicopatia d’algú
el fet que el conductor s’hagués saltat el semàfor, potser
va ser simplement un error, una confusió. I si aquell que
conduïa es va despistar per un segon? I si no es va
despistar, sinó que estava tan convençut que el semàfor
estava verd i no vermell, que per això no va frenar? Va
ser llavors quan va veure la cara del conductor, era la
seva!, era ella qui conduïa el cotxe després d’una extensa
conversa amb la seva petaca, ella era l’individu que
estava tan convençut que el semàfor estava verd i no
vermell, i era la seva ment la que li havia fet creure que
era ella l’advocada altruista i model que havia atropellat,
suplantant així la identitat de la víctima real.
Alba García
2n B Batx.
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XANQUERS
Em vaig despertar, vaig mirar al voltant i
vaig tenir la sensació que havia viatjat al passat.
Semblava un somni, potser ho era. Estava
totalment confosa, estirada a terra, em vaig aixecar
i vaig veure que tots els colors de la meva ciutat
s’havien apagat; aquest color sèpia de les típiques
fotos que ens ensenyen els nostres avis. Vaig
començar a caminar confosa, no tenia ni idea del
que havia passat, un cop potser? El cas és que volia
tornar a la meva realitat de seguida.
Moure’m era difícil, tenia una sensació
d’inseguretat barrejada amb por i intriga, tot era
massa estrany, repeteixo. Vaig arribar a la plaça
major, de moment no m’havia creuat amb ningú,
però al final de la plaça veia una multitud de
persones disfressades, era una festa. Em van cridar
l’atenció uns xanquers que destacaven, però no per
l’alçada, sinó per com anaven vestits. Eren uns
pallassos horribles, em van venir ganes de plorar,
però els altres només reien. Vaig intentar aproparm’hi i com si hi hagués un gran mur invisible,
m’era impossible passar. Era tot surrealista, estava
tan cansada que el meu cos va fer un salt i vaig
sentir com traspassava el mur. Tots es van girar cap
a mi, em va entrar pànic, tenien la mateixa cara
que els pallassos i reien, reien massa. No em podien
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tocar, ni jo a ells, tot passava a càmera ràpida, com
un túnel... Ells els llums, i jo, el cotxe sense frens.
Tot d’una, foscor i quan va tornar la llum, jo
tornava a estar sola i bastant farta de tot això. Era
un malson, però no em podia despertar... O sí? Vaig
començar a córrer fins arribar a un parc que
semblava un laberint, tots els llocs pels quals
passava eren els de la meva ciutat però 60 anys
enrere. I en aquest parc, entre els arbres, em vaig
trobar un maleït pallasso xanquer, vaig tenir sort
que va passar tan ràpid que no es va adonar de mi,
però jo em vaig girar per donar-li una puntada a les
xanques i fer-lo caure. I què va passar? Que el seu
cap va caure entre els meus peus i d’aquesta cara
trista va començar a sorgir un gran somriure, un
somriure atroç.
Vaig córrer fins que vaig arribar a una
piscina, la llum brillava tant que em feia mal. El
que va passar llavors va ser espantós, vaig veure
totes les persones d’abans saltant a la piscina, però
en sortir de la profunditat de l’aigua, es quedaven
flotant a la superfície, morts. Com que sabia que no
podia escapar, vaig saltar a la piscina.
Vaig saltar i vaig caure del llit, aquesta
vegada em vaig despertar de veritat.
Marina Zamora
2n B Batx.
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L’HOME DE LA MALETA
Jo veia tots els matins un home de mitjana edat
al parc, a l’hora d’esmorzar.
Al principi em pensava que era una casualitat
veure’l allà, ja que tothom passava per aquell parc per
anar a la feina o a classe. Aquell home anava ben
arreglat, duia corbata i un maletí a la mà.
Un dia en què els meus amics i jo vam decidir
no anar a classe i quedar-nos al parc, vam veure que
l’home s’hi passava des de les 7:30 del matí fins a les 4
de la tarda. Se’ns va fer estrany veure’l tant temps allà,
assegut al banc. Però més estrany se’ns va fer veure que
del seu maletí, en lloc de papers, treia pa, que va donar
als coloms mentre se li omplien de llàgrimes els ulls.
La meva amiga Júlia va convèncer-nos un altre
dia per seguir l’home. Ho vam fer fins que va arribar a
una casa on uns nens estaven jugant al pati; quan el van
veure, van córrer cap a ell i el van abraçar tot cridant:
−Papa!
Quan va arribar a la porta de la casa, vam veure
que en sortia una dona que li deia:
−Bona tarda, amor meu, com ha anat avui a la
feina?
L’home, amb un somriure als llavis, va
respondre:
−Tot bé, com sempre.
Alejandra Ledezma
2n Batx. Nocturn
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EL FILL DEL REI
Un rei d’un antic regne del Japó tenia tres fills:
el gran, Hiroshi, tenia divuit anys; no li agradava
estudiar, li portaven professors a palau i no es
presentava a la sala d’estudi, es divertia provocant
baralles i empaitant les noies, però era el gran i el
favorit del pare.
Kei tenia quinze anys, era molt intel·ligent i
noble de sentiments, li interessaven l’art i les tradicions
mil·lenàries del seu país, i també la política i la religió,
freqüentava biblioteques i santuaris de monjos erudits
perquè admirava la seva saviesa i la seva humilitat. No
sortia de festa, ni es relacionava amb noies que no li
aportessin coneixement o saviesa; havia triat estudiar i
preparar-se per si en un futur era escollit rei.
Tori, el petit, tenia onze anys, era llest i
entremaliat, li agradava explorar per conèixer el món
que l’envoltava; també li agradava saber els secrets de
palau. Admirava el seu germà Kei, anhelava ser tan
intel·ligent com ell.
Un dia el rei es va sentir vell i cansat i designà el
seu fill gran hereu del tron.
A Kei no li va agradar la decisió, considerava
que Hiroshi no estava preparat per regnar, no sabia res
de política ni del món exterior, només menjava, dormia,
buscava gresca i estava amb dones.
Kei no volia que el regne caigués en desgràcia i
manifestà al pare la seva opinió:
−Senyor...
−Digues.
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−Voldria parlar amb vostè sobre la designació
d’Hiroshi com a nou rei.
−De què vols parlar?
−Crec que Hiroshi no està preparat per ser-ho,
no coneix el regne, ni les lleis, ni els problemes dels
súbdits... Em sap greu dir-ho, però només li interessen
les dones.
El rei es va posar vermell d’indignació:
−I tu qui ets per dir-me a mi què he de fer? Au,
surt d’aquí, vés-te’n amb els monjos, cap de suro.
Al rei no li agradava el seu fill segon, el veia
dèbil i covard, sempre buscant la protecció dels monjos.
No el veia capaç de casar-se amb una rica princesa i
tenir descendència. Si el feia hereu i no tenia fills, què
passaria llavors amb la dinastia? Seria la ruïna; tres
famílies rivals voldrien el poder i farien qualsevol cosa
per obtenir-lo.
Kei, creient que la decisió del rei posava en
perill la vida de milers de súbdits, va decidir evitar-ho.
I va tramar un pla de conseqüències tràgiques.
Com que també dominava l’art de la cuina,
prepararia un plat especial, que només menjarien el seu
pare i el seu germà gran.
Un dia que el rei va voler premiar els seus set
guerrers més despietats amb un gran àpat, Kei va passar
a l’acció.
Disfressat de cuiner, va preparar sopa de fideus
amb fugu, un peix globus amb verí en determinades
parts de la carn; si no es prepara bé i s’ingereix al cap
d’un dia, provoca la mort. Kei en va fer cuinar per als
dos, i per assegurar-se que només en mengessin ells, el
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dia del banquet ell mateix es disfressà de serventa
posant-se el vestit d’una geisha que havia de fer aquella
feina. Així, Kei va servir personalment el seu pare i el
seu germà. Ningú no ho va trobar estrany i l’àpat va
transcórrer sense cap incident.
L’endemà els criats de palau van trobar els dos
morts. Ningú s’imaginava com havia pogut passar.
Després de trenta dies de dol oficial, el Consell
d’Ancians va nomenar Kei nou monarca.
Però la investigació sobre la mort de l’antic rei i
del seu delfí continuava. I van acabar descobrint que
una geisha els havia servit sopa enverinada. La noia deia
que era innocent, que algú li havia robat el vestit i ella
s’havia tancat a l’habitació per por que la veiessin. No la
van creure i un tribunal de justícia la condemnà a mort.
Kei, en veure que volien ajusticiar la noia, va
sentir remordiments i recordà tot el que havia après
amb els monjos; trobà que deixar morir aquella noia no
era propi d’un home noble i serè. Així, va confessar
davant del Consell d’Ancians ser l’autor del robatori del
vestit de la geisha i dels dos magnicidis, i tot seguit
justificà la mort del rei i del seu delfí perquè no volia
que el regne entrés en guerra permanent contra els seus
veïns fins a la destrucció.
Obeint les lleis del país, el Tribunal de Justícia
va condemnar Kei a morir emparedat en un monestir
dels afores. I el Consell d’Ancians va nomenar rei el fill
petit Tori. Tenia onze anys i no podia regnar fins als
setze. Mentrestant, governaria el Consell.
Durant aquells cinc anys hi va haver llargues
guerres entre els diferents regnes del Japó.
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Quan Tori va complir els setze, va començar el
seu regnat. Per honorar Kei, per qui continuava sentint
gran admiració, va signar la pau amb els reialmes veïns.
Va haver de cedir amples franges de territori, però
guanyà molt més del que hauria obtingut batallant: va
guanyar la pau i la prosperitat dels seus súbdits, i també,
encara més important que això, la seva admiració.
I més endavant, i meravellats per la seva forma
de governar, els Consells d’Ancians dels grans regnes
del Nord, el van nomenar emperador de l’incipient
Imperi Japonès.
Iván Martínez
2n Batx. Nocturn
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CULPABLE PER INNOCÈNCIA

Segons els pares, sóc una noia estranya i no
mereixo que m'estimin. Quan tenia quatre anys, el
John, el meu germà petit, va caure per les escales, els
pares el van portar a l'hospital d'Austin però hi va
arribar mort i me’n va donar les culpes perquè jo ja
tenia nou anys i no havia sabut cuidar-lo.
A casa feia fred i al pare no li agradava que em
queixés; treballava a la mina i tornava cridant de la
feina. Bevia força i passava moltes hores amb els amics.
A casa teníem gallines i a mi, no sé per què, m'agradava
veure com el pare les degollava, em quedava bocabadada observant com els tallava el coll amb el ganivet i
les amorrava al plat per no perdre ni una gota de la roja
sang que anava caient.
Jo anava a col·legi caminant, era lluny i el camí,
solitari, però no tant perquè de tant en tant passés algú
amb mala pinta; un dia l’única amiga que tenia se’n va
anar amb un home que li havia promès un cistell de
caramels i no la vaig veure més; a partir de llavors vaig
vaig anar a col·legi amb una barra de ferro, la duia
amagada en un replec dels pantalons que em va cosir
l’àvia abans de morir. Només dues persones sabien això
de la barra: l’àvia i l’avi, que em va ensenyar a fer-la
servir amb gran habilitat. Un dia uns nens grans em van
rodejar en un giravolt, el cap de la banda em va dir que
li donés tot el que portava, però només es va endur un
cop al cap, els altres se’n van anar corrents en veure’l
estabornit a terra vora un bassal de sang. Per aquells
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temps jo dominava molt bé la barra, tenia hores i
gallines per practicar.
Martin, un amic del pare, em tractava molt bé.
De vegades m'acompanyava a col·legi; pel camí entràvem a la pastisseria i em comprava una paperina de
dolços de cinquanta centaus. Em demanava que no ho
expliqués als pares i la veritat és que a mi ni em passava
pel cap dir-los res d’això. Un dia Martin em va venir a
buscar a col·legi, em va agradar perquè així no tornaria
sola; em va portar a una casa molt bonica, amb llums de
colors i molta gent, la majoria homes, estaven molt
alegres. Vaig conèixer uns amics seus molt simpàtics,
feien bromes perquè jo rigués. N’hi havia un, el que feia
més broma, que em sonava d’alguna cosa. Doncs
precisament aquest va donar a Martin un sobre amb
diners, i després ell i jo vam marxar perquè es feia tard.
L'endemà Martin va tornar i vam anar al mateix
lloc. De sobte, el vaig veure preocupat. Em va fer seure
en una cadira i es va posar a parlar amb els amics de
l’altre dia, eren lluny i amb el soroll d’aquell lloc jo no
els sentia bé; després va venir cap a mi i em va dir que
ell havia de marxar perquè la seva mare s’havia deixat
les claus dintre de casa i si es quedava molta estona al
carrer, agafaria una pulmonia. Va dir que em cuidaria
aquell amic seu de l’altre dia i que després ell em
vindria a buscar. De prop, no em va agradar tant aquell
amic que feia riure: pensant, pensant, vaig recordar que
havia estat a casa, bevent amb el pare. Abans d’anarse’n, Martin em va portar a un dormitori i em va fer un
petó al front. Sobre el llit hi havia el conte de la
Caputxeta Vermella, i tot i que jo ja me’l sabia, el vaig
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començar a llegir per si hi veia alguna cosa nova. Al cap
de poc, l’home que m’havia de cuidar va entrar allà
dins, va tancar la porta amb baldó i es va llançar sobre
mi. Vaig cridar. Em va tapar la boca. Li vaig mossegar la
mà i em va donar un cop tan fort que vaig perdre la
consciència. Quan em vaig despertar, ell estava
d'esquena, s'havia endormiscat; sense fer soroll vaig
treure la barra de ferro de dins el vestit, i com que ell no
s’ho esperava, va ser fàcil deixar-lo inconscient. Vaig
sortir per la finestra. Tenia por que es fes fosc i vaig
començar a córrer. Corria amb totes les meves forces.
Va arribar un moment que no sentia les cames. Portava
molt temps corrent i no sabia on era. Tot d’una, vaig
veure la pastisseria on Martin em comprava els dolços.
Em vaig orientar i al cap de deu minuts ja era a casa.
Quan el pare va deixar de cridar, li vaig explicar què
havia passat. No em va creure i em va castigar sense
sopar. No em va deixar sortir de l'habitació i vaig haver
de fer pipí al racó on una vegada havia vist una rata.
Vaig estar dies sense dormir, tenia els ulls tan inflats
que no era capaç de sortir al carrer ni per anar a col·legi.
Per cap d'any els pares van organitzar una festa i
em van dir que no sortís de l'habitació. Però l’arròs amb
fesols del sopar era tan salat que vaig anar a la cuina a
beure aigua; el pare em va veure i em va donar una
bufetada. Jo no vaig aguantar els nervis i vaig cridar
com no havia fet mai, vaig tirar per terra totes les plates
de menjar i les begudes i el ponx i els pastissos de mel, i
de gerds i de poma..., ho tenien tot a punt per portar-ho
al menjador, i com si no en tingués prou, vaig estavellar
contra la paret l'ampolla de tequila que havien portat els
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convidats. No vaig fer més destrosses, perquè quatre o
cinc mans em van agafar i em van portar a l'habitació.
El pare em va pegar fins que les mans el van agafar a ell
i unes veus van cridar que ja n’hi havia prou, que em
deixés o em mataria i ves què diria després a la policia.
L’endemà vaig demanar perdó al pare per haverlo desobeït sortint de l’habitació, li vaig prometre que
no ho tornaria a fer. Ni ell ni la mare no van dir res.
Dies després em van a portar a l’internat, on
vaig passar anys tancada. No vaig saber res d’ells durant
aquell temps. Les meves companyes es reien de mi quan
jo plorava; si contestava o els plantava cara, em pegaven
perquè eren mes grans que jo. De vegades somiava que
Martin em venia a buscar; però no ho va fer.
Quan vaig sortir de l'internat, vaig anar a
treballar de cambrera a Rollingwood. A l'estiu era quan
teníem més feina. La meva companya Alice em mirava
com si jo fos el seu ídol; quan teníem un moment, s’asseia al meu costat i em deia que li expliqués anèc-dotes
de l’internat i jo m’inventava històries truculentes que
recordava d’alguna novel·la que havia llegit allà dins.
Un dissabte a la nit va entrar al bar un grup
d'homes bastant alegres; no era el primer local on
anaven. Quan es van acostar al taulell, em vaig quedar
gelada: el que duia la veu cantant era l’home que
m’havia violat quan Martin va anar a portar les claus a
la seva mare. Per sort, no em va reconèixer. Jo sí, tot i
que una cicatriu molt lletja li travessava la galta. Tenia
un cigar a la boca i les dents negres, però no tant com
l’ànima. Vaig dir a l’Alice que els atengués i jo vaig
entrar al magatzem. No sabia si sortir corrent, trucar a
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la policia o fer com si res. L’Alice em va cridar i vaig
tornar al menjador a servir. L’home de la cicatriu, que
es deia Daniel, em va mirar amb els mateixos ulls de
l'altra vegada.
−No t’han dit que ets un bombó, preciosa?
Jo li vaig seguir el joc. Quan em va demanar un
whisky, el vaig preparar jo i sense que em veiessin, hi
vaig posar un raig de lleixiu. Estava tan begut que quan
va agafar la copa li va caure la cartera. Els altres estaven
girats i no se’n van adonar. Tampoc van veure com jo
l’agafava i me la posava a la butxaca. Al cap d'una
estona, l’home de la cicatriu va començar a trobar-se
malament. Vaig dir a la Alice que l’acompanyés al
servei. Jo hi vaig anar després, però abans vaig passar
pel magatzem. No em va veure ningú agafar la barra de
ferro i la garrafa groga. Vaig obrir de cop la porta del
petit lavabo. Daniel, amorrat a la tassa, vomitava
d’esquena a mi. N’hi va haver prou amb un cop sec.
L’Alice es va quedar parada, quieta com una
estàtua.
−El John era tan pur com tu –li vaig dir abans de
colpejar-la−, tenia quatre anys quan va morir per culpa
meva.
Els vaig ruixar tots dos amb gasolina, vaig tirar
la garrafa, hi vaig calar foc i després de tancar la porta,
vaig tornar al bar a servir les taules. Hi havia tan soroll
com abans: ningú s’havia donat de res. Quan el
menjador es va omplir de fum, tots vam sortir corrents.
Aviat van arribar els bombers i van apagar el foc.
La policia coneixia el meu passat rebel i em van
fer moltes preguntes. Jo vaig dir que havia vist com
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l’Alice i el client borratxo se n’anaven al servei, on hi
havia una barra per aguantar el vidre de la finestra i una
garrafa de gasolina al prestatge de dalt, manies de la
mestressa, que ho va admetre, si bé li semblava que
aquell dia la garrafa era al magatzem. Però com que hi
havia prou gent que deia que no m’havia tret els ulls de
sobre i només em recordava passejant entre les taules
del menjador, van deixar que me n’anés i van donar per
bo que aquell individu, Daniel, que tenia la cicatriu per
intent de violació, havia intentat fer el mateix amb
l’Alice; ella, més sòbria que ell, s’havia defensat amb la
barra, i amb els cops la garrafa de gasolina mal tancada
que hi havia dalt del prestatge havia caigut i s’havia
encès amb el cigar de la víctima.
Quan vaig arribar a casa, vaig obrir la cartera de
Daniel i va caure una targeta d'un hotel amb una nota
escrita: “Martin, Dilluns 25/08 22:30 h”. Vaig pensar
que podia ser el Martin que jo coneixia, i vaig decidir
presentar-m’hi per comprovar-ho jo mateixa. Vaig
veure a les notícies que no havien identificat l’home de
la cicatriu perquè anava indocumentat i els que
l’acompanyaven havien desaparegut sense deixar rastre.
Després van dir que hi havia un altre home en busca i
captura. Em va cridar l'atenció perquè aquell individu
era d’allà on jo vivia, i en veure’n la fotografia, em vaig
quedar sense paraules. Buscaven Martin per tracta de
nens i pornografia infantil. De cop se'm van obrir els
calaixos de la memòria i vaig recordar aquell sobre ple
de bitllets que Daniel va donar a en Martin el dia abans
de violar-me. Vaig sentir vertigen i em vaig haver de
recolzar a la paret, i no n’hi havia per menys, després
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del descobriment que acabava de fer: Martin m’havia
venut a Daniel per diners!
Dilluns vaig presentar-me a l'hotel a l'hora que
deia la nota. Vaig esperar Martin asseguda a recepció.
No tenia pressa. Va aparèixer al cap de dues hores.
Tenia els cabells llargs i estava més prim que abans. El
vaig seguir fins a l'habitació. Sigil·losament, com una
ombra. Quan obria la porta, vaig colpejar-lo amb la
barra. Va caure. El vaig empènyer cap dins, vaig entrar i
vaig tancar amb clau. Quan em va reconèixer, volia
cridar. Li vaig tapar la boca amb un drap amb
cloroform, el vaig arrossegar una mica més i li vaig
lligar peus i mans al llit. Em vaig treure el ganivet de
matança que m’havia venut un mexicà. Li vaig tallar el
coll i em vaig quedar mirant com es desagnava; em vaig
emocionar pensant en les gallines que degollava el pare,
m’havia quedat amb ganes de posar-hi un plat a sota per
recollir la sang. Quan vaig tornar en mi, vaig veure que
tenia taques. Em vaig rentar i em vaig canviar.
La policia va esbrinar que havia sigut jo perquè
havia deixat restes d'ADN. També van veure per la
càmera de vigilància com jo entrava a l’hotel.
Però jo ja no tenia cap interès a amagar proves;
només em vaig rentar la sang, perquè em feia angúnia.
Per això ara sóc aquí, al corredor de la mort.
A veure si em despatxen d’una vegada.
Tinc ganes de veure el John.
I l’Alice.
Sandra Porqueras
2n Batx. Nocturn
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LIBERTAD
Caminábamos por las calles
de una ciudad llena de luces,
pero vacía de esperanza.
Como si no hubiera nadie más
y no, no había nadie.
O quizás sí,
pero no sabíamos verlo.
Lo único que importaba era
cogernos de la mano y perdernos.
Perdidos.
Y cada vez que nos echábamos de menos,
cogernos de la mano y soñar.
Soñando.
No era una droga,
pero siempre he sido adicta a sentirme libre.
Libertad.
UNA FLOR EN CHERNÓBIL
Corazón romántico
y mente realista.
¡Qué contradictorio
el mundo que me inspira!
Pequeña adicción a las decepciones.
Enamorada de las ruinas en peor estado.
Cierto placer por lo incorrecto.
Una flor en Chernóbil.
Esa soy yo. Un pequeño imperfecto
con grandes ganas de huir hacia lo desconocido.
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Viendo pasar el tiempo, desde el punto muerto.
Una vida inesperada en un mundo sin sentido.
Y al final, un mismo destino:
tus ojos,
los míos,
el único camino.
PELIGROS
Me hablaron de nadar entre tiburones,
de saltar en paracaídas
o de jugar a la ruleta rusa.
Les dije que nada de eso me impresionaba.
Que adrenalina es
besarte sin tocarte
y amarte sin mirarte.
Y es que ellos no saben lo peligroso que es estar a tu
lado.
Estar a centímetros, pero no tenerte.
Taquicardias como forma de vida,
cada vez que te veía
cada vez que te ibas.
Estos días solo siento el peligro de los recuerdos.
Recuerdo el amor.
Vivir al límite es
arriesgarlo todo
cuando nada es tuyo.
Vivir a mil por hora
es mantenerte la mirada
mientras nos alejamos sin movernos.
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NO QUIERO FLORES
Estoy cansada
de mis versos de adolescente enamorada.
Voy a escribir sobre la guerra
que tenemos en la cama
buscando la paz de nuestros corazones,
batallas para no caer en adicciones.
Tenemos los ojos muy abiertos,
pero soñamos con un mundo mejor.
Me compadezco de Palestina,
pero ahora quiero hablar de nuestro amor.
Caigo y estallo entre sábanas.
A veces mojo la almohada de lágrimas,
a veces simplemente la mojo.
Cariño, se nos acaban las balas.
Y yo no quiero flores.
Que si fuera se están matando,
yo ya no quiero flores.
Marina Zamora
2n B Batx.
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NUESTRO 13
Nuestro 13,
con un martes como origen
y un destino en el que gatos se suicidan 7 veces
con tal de no cruzarse en nuestro camino,
mantiene al son del no va más
un azar exacto que desafía a la suerte.
Nuestras manos son como mil herraduras
lanzadas a los espejos,
haciendo que los pedazos rotos se ahoguen entre
lágrimas.
No ser es tan imposible como el hielo derretido en el
peor de los inviernos,
como el viento frío en el mejor verano.
No ser es tan contradictorio como decir que no estamos
hechos el uno para el otro.
La ruleta rusa de nuestra vida tiene cargadas 13 balas.
Y no es necesidad, la casualidad de que todas vayan
dirigidas a terminar con malas rachas.
Y así es como se hace para acabar con absurdos tópicos
y leyendas.
Y así es como se demuestra que la suerte es nuestra alma
gemela.
Raúl Merino y Marina Zamora
2n B Batx.
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MY FAVORITE THING
My favorite thing is watching TV series, but
not anyone; I love one, only one of them. It has
been on air for 11 years, it has got 11 seasons, now
going on 12, and it will be about to broadcast the
13rd season.
Yes, I’m talking about Supernatural, one of
the best series ever broadcast on American T , on
channel The CW.
The series is about two brothers, Dean and
Sam Winchester. They are hunters, but not normal
hunters, they hunt demons, monsters and evil
beings, like they say: Saving people, hunting

things, the family business.
They’re always travelling, from state to
state, and… oh I’m sorry, I can’t say more, because
this will be a spoiler, but, if you want, and if you
like mystery, love, a little drama… you really need
to watch this series, you’ll love it.. Trust me.
Mariam Bakhti
2n B Batx.
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LA MEVA COSA PREFERIDA
La meva cosa preferida és veure sèries de
televisió, però no qualssevol; me n’entusiasma una,
només una. Ha estat emetent-se durant onze anys, onze
temporades; ara ja va ja per la dotzena, i aviat s’emetrà
la tretzena.
Sí, estic parlant de Supernatural (Sobrenatural),
una de les millors sèries emeses a la televisió americana,
al canal The CW.
La sèrie tracta de dos germans, en Dean i en
Sam Winchester. Són caçadors, però no caçadors
normals: cacen dimonis, monstres i éssers malignes. Tal
com ells mateixos diuen: salvar la gent, caçar coses,
aquest és el negoci familiar.
Sempre viatgen, van d'estat en estat, i... oh, em
sap greu!, no puc dir més, perquè això serà un “spoiler”,
però si ho desitgeu, i si us agrada el misteri, l'amor, una
mica de drama..., us caldria veure aquesta sèrie, us
entusiasmarà! Confieu en mi.
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YOU CAN DO IT
Have you ever felt lonely? Everybody hates
you? And, have you ever felt not loved?
Tell me, be honest. It isn’t the best feeling
in the world right?
Sometimes, you feel like a whole damned in
this world, and you want stay alone, and talk to
nobody, and no-one can understand what’s
happening inside you, and you try to fight with the
monster who lives in your mind, at night you can’t
sleep and then you think; “I should trap myself in
bed, because I guess I’ll sleep when I’m dead”. At
day you always try to show the world that you’re
very happy, but actually, you’re hiding your pain
inside, with fake smiles.
And you can’t fight with the Darkness inside you, and you feel that whatever you do, will be
bad, then, the moment arrives, when you decide to
finish with your pain, you want to kill yourself…,
but you stop, because you’re strong, because, never
forget,“always be fighting” and “love yourself first”.
Please, don’t let the other bad things or bad people
destroy you, and then you’ll win, win the war with
yourself. Come on, you can do it, I trust you…
Mariam Bakhti
2n B Batx.
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TU POTS FER-HO
Alguna vegada t’has sentit sol? Que tothom
t’odia? I alguna vegada has sentit que ningú t’estima?
Digues-m’ho, sigues honest. Oi que no és la
millor sensació del món?
De vegades et sents un maleït condemnat en
aquest món, vols estar sol i no parlar amb ningú, ningú
pot entendre què passa dintre teu i lluites contra el
monstre que viu a la teva ment; a la nit no pots dormir i
penses: “hauria d’atrapar-me al llit, suposo que dormiré
quan sigui mort”. De dia tractes de demostrar al món
que ets feliç, però ocultes el dolor amb falsos somriures.
Lluites amb l’obscuritat dintre teu, però sents
que facis el que facis, estarà malament; i arriba el
moment en què decideixes acabar amb el dolor i vols
suïcidar-te..., però atura’t, sigues fort, lluita i estima’t
primer a tu mateix.
Sisplau, no deixis que les persones o les coses
dolentes et destrueixin.
I guanyaràs aquesta mena de guerra contra tu
mateix.
Vinga, pots fer-ho, confio en tu...
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A BETTER WORLD
Unfortunately, today there are millions of
people who don’t have enough to lead a normal life, so
I think that we should help the people less fortunate
than us to improve their lives.
We must educate young people to know what is
happening worldwide and encourage them to
contribute their bit to help with any of the primary
needs, such as food, water, milk, toys for children or
money to create help centers.
In conclusion, if we were all aware of what is
happening around us we could help those in need.
With a little effort we can make a better world.
Sandra Porqueras
2n Batx. Nocturn

UN MÓN MILLOR
Malauradament, hi ha milions de persones que
no en tenen prou per portar una vida normal; crec que
hem d'ajudar les persones menys afortunades que
nosaltres perquè les seves vides millorin.
Cal educar els joves perquè sàpiguen què passa
al món i animar-los a aportar el seu granet de sorra per
ajudar a satisfer la gent les seves necessitats primàries,
com ara aliments, aigua, llet, joguines o diners per crear
centres d'ajuda.
En conclusió, si tots fóssim conscients del que
passa al nostre voltant, podríem ajudar els necessitats.
Amb una mica d'esforç podem fer un món millor.
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PEN-PAL WRITING TO NORWAY
Hey, there!
How are you doing? I’m Joan-Enric Rico,
from another place in Europe called Terrassa. It’s a
city very close to Barcelona. I’m not sure you know
the first one but I’m certain you know the second
one!
I’m a student at Blanxart in that same city
and I practice several sports like hiking, cycling or
climbing. I usually go skiing in winter, too. Over
here we are starting to get low temperatures and
finally some rain! It hasn’t rained for almost three
months. I’m sure that “up” there you will be a long
way into the winter.
How’s life in Norway? Is it as freezing and
as remote as it seems? Probably better than Spain
in some aspects…
Well, I look forward to your answer.
Cheers!
Joan-Enric
Joan-Enric Rico
2n Batx. Nocturn
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CORRESPONDÈNCIA AMB NORUEGA
Hola!
Com va? Sóc en Joan-Enric Rico, des d'un altre
lloc a Europa que es diu Terrassa, una ciutat molt a prop
de Barcelona. No estic segur que coneguis la primera,
però segur que coneixes la segona!
Sóc un estudiant del Blanxart, que es troba a la
mateixa ciutat, i practico diversos esports, com
senderisme, ciclisme o escalada. També solc anar a
esquiar a l'hivern. Per aquí estem començant a tenir
baixes temperatures i finalment una mica de pluja! No
ha plogut durant gairebé tres mesos. Estic segur que allà
"dalt" ja deu fer dies que heu entrat a l'hivern.
Com és la vida a Noruega? És tan gelat i llunyà
com sembla? Probablement és millor que Espanya en
alguns aspectes...
Bé, espero la teva resposta.
Salut!
Joan-Enric
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CONTRAPORTADA
Vet aquí un recull excel·lent dels treballs
més interessants que han anat fent els nostres
alumnes al llarg del curs, un d’aquells llibres de
relats breus que s’ha d’anar llegint de tant en tant
per viatjar cap a les inquietuds de l’adolescència,
amb les seves ganes de viure i de descobrir el món
que ens envolta, com les que transmet la nostra
Lorena León observant una fotografia que la fa
pensar: “Quan sigui gran m’encantaria fer la volta

al món i conèixer noves cultures, noves religions,
nous sabors… La cosina de la meva mare,
Maravillas, va marxar amb el seu marit a fer la
volta al món. I encara continuen viatjant. De
vegades ens envia fotos; una em va impressionar:
era un lloc pobre, i em va fer pensar que moltes
vegades em queixo perquè vull alguna cosa. Quan
vaig veure aquella foto, vaig pensar que sóc
afortunada de tenir un lloc on dormir, menjar i les
necessitats bàsiques cobertes. A mi no em falta res.
En canvi, a aquelles pobres famílies… I ells
somriuen i se’ls veu contents. Sembla com si amb
menys coses es pogués ser més feliç”. Una reflexió
que ens fa pensar a tots. Gràcies, Lorena.
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