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El dia de Sant Jordi a l’escola se celebren els Jocs Florals. És una de les 
festes més importants i boniques de l’escola perquè és una festa 
de tots.

Prèviament dediquem una setmana a la inspiració: tots els professors 
destinem els primers minuts de cada classe a una lectura personal. Els 
llegim en veu alta aquella novel·la, conte o poema que ens agrada espe-
cialment i tot seguit seguim amb la classe habitual. Ells ens escolten amb 
atenció.

Per incentivar-los a escriure, els organitzem una activitat sorpresa per 
a cada curs, com pot ser una pel·lícula de cinema, un taller de rap, con-
ferències, etc.

El dia de Sant Jordi és el colofó. Durant tot el matí organitzem una jor-
nada cultural on tenen cabuda tots els departaments per al lliurament 
de premis de dibuix, punts de llibre, fotografia matemàtica o textos i 
vídeos de català, castellà, anglès i francès.

El certamen és una festa agradable, els murals que han fet a plàstica am-
bienten el poliesportiu, l’orquestra d’Els Arcs acompanya les lectures 
amb dues peces ben especials i els alumnes de 4t dinamitzen tot l’acte.

Els textos guanyadors en català participen als Jocs Florals del districte i 
fins i tot poden optar al concurs literari que organitza l’Ajuntament de 
Barcelona.
Aquest any, dos dels nostres textos han estat premiats als Jocs Florals 
del Districte. 

Felicitats a Camila Fernández Carulla de 2nC i Lena Viñas Franco de 1rA 
per haver estat tan creatives i sensibles.

Tot seguit us presentem tots els premis i un enllaç al vídeo que els 
mateixos alumnes de 4t (Mar Canals, Mar Font i i Mar de Carreras) van 
preparar per a la festa.

Esperem que en gaudiu!

Pr
es

en
ta

ci
ó

https://www.youtube.com/watch?v=Vk124woPcOM&t=5s
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Obrim
Lluc Jiménez  1r A  Accèssit

1rA
Po

esia C
atalana · 1r ESO

nom Lluc Jiménez 
curs 1rA
pseudònim El vent
categoria F-1 
premi Accèssit

Obrim la ment,
fem pas al coneixement.

Rebem de braços oberts a tot aquell que pateix,
que a casa nostra, no ens falta res.

Obrim pas als somiadors,
somiadors que pensen i creuen, en un futur molt millor.

Un futur sense manipulació, sense contaminació,
sense desforestació i destrucció.

Obrim la ment,
deixem enrere el masclisme, el racisme i l’egoisme.

Obrim la ment,
per aconseguir que aquest món decadent, surti de la misèria que generem.
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Buida’t
Joan Álvarez  1r A  Primer Premi

Buida’t d’idees,
buida’t de pors.

Recupera la màgia
i el so de l’amor.

Buida’t de creences,
buida’t de dolor.

Troba l’alegria
i el seu prodigiós do.

Buida’t d’enyorança,
Buida’t de plors.

Imagina una història
on esteu vosaltres dos.

nom Joan Álvarez
curs 1rA
pseudònim In the dark
categoria F-1 
premi Primer Premi

1rA
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17 d’agost de 2017
Ivet Sánchez  2n B  Accèssit

Caminem Rambla avall,
et porto agafada de la mà,
tu has buscat un amagatall

i jo t’intento trobar.

Riem, cantem i juguem.
El sol ens escalfa la pell.

Decidim aturar-nos un moment,
i de sobte veiem gent corrent.

Un soroll aterrador ens paralitza.
Crits, plors i corredisses.

Una furgoneta a tota velocitat
passa pel nostre costat.

Ben ràpid sentim sirenes,
gent estesa que no s’aixeca!

Policies, bombers i persones del carrer!
Ningú sap ben bé què fer!

Moltes preguntes ens passen pel cap.
Ha estat un accident?

Ha estat voluntàriament?
No tenim respostes en aquest moment!

Avui la Rambla de Barcelona ha canviat,
El 17 A mai serà oblidat!

La llum de les espelmes ha quedat
en el meu pensament gravat

2nB
Po

esia C
atalana · 1r ESO

nom Ivet Sánchez
curs 2nB
pseudònim Lleó
categoria F-3 
premi Accèssit
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Plàstica
Camila Fernàndez  2n C  Primer Premi
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O Treballem  amb el compàs,

fem colors i geometria,
dividim en moltes parts.
Fer-ho bé m’agradaria.

Un polígon estrellat
queda bonic des de fora,

però em serà molt complicat
fer-ho en menys d’una hora.

Merche cap aquí, Merche cap allà!
Tothom necessita ajuda!

Merche cap allà, Merche cap aquí!
Que ningú sap la mesura!

Un dodecàgon inscrit
en una circumferència,
que et quedi net i polit.

Val més fer-ho amb paciència!

El Teorema de Tales
per a mi és massa complicat,

ja que el meu problema és
que no em dóna el resultat.

Gent a recuperació,
un divendres al migdia.
Potser amb dedicació
Plàstica ell aprovaria!

Treballem amb el compàs,
fem colors i geometria,
dividim en moltes parts.
Fer-ho bé m’agradaria!

 
 
 
 

 

nom Camila Fernàndez
curs 2nC
pseudònim Puntafina
categoria F-3 
premi Primer Premi

2nC
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Tranquil·litat
Maria Borràs  3r B  Primer Premi

Noto la humida brisa a la cara
com una dolça i llarga carícia.
Les onades llunyanes sembla

que s’apropen reiteradament.

El soroll de l’ambient es desplaça,
ara cap aquí i ara cap allà.

Els moviments de la mar moguda
són relaxants i únics, tant com l’indret.

Es fa fosc i el dia s’acaba.
Arriba la llum dels estels i de la lluna,

ara negra és la mar que abans blava era.
L’obscuritat no podrà amb la tranquil·litat.
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3rB
Po

esia C
atalana · 3r ESO

nom Maria Borràs
curs 3rB
pseudònim Mykonos
categoria G-1 
premi Primer Premi
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Llibertat
Laura Maseda  4t C  Accèssit

Cavalca amb valentia. 
Ve a robar-te del que ets pres. 

Cavalca i se t’endú 
allò que vol aquest vers. 

Ets a punt d’agafar-la. 
No la podràs tocar 
i quan l’hagis tastat 

mai no la deixaràs anar. 

T’arrossega i no t’importa, 
l’arrossegues i se’n va, 
l’agafes i somriu torta 

perquè de tu s’escaparà. 

No té preu, però val molt. 
No té lloc, però és a tot. 

Agafa-la amb fervor, 
la llibertat del teu cor.
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4tC

nom Laura Maseda
curs 4tC
pseudònim M
categoria G-3 
premi Accèssit
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Nostàlgia
Lia Viñas  4t C  Primer Premi

Po
esia C

atalana · 4
t ESO

4tC

Angoixa, curiositat.
Quatre engrunes de plaer
i, per una escletxa estreta,

una gota d’esperança.

Tot un abisme al davant,
Incert futur que m’espera.

El dibuixaré lentament
sense deixar-hi esquerdes.

Una porta rere meu
es tanca amb nostàlgia,

mentre que una altra se m’obre
cap a un món desconegut.

La creuaré amb pors i neguits,
inquietuds que seran pols

i, ben aviat, boira.

Cares noves, vida nova,
en aquest demà a tocar.

Ja mai més les ciències pures 
(tan sàvies elles, i fredes)

el meu son s’enduran,
ara que he trobat refugi
al nou cau d’humanitats.

Vull escriure i evadir-me.
No fugir del present,
ni entrar en el futur.

No sé què vull, en realitat.

Ja hi tornem amb els neguits.
Arraulida, al llit descanso.

Esmaperduda, garratibada, corpresa.
Respiro.

nom Lia Viñas
curs 4tC
pseudònim Calongina
categoria G-3 
premi Primer Premi
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Joan Álvarez  1r A  Accèssit

Cálido y árido
viento y sol,
la boca seca

voy sin control.

Mi cuerpo entero triste
sin ánimo ni pena
por allí y por allá…

Eso siento cuando te vas.

nom Joan Álvarez 
curs 1rA
pseudònim In the dark
categoria G-3 
premi Accèssit
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2nBYo canté
Júlia Bermúdez  2n B  Accèssit

Po
esía C

astellana · 2n ESO

Yo canté a la luz,
tú cantaste a la oscuridad.

Yo canté a la lluvia,
tú cantaste al sol.

Yo canté al blanco,
tú cantaste al negro.

Yo canté al sí,
tú cantaste al no.

Yo canté a la vida,
tú cantaste a la muerte.

Yo canté a la buena gente
que hace lo posible por ser así,

y que cantan a la vida,
que es lo mejor que se puede hacer aquí.

nom Júlia Bermúdez
curs 2nB
pseudònim Kelpie
categoria F-33 
premi Accèssit
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Corre
Kilian Fernández  3r B  Accèssit

Corre hoy, corre por mí.

Corre hoy, que no estaré aquí.
 

Corre hoy como corriste ayer,
para mañana poder perecer.

Corre hoy, no estés más triste,
No pienses más en lo que perdiste.

Corre hoy, que el tiempo se agota.

Corre hoy, caballo que trota.

Corre hoy, corre hacia la meta.

Corre, cariño, por este poeta.

Po
es

ía
 C

as
te
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 · 
3r

 E
SO

3rB

nom Kilian Fernández
curs 3rB
pseudònim Krishna
categoria G-11 
premi Accèssit
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Lo confieso 
Martina Moreno  4t A  Accèssit

Y te miento de forma brutal
si digo que de todo me arrepiento,

pues al final
lo único que me quita el aliento

es tu dichoso anzuelo mortal
y lo peor es que de nada me lamento.

Tan solo confesarte que a veces te suspiro
y a las estrellas les pido que acabe este tormento,

otras veces me engaño y lo retiro
entonces es allí donde consiento
cada ápice de dolor y te admiro

aun siendo tú, aun siendo un amor tan violento.

Así de enamorada he quedado
por desgracia o por fortuna

queriendo al cazador he acabado
Y voy sucumbiendo a cada una

de nuestras memorias del pasado
acabando marchitada de manera inoportuna.

Supongo que en eso consiste,
en que pierda la razón

y acabe como la flor que un día me diste
para luego terminar rompiendo mi corazón

el cual aun insiste en que,
esta noche duermas en mi colchón.

Po
esía C

astellana · 4
t ESO

4tA

nom Martina Moreno
curs 4tA
pseudònim Simple
categoria G-33
premi Accèssit
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Tiempo
Laura Maseda  4t C  Primer Premi

Tiempo lento,
tiempo usado.

Todo pasa,
ya ha pasado.

Presente tachado,
instantes borrados.

Pasados pisados,
futuros esperados.

Día y noche,
noche y día
preguntaba:

¿Cuánto duraría?

Infinito.
Terminado.

Date cuenta,
ya se ha acabado.

Po
es

ía
 C

as
te

lla
na

 · 
4

t 
ES

O
4tC

nom Laura Maseda
curs 4tC
pseudònim Desconocida
categoria G-33 
premi Primer Premi
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Amunt i a baix 
Júlia Inhiesto  1r A  Accèssit

Hola, sóc l’Schlinder2.0 i avui us explicaré la meva història.

Jo em passo tot el dia despert sense parar ni un moment; sí, sí tot el dia pujant amunt i 
avall pel meu edifici. Visc a l’avinguda dels Schlinders per això Schlinder 2.0 és el meu 
nom, Schlinder ve del nom del carrer i 2.0 del número de l’edifici.

Jo conec tota la gent que viu al meu edifici fins i tot les seves mascotes. Els conec de 
dalt a baix, de baix a dalt, del dret i del revés, del revés i del dret.
Mireu, si vosaltres voleu us puc explicar pis per pis qui hi viu…

1r pis: la família Brown, bé podríem dir que és una família força normal, però el que 
menys m’agrada és el seu gos, sí sí el seu gos el senyor Orina. Sempre que surt a pas-
sejar es fa pipí damunt meu, per això no em cau gaire bé.

2n pis: hi viu un noi jove, es diu Jack, fa dues setmanes aproximadament que ha fet 
la mudança per venir a viure en aquest edifici. En Jack està tremendament enamorat 
de l’Emily (del 3r pis), però el problema és que ell és un noi força sapastre, en canvi 
l’Emily és una noia molt centrada.

3r pis: em sembla que ja podeu imaginar qui hi viu… doncs sí hi viu l’Emily. Abans ella 
vivia amb la seva àvia que per desgràcia es va posar malaltona i per culpa d’això ara 
viu en una residència.

4t pis: la senyora Rosa, crec que per a mi el 4t pis és el millor ja que la senyora Rosa 
és la veïna que em tracta millor, bàsicament perquè no m’embruta quan passa i a part 
el seu gos Toby no fa pipí damunt meu (el contrari que el senyor Orina del 1r pis). Jo 
la conec molt bé perquè ella viu aquí des de fa 25 anys i jo també. La senyora Rosa ja 
està jubilada, per això baixa cada matí a les 9.30 al fornet del davant a fer un cafè amb 
llet i un croissant de xocolata desfeta que fa una oloreta mmm…

Després va a comprar el diari i torna a casa per llegir-lo. Al migdia i a la tarda sempre 
surt a passejar amb en Toby i van a fer una volta pel parc del costat.

5è pis: EN VENDA
Aquesta és la descripció del meu edifici és a dir de la meva petita família.

Aquí comença la meva història… 

Un matí fred d’hivern amb un cel força grisós jo estava esperant que la senyora Rosa 
piqués com cada matí per anar-la a buscar, però no apareixia enlloc…

La veritat és que de primeres no em vaig preocupar i vaig seguir fent la meva feina. 
Vaig recollir la família Brown amb el seu gos i…. Ecs, quin fàstic! Un altre pipí de gos a 
sobre meu, jo em pregunto per què no baixa per les escales.

Seguidament, vaig passar a recollir l’Emily que sempre surt mitja hora abans per no 
fer tard a la feina (consells de la seva àvia).

Després de recollir l’Emily vaig passar a veure si en Jack estava llest i efectivament… 
NOO mai està a punt a l’hora.

Finalment, vaig pujar cap a dalt de tot uns compradors de l’àtic, no sé si al final deci-
dirien quedar-se’l però eren una bona opció.

1rA
Pro

sa C
atalana · 1r ESO
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1rA Esperant una bona estona, em vaig adonar que la senyora Rosa no baixava, no sortia 
del seu pis en tot el dia, no treia el Toby a passejar, no sé què passava.

Dia rere dia feia el mateix :
 — recollir la família Brown i un pipí de gos damunt meu,
 — recollir l’Emily mitja hora abans,
 — esperar en Jack que s’acabés de preparar,
 — pujar al 5è pis els compradors de la casa en venda,
 — i esperar que aparegués la senyora Rosa.

 
Havia passat una setmana i continuava sense aparèixer la senyora Rosa una altra set-
mana i no havia vist rastre d’ella per l’edifici.

Donat aquest punt em vaig parar a pensar què dimonis podia haver passat amb la 
senyora Rosa.. Havia pensat el pitjor, per això vaig pensar la manera d’actuar perquè 
els veïns es donessin compte que la senyora Rosa tenia problemes.

Vaig trobar la solució, genial sí sí genial, cada vegada que algú  em cridés el portaria 
al pis de la senyora Rosa, així s’adonarien que li podria haver passat alguna cosa.

 — Família Brown cap al pis número 4
 — Emily cap al pis numero 4
 — Jack cap al pis número 4
 — Senyora Rosa, per què no obres la porta?

Això ho repetia cada dia fins que els veïns es van cansar i van decidir baixar cada dia 
per les escales.

Després d’un mes sense veure ni un pèl de la senyora Rosa, per fi va aparèixer… La 
vaig veure arribar més feliç que mai… no sabia què havia passat, si havia baixat durant 
un mes per les escales intentant passar de mi. No sabia què havia passat.

Però em vaig donar compte que… portava unes maletes, una a cada mà… 

Llavors em vaig parar a pensar un moment i vaig recordar que… 

LA SENYORA ROSA HAVIA ESTAT DE VIATGE, ara sí ara em quadrava tot! Tot aquest 
mes havia estat de viatge! Ara ja estaré tranquil sabent que ha tornat i que ja no hauré 
de preocupar-me pel que li podria haver passat.

Bé, aquest és el final de la meva petita vida, dic de la meva petita vida perquè com els 
veïns es pensaven que m’havia espatllat van trucar al mecànic . 
NOOOOOO QUIN HORROR !!!!!!!

PD: Pels que encara no ho havíeu intuït, sóc un ascensor del segle XXII i estic progra-
mat per a recollir les persones a l’hora que em marca el meu xip d’identificació. Potser 
per això el meu nom Schlinder us sona d’alguna cosa, per exemple de l’ascensor de 
casa vostra. Per això he dit que em passo el dia pujant i baixant pel meu edifici. Aquí 
teniu el meu petit secret .

nom Júlia Inhiesto 
curs 1rA
pseudònim Peix d’aigua dolça
categoria F-2 
premi Accèssit
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Toc toc
Lena Viñas  1r A  Primer Premi i Premi Districte

Toc-toc-toc. Ja hi tornem a ser. La veïna de baix ja torna a picar. Pujaré una mica la 
música a veure què passa. Ostres, ja la baixo, ja. Deu tenir el sostre ple de forats de 
tant picar amb l’escombra. Els meus pares diuen que està boja. Em van explicar que 
estava casada i que tenia una filla. Sembla que el marit les va abandonar i la nena,  això 
és molt fort, la nena va caure des d’una roca al mar i es va ofegar. Pobreta. Pobretes. 
Toc-toc-toc. Ara què vol? Si ni tan sols m’he mogut. Toc. No em fa cap gràcia. Toc. 
Els pares encara trigaran ben bé deu minuts a arribar. Toc. Per què els hauré dit que 
no em feia por quedar-me sola? Toc-toc.    

Baixaré a parlar amb ella. Que sigui el que Déu vulgui. Ja estic a punt de picar el seu 
timbre. Em pregunto com deu ser una boja. Sona un “ring” massa fort. M’espanto. 
Sento  com gira la clau a l’altra banda de la porta.  Uns segons després, una veu em 
diu que passi. M’ho hauria de pensar, però no ho faig. Seiem al sofà.  La cara d’una 
nena ens mira des d’una fotografia que hi ha al damunt d’una tauleta. És rossa, com 
jo. I somriu.  Després de deu minuts en silenci, li pregunto el nom de la seva filla. 
M’acarona els cabells. Pronuncia un nom, però no el sento bé, la música dels veïns ens 
molesta.

Li dic que em passi l’escombra. 

1rA
Pro

sa C
atalana · 1r ESO

nom Lena Viñas
curs 1rA
pseudònim Blaugris
categoria F-2 
premi Primer Premi i Premi Districte
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Aquell home
Edda i Carla Guash  2n B / 2n C  Primer Accèssit

Sona el despertador, obro els ulls, agafo el mòbil, em disposo a ajornar-lo uns cinc 
minuts més, dormo, torna a sonar el maleït despertador, obro els ulls, m’aixeco del llit 
que em demana que torni a estirar-m’hi, obro la porta de l’habitació, camino pel llarg 
passadís, esmorzo un suc acompanyat d’unes magnífiques torrades que em prepara 
la mare, deixo els plats bruts a la pica, vaig al bany per vestir-me i arreglar-me, agafo 
la motxilla i surto per la porta amb ganes que el dia em somrigui. Com cada matí em 
dirigeixo cap al forn per comprar el meu entrepà, avui el forner m’ha recomanat una 
novetat: quatre formatges. En sortir del forn he tingut la sensació que algú m’estava 
observant fixament. M’he girat uns 90º cap a la dreta, dirigint la mirada a la vella 
farmàcia situada a la cantonada. I no m’equivocava, un home d’uns trenta-cinc anys, 
amb la pell bruta, els cabells despentinats, les dents destrossades i groguisses, la roba 
trencada i sense sabates... no podia desviar els seus ulls de mi. El que més m’impacta 
d’ell és la seva mirada, uns grans ulls verds que transmeten massa emocions per com-
prendre un dilluns al matí, entre elles puc veure el patiment, el dolor i l’esperança. 
Obro la butxaca inferior de la motxilla, trec el moneder i abans d’adonar-me’n ja he 
reposat els dos euros de canvi que m’ha donat el forner.

Els diners cauen sobre el seu got i seguidament l’home em diu:
 — Gràcies noieta  – amb una veu apagada.
 — A tu!  – dic amb un to, potser massa alegre.
 — Que tinguis un bon dia!  – diu l’home una mica més alegre.
 — Perdona que et pregunti, però és que et veig i penso: com has arribat aquí?  

Què t’ha passat? No tens un lloc on viure? No tens una família? Segurament 
sono una mica directa, però totes aquestes preguntes i més m’intriguen molt.  
– decideixo callar-me i escoltar les seves respostes.

 — Mira filla  – sospira i pensa  – abans, no fa molt, tenia una casa, un fill, una dona, 
un treball i fins i tot un hàmster. Es podia dir que era feliç  – somric – ,fins que 
un dia vaig arribar més tard a casa, les llums estaven apagades; no hi havia 
ningú. Només una nota que ho explicava tot, em deixaven sol. Amb els dies 
em van fer fora de la feina, em van treure la casa.  – mira cap a dalt  – Doncs 
aquesta és la història de com la felicitat, la felicitat se’n va, et deixa tirat i la 
reemplaça la tristesa.

 — ”Ostres”  – em quedo sense paraules, miro el rellotge i me m’adono que faig 
tard  – Ho sento me n’he d’anar! Fins demà.

 — Adéu noieta!

Tot aquest llarg procés el repeteixo durant un mes.

Al mes i un dia no em sona el despertador, la mare no em prepara l’esmorzar, el 
pare no em dóna diners i surto de casa setze minuts tard. Però tot i així surto de 
casa amb ànims per retrobar-me, com cada matí, amb l’home del carrer. Arribo a la 
vella farmàcia, però ell no hi és: hi entro, no hi és, vaig al supermercat i al forn per 
preguntar si algú sap alguna cosa d’ell, però ningú l’ha vist. Decideixo esperar-me deu 
minuts més, ja que de totes formes arribo tard a l’escola. Miro el rellotge, el torno a 
mirar, esperant que màgicament aparegui al meu costat i així va ser: l’home apareix 
amb una camisa blanca, uns pantalons, unes sabates decents, afaitat, amb els cabells 
pentinats i amb un somriure que no havia vist mai. És ell. Em somriu i amb uns ulls 
d’agraïment és capaç de dir-m’ho tot sense dir paraula.

nom Edda i Carla Guash
curs 2nB / 2nC
pseudònim Per a tu
categoria F-4 
premi Primer Accèssit
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Nuna Canosa  2n B  Segon Accèssit

L’aire fresc m’acaronava la cara. Les gotes d’aigua em mullaven la pell, que ara em 
brillava. Em vaig aixecar amb dificultat, i amb la crossa em vaig apropar a l’aigua. 
Estava freda, i la sorra se m’enganxava als peus. Vaig avançar una mica més i vaig deixar 
la crossa a la sorra. L’aigua em cobria els genolls. Seguidament, em vaig deixar abraçar 
per les ones i em vaig endinsar nedant en la mar blava. Pensava en la llibertat, em 
sentia lliure. M’hauria agradat oblidar-ho tot i començar de nou. Però no podia. 
Només pensava en el pare, i en com podia haver succeït tot tan de pressa. Ell, 
segurament, no sortiria de l’hospital.

De cop, vaig esborrar aquestes paraules tan pessimistes de la meva ment i em vaig 
adonar que sempre que intentava evitar pensar en ell, acabava pensant-hi. 

Vaig sortir de l’aigua en veure que aquesta, que en un principi era transparent, ara 
s’anava tornant fosca. Em vaig eixugar amb la tovallola i vaig marxar.

A casa, la mare estava estirada al sofà amb la tele encesa, tot i que mirava al sostre. Li 
va lliscar una llàgrima cara avall, que va mullar el coixí. Quan em va veure, es va eixu-
gar i va forçar un somriure, li vaig tornar i vaig anar cap a l’habitació. Em vaig posar 
els auriculars i em vaig estirar al llit. Al cap d’una estona vaig obrir els ulls, la mare es-
tava asseguda al meu costat i m’acariciava els cabells. Em va preguntar si volia sopar 
però jo no tenia gana. Va sospirar i va marxar. Vaig mirar el mòbil, demà era dilluns.

El matí següent em vaig llevar amb desànim i vaig anar a despertar a la mare. Vaig 
beure un got de llet i ella va prendre un cafè. Vaig pujar al cotxe feixugament i vam 
anar cap a l’institut. En arribar-hi em vaig reunir amb el meu grupet d’amigues, es 
respirava un silenci incòmode, fins que la Daisy , que em mirava la cama, va trencar 
el gel preguntant-me com em trobava. Li vaig respondre que estava bé, tot i que no 
era veritat. En entrar a classe, tothom es va llançar a preguntar-me sobre el tema. Em 
sentia incòmoda. Vaig seguir les classes sense interès, fins que em van cridar perquè 
anés a secretaria, on em vaig trobar la mare esperant-me. Em va dir, amb pressa, que 
el pare estava empitjorant, i que aniríem a veure’l.

El trajecte se’m va fer llarg i pesat. Mentre mirava el paisatge, pensava en el succeït. 
Em vaig imaginar com es deuria sentir el pare, seria com un somni? O potser com un 
malson? Potser fins i tot seria com un conte, amb un fons negre, on tu, en series el 
protagonista i t’hauries d’inventar la teva pròpia història. 

Em sentia culpable. Si no hagués estat tan tossuda el pare no s’hauria distret. Em 
vaig enfadar amb mi mateixa. Sempre havia de ser jo la que ho espatllés tot, jo era la 
pesada, la capritxosa, la irritant... Se’m va fer un nus a la gola que no em va permetre 
continuar pensant amb claredat. Vaig baixar la finestra i vaig deixar que l’aire fresc 
em relaxés.

Quan vam arribar a l’hospital, vam pujar corrent a la seva habitació, on una infer-
mera ens va explicar el cas. Aquella nit el pare havia decaigut, no havia reaccionat 
bé a alguns medicaments. Estava molt prim i se’l veia dèbil. Tenia la cara pàl·lida, i 
tot i que el tenia al davant, semblava com si no hi fos. Ja no notava la seva presència 
com de costum. Llavors, vaig recordar la seva veu greu i els seus ulls foscos, que ara 
descansaven sota les parpelles cansades. El pare marxava, lluitant, però marxava. La 
mare li va fer un petó al front i li va xiuxiuejar a l’orella alguna cosa, que no vaig sentir. 
Després va sortir a fora a parlar amb la infermera. Jo, des de dins, intentava escoltar 
la seva conversa. La mare plorava, mentre la infermera li deia amb tristesa que el pare 
no duraria gaire.
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2nA Vaig mirar el pare, li vaig agafar la mà i la vaig estrènyer ben fort. Tot i que sabia que 
no em podia sentir, li vaig explicar la meva por. No el volia perdre. El necessitava. Vaig 
sanglotar i els ulls se’m van negar de llàgrimes. Li vaig dir que encara que en aquell 
moment hagués preferit que em vingués a recollir més tard de la festa, li agraïa que 
no ho hagués volgut fer, ja que un incendi provocat per una cigarreta va causar molts 
ferits. Per culpa de la meva tossuderia, però, vam discutir  i un cotxe imprudent va 
envair el nostre carril en sentit contrari aprofitant la seva distracció. En aquest se-
gon, no va tenir temps de reaccionar i vam xocar provocant que ell perdés el conei-
xement i jo, la cama.

Li vaig dir també, que havia de seguir lluitant, que tot i que el camí era llarg, havia de 
ser fort. Li vaig donar les gràcies per treure’m un somriure cada dia, i per fer de mi el 
que sóc. Mentre li mirava la cara, pensava que per molt que el cos d’una persona ja no 
hi sigui, el record és allà. Ara, però, era al revés. El cos del pare reposava sobre el llit, 
però la seva ment ja no hi era. Li vaig agafar la mà per últim cop, i ell, dèbilment, me 
la va estrènyer. Sobresaltada, vaig sortir corrents de l’habitació i vaig anar a avisar la 
infermera. Ella, ràpidament, li va mirar les constants a l’aparell i, efectivament, estava 
despertant! Vaig saltar d’alegria als braços de la mare i ens vam fondre en una tendra 
abraçada plena d’esperances.

Durant tota la nit no vam aclucar ni un ull, esperant el pare. Estàvem a una petita 
saleta on no hi havia ningú. Llavors va entrar una infermera i ens va dir que podíem 
passar a veure’l, però que no el féssim parlar gaire ja que estava molt dèbil i cansat. El 
vam abraçar durant una bona estona i després els vaig explicar tota la història mentre 
rèiem incrèduls de la sort que teníem. Vaig sortir fora a prendre l’aire mentre con-
templava les petites llums d’aquell ciutat adormida. Em vaig sentir tan afortunada 
que no sabia com expressar-ho. Aquella nit plena d’oportunitats m’havia fet passar 
pàgina i tornar a començar una vida. Vaig tornar a dins i em vaig asseure amb el pare 
i la mare, ens vam mirar i vam somriure.

nom Nuna Canosa 
curs 2nB
pseudònim Venus
categoria F-4
premi Segon Accèssit



21

Pro
sa C

atalana · 2n ESO
2nAUn esquelet que es mou

Aina Verd  2n A  Primer Premi

L’esquelet que teníem en un racó de la classe va alçar el braç a poc a poc, fins a 
tocar-se el front amb la punta del dit. Ho va veure la Maria, una companya de la 
classe que sempre veu coses estranyes i inventades. Mai la creiem, perquè sempre 
són il·lusions seves, però aquest cop sí que no deia cap mentida, passava de debò, ho 
podia veure jo amb els meus propis ulls: l’esquelet de la classe es movia.

La gent es va començar a alarmar molt, van prémer les alarmes d’incendi, encara 
que, per descomptat, no hi havia foc i no era necessari, però van començar a sonar. 
Tothom marxava de l’escola menys la nostra classe, no entenien què passava. I anaven 
arribant policies, de dos en dos, bombers i ambulàncies, ja que molta gent s’havia 
desmaiat.

Mentre jo veia tot aquell panorama, anormal –segons el meu punt de vista–, la 
professora de l’aula del costat em va preguntar què havia passat. Suposo que m’ho 
va preguntar a mi perquè era l’únic que estava més aviat tranquil i calmat, perquè 
normalment no acostumen a preguntar-me a classe. Jo tranquil·lament i sense pressa, 
com faria la meva àvia, li vaig respondre la veritat: que estàvem fent classe d’anglès 
i la Maria, i després tota la classe, havíem vist com l’esquelet del racó de la classe es 
movia. La seva manera de reaccionar no va canviar gens ni mica a la dels altres. Va 
començar a aixecar i abaixar els braços i amb un to bastant elevat, que estic segur 
que sentiria la meva àvia, va arrencar a cridar: “Auxili! Auxili!” I se’n va anar.

Jo continuava sense entendre res. Per què tothom estava tan estressat? Per què els 
metges començaven a fer el boca a boca a tothom? 

Era una situació inusual, estranya, sorprenent. L’entenia, això no passava cada dia, 
però al cap i a la fi aquell esquelet no era més que un simple esquelet com nosaltres a 
qui potser li picava una mica el front.

nom Aina Verd
curs 2nA
pseudònim Boli BIC
categoria F-4 
premi Primer Premi
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Misèria asiàtica
Kilian Fernández  3r B  Accèssit

Em vaig despertar de sobte. No sabia quina hora era, però sabia que algú havia entrat 
a casa; tot i que no havia fet cap mena de soroll, ho havia sentit dins meu. En el meu 
subconscient, una veu m’estava dient que estava en perill; i era veritat. L’estava no-
tant, la seva presència. «On deu estar?», em vaig preguntar. Segurament al menjador 
o al despatx. Per què hauria d’haver entrat algú a casa meva si no era per robar? Em 
vaig preguntar qui devia ser; segurament era un professional, un bon lladre, com sinó 
havia entrat sense fer el mínim soroll? De lo contrari, ho hauria sentit encara que 
estigués dormint. «I si és perillós? Potser m’estic jugant la vida», vaig pensar de cop. 
Vaig allargar la mà cap a la tauleta de nit, enmig de la foscor, per buscar el mòbil i, 
quan ja el vaig tenir localitzat, vaig deixar marcat el número d’emergències, per si 
de cas. Tot i que havia activat el flash del mòbil, no podia veure molt més enllà d’on 
estava. De totes formes, no vaig trigar gaire a inspeccionar la casa i adonar-me de 
que no hi havia ningú: Vaig mirar al despatx, al lavabo, darrere les portes i fins i tot al 
rebedor de casa; però no vaig trobar res inusual. La clau estava posada, ningú no ha-
via entrat. Estava sol, o això és el que pensava fins que, disposat a tornar a l’habitació, 
vaig passar pel saló i el vaig veure: aquell sofà. Mai me n’havia agradat, me l’havia 
emportat de casa quan vaig marxar. Sempre que el veia em tornaven els mals records, 
però no tenia diners per comprar-ne un altre, i ara era allà, formant en la meva ment 
una mòrbida idea: la imatge d’aquell algú que havia estat buscant amagat just a sota 
del maleït moble. 

En aquell moment em va semblar una idea massa boja per ser real, però la curiositat i 
el voler assegurar-se van guanyar la raó. La meva sorpresa va arribar quan, en ajupir-
me i mirar a sota, el meu malson es va fer realitat i una persona va aparèixer davant 
meu. El meu cos va quedar paralitzat, la meva respiració es va tallar i un silenci mortí-
fer va inundar la sala. La persona no es va moure.  «S’haurà adonat de la meva presèn-
cia?», vaig pensar, però de sobte, una mosca gairebé minúscula va passar davant els 
meus ulls; i els meus sentits es van aguditzar. Per les meves fosses nasals va arribar 
una pudor fastigosa que provenia de molt a prop. Era una olor a cadàver. 

No sabia com reaccionar, el meu primer impuls va ser il·luminar el seu rostre i desco-
brir la identitat d’aquell mort que havia profanat el meu son. Al principi no em vaig 
creure el que estava veient, però era allà, davant meu, l’última persona que hauria 
imaginat, aquella que m’havia vist néixer, créixer i anar-me’n: la meva mare.

El silenci de l’habitació es va trencar amb un crit ofegat i bastant ridícul. Em vaig posar 
la mà al front, suat, i vaig sospirar. Tot havia estat un malson, un horrible malson, 
però alhora una mica excitant tot plegat. Vaig alçar la mà per veure l’hora i els rajos 
de la lluna il·luminaren el meu rellotge: les cinc del matí. Feia ja temps que no dormia 
massa bé, tenia malsons diàriament però cap havia estat com aquell. Vaig bellugar 
el cap, no volia continuar pensant en allò. Em vaig aixecar del llit i vaig encendre el 
llum, el mirall formà la imatge d’un home jove, amb la pell despigmentada i uns ulls 
ametllats, asiàtics, que em provocaven arcades cada cop que els veia a la meva cara. 
Tot en mi estava malament. 

Vaig començar el procediment habitual: em vaig posar els guants i vaig agafar la 
crema; la meva única esperança de ser qui jo realment volia. Feia molt mal, sentia 
com si la pell estigués cremant-se; però res no importava tant com el meu desig 
més humit des que havia nascut. Mentre me la posava, mirant atentament la reacció 
química lenta però eficaç que emergia en la meva pell, vaig recordar el malson que 
havia tingut. «I si...?», encara no havia acabat de formular la pregunta quan milers de 
visions sobre què podia estar passant al soterrani es van formar al meu cap. «No», 
vaig tractar de tranquil·litzar-me, «tot està bé». Però no m’ho estava creient, un 
altre cop el morbo i la curiositat estaven guanyant la partida, i jo vaig deixar que els 
seus desitjos fossin ordres. Vaig baixar les escales i, amb la clau a la mà, vaig obrir la 
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oxidada porta que mantenia el meu secret ben guardat. El pesat metall va esgarrapar 
el terra deixant anar un estrepitós soroll que ella va poder sentir clarament.

 — Chad? – no em vaig molestar a corregir-la – Fill, si us plau, parlem-ne! Deixa’m 
anar-me, no m’enfadaré ni ho diré a ningú, d’acord?

La seva veu sonava desesperada, però no tenia importància, ja me n’havia assegurat 
i ara estava tranquil. Ella continuava lligada a la cadira, sense poder veure res. Vaig 
dubtar un moment de la situació, encara estava nerviós, però estava fent el correcte. 
Ho sabia, m’ho havia dit mil cops fins creure-m’ho. «Ella m’ha obligat».

 — Saps que t’estimo, rei- va dir plorant – t’ho suplico! Encara som a temps 
d’arreglar-ho tot. 

 — Calla- vaig dir contundent.
 — Si us plau! – va repetir, aquest cop amb més desesperació que abans i, molt en 

el fons, un indici de ràbia.
 — No.
 — T’estimo.
 — No m’estimes – vaig escopir amb l’odi més miserable que tenia dins meu. 

Hauria continuat parlant, li hauria dit tot el que pensava, tot el que havia guardat durant 
tants anys, però no vaig poder. Una llàgrima abrasadora, plena de desgràcia humana i 
patiment, va caure per la meva galta. Em va fer mal, molt mal. Vaig començar a sentir 
un dolor molt intens per tota la cara, un que no havia experimentat mai, un que em 
va fer caure a terra gemegant. Vaig posar-me les mans al rostre. 

 — Chad? Què passa, fill meu? Chad!

No vaig arribar a contestar, el dolor s’havia tornat insuportable i m’havia paralitzat 
el cos. Tot es va enfosquir i l’última imatge que vaig veure va ser la cara de la meva 
mare, mirant-me amb una preocupació irreal. Vaig poder arribar a sentir el mateix 
fàstic amb el qual tot havia començat.

Estava mort. No li havia calgut tocar-lo per saber-ho; potser pel seu instint de mare, 
que encara després de tot el que havia passat, estava intacte. Li va adreçar una mi-
rada dolça, recordant el seu somriure de petit, abans que qui havia estat l’amor de 
la seva vida, marxés i la deixés sola, amb tres nens blancs i un xinès, tal i com ella era.

Mai no havia comprès què havia passat. S’havia preguntat mil i un cops en quin punt 
va canviar tot i l’ànima del seu petit es va enfosquir en el seu propi odi cap a ell 
mateix. 

Feia ja hores que havia aconseguit deslligar-se de les cordes que la mantenien presa, 
però havia decidit no marxar fins que sentís la veritat d’en Chad; o de qui fos ara el seu 
fill, no estava segura de si seguia sent la mateixa persona. De fet, ni tan sols sabia ja 
si allò que estava veient al terra, sense vida i maltractat pels tòxics que havia utilitzat 
per canviar el que no es podia canviar, era el seu fill. Encara així, l’estimava; era el seu 
deute com a mare. El va mirar per últim cop i va somriure, ara ja podia descansar en 
pau.

 — T’estimo –va xiuxiuejar quasi imperceptiblement, i li va semblar que des 
d’algun lloc, el seu fill li havia respost amb les mateixes paraules.

nom Kilian Fernández
curs 3rB
pseudònim Chad Hanuko
categoria G-2 
premi Accèssit
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Lola
Paula Cerezo  3r B  Primer Premi

Mirava per la finestra de la classe, ja no va fer l’esforç de fer veure que prenia apunts 
o com a mínim que escoltava al professor. No estava d’humor. Havia tingut un dia 
horrorós, Havia arribat tard a tots els llocs, s’havia discutit amb les seves amigues 
i tot li havia sortit de revés. Només tenia ganes d’arribar a casa i oblidar se de tot. 
Contava els minuts de classe que quedaven per anar se’n i per fi va sonar el timbre. La 
Lola va sortir volant, ja ho havia preparat tot per anar amb la suficient rapidesa per 
evitar els comentaris de les seves amigues i ho va aconseguir.

Per fi va arribar a casa. Va escollir un disc, en va treure el cd i el va col·locar dins de 
la ràdio. Play. La música ressonava per tot el menjador, sort que estava sola a casa 
perquè sinó la seva mare ja hauria entrat per la porta demanant-li que baixés el volum 
o que es posés auriculars. Lentament el seu cos va començar a dibuixar el ritme de 
la cançó. Va començar amb moviments bruscos i grans per treure la seva ràbia. Li 
agradava començar a poc a poc i anar-se animant fins arribar a un punt on les se-
ves mans, els seus braços, els seus peus, deixaven de ser simplement mans, braços 
i peus i passaven a formar part d’una història. El seu cos i la música s’unien amb tal 
perfecció que resultava una única cosa; una cosa fràgil i lleugera. Semblava un ocell 
volant lliurament pel cel, o un pinzell que dibuixava un paisatge. Era com alguna per-
sona que ha estat muda tota la seva vida i de sobte deixa de ser-ho, tenia aquella 
necessitat de parlar; els seus moviments eren les paraules que explicaven tot allò que 
ella volia expressar. Una explosió de sentiments. La música fluïa per les seves venes. 
I quan sentia que creixia un foc dins seu, quan veia que els seu cos es movia sol, que 
tenia la ment en blanc i no pensava en res, era aleshores que es sentia lliure de debò. 
Perquè aquella era l’única manera que la Lola coneixia per expressar-se: ballant.

nom Paula Cerezo 
curs 3rB
pseudònim Divendres
categoria G-2 
premi Primer Accèssit
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Camí de lletres
Lia Viñas  4r C  Primer Accèssit

Ja hi tornem. Una altre vegada. Juraria que feia dos dies era a la platja. Tan sols queda-
ven deu dies per a començar un any ple de canvis i novetats. Deu dies per a decidir-
me sobre com enfocaria el meu futur. No sé si estic gaire preparada per a començar 
aquesta nova etapa, però de ben segur que m’ensortiré, o això és el que m’ha dit ma 
mare. Potser és amor de mare, o potser, tan sols potser, és la veritat.

Humanístic, científic, tecnològic, artístic. Com sempre, indecisa. Descarto les cièn-
cies. Les mates mai no han estat el meu punt fort. Decideixo anar pel camí de les lle-
tres, que no sé on em portarà, però realment és amb el que gaudeixo. Escriure, llegir, 
sí, això és el que m’agrada. 

Ja ha arribat el dia. Decideixo anar-hi en metro. Baixo les escales. Al mig del llarg pas-
sadís, un home toca la guitarra. M’acosto i em cluca l’ull. Aquella música em posa de 
bon humor. Per això decideixo donar-li una moneda. Moltes gràcies, em diu. Segui-
dament pronuncia un seguit de paraules estranyes: Sed fugit interea, fugit irreparabile 
tempus. Me’l miro, però no em dona temps de dir-li res, perquè ja torna a cantar. 
No em puc treure aquelles paraules del cap. No estenc bé què volen dir i penso que 
potser no volen dir res, que l’home està una mica boig. 

Arribo al nou institut amb prou temps per fer-hi una visita general i contemplar 
l’edifici en el qual passaré els propers dos anys. Un noi, que sembla fer el mateix que 
jo, em somriu. Noto una complicitat especial. Però és el primer dia, així que tampoc 
no em precipito. Conèixer gent nova i fer amics nous és una cosa que em costa. Sóc 
una mica tímida. 

Sona el timbre. Pujo les escales i el segon pis és per aquells que hem decidit seguir el 
camí de les lletres. Abans d’entrar a classe, miro l’horari. Toca Llatí. M’havien avisat 
que era impossible aprovar l’assignatura. Tothom coincidia que la professora no era 
molt comprensiva. I que era molt i molt exigent. Entro a classe. El primer que sento és 
la seva veu esguerrada dient: “m’encanta el silenci i odio que m’interrompin mentre 
parlo”. No es pot dir que sigui una rebuda agradable. Però jo segueixo pensant en 
aquella frase que em té tan amoïnada. La professora decideix  escriure una pregunta 
a la pissarra. Es veu que és el que fa sempre el primer dia. Diu que mai ningú l’ha sabut 
respondre. Que porta trenta-set anys fent classes i mai ningú no ha estat capaç de 
respondre-la. Ho diu amb orgull, sabent que aquest any tornarà a passar el mateix. 
N’està tan segura que fa una promesa: “Si algú l’encerta, ja té aprovada la meva assig-
natura”. Llegeixo la pregunta. Diu així: Quin és el vers 284 del llibre III de les Geòrgi-
ques de Virgili? Encara no sé com és que vaig alçar la mà. La professora em mira i em 
pregunta el meu nom. Responc. Tot seguit, per pura inèrcia, deixo anar aquesta frase: 
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. Miro la professora. Us prometo que mai no 
havia vist uns ulls tan i tan oberts. 

nom Lia Viñas
curs 4tC
pseudònim La Fosca
categoria G-4 
premi Primer Accèssit
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La tinta flueix
Bruno Vázquez  4t A  Primer Premi

L’hivern encara no ensenya les dents; el gebre de les teulades es fon amb el primer 
petó del sol. Camino pels carrers del poble, sol. Sento veus en la llunyania, no els hi 
dono importància. Aquests últims tres dies he estat tenint una sensació estranya, 
com si algú m’observés i em seguís a totes hores, com si tingués dues ombres. Trepi-
tjo el terra, s’enfonsa, noto la textura de la neu blanca i cristal·lina sota els meus peus, 
tinc fred. El vent furiós em colpeja la cara. Tinc els llavis secs, el cabell despentinat. 
Estic situat al carrer principal del poble, els fanals d’aquest s’encenen de cop. La seva 
llum tènue contrasta amb els colors grisos dels núvols del cel. Giro a la dreta, ja veig 
casa meva, l’única amb la xemeneia encesa, l’única de la qual surt fum, l’única que 
dóna sensació de calidesa. Recordo haver-la pintat amb el meu pare l’any passat, tot 
i que no li va fer molta il·lusió que marxés de casa, em va ajudar amb la meva nova llar.

Pujo els dos esglaons del porxo, agafo les claus i obro la porta, cruix. Una vegada 
dins, observo l’interior amb atenció. M’agraden les finestres grans, deixen entrar 
aquella llum tan especial que defineix els contorns de les motes de pols que floten a 
l’ambient, semblen petits centelleigs. Els colors de la casa són càlids, rurals, reconfor-
tants. Em dirigeixo a la meva habitació, la meva ombra em segueix pel passadís men-
tre trepitjo el parquet, nou. Pujo les escales de la casa. Hi ha tres portes, la tercera és 
la meva cambra. Hi ha un llit, blanc, un armari i un gran finestral. El sostre està decorat 
amb senzilles motllures, rectilínies i uniformes. Al fons, el meu escriptori, de fusta 
de roure, envernissat. Era de la meva àvia. Tristesa, nostàlgia, sento. Davant, la meva 
butaca preferida, d’espatlles a la porta. M’assec, deixo que la meva mà esquerra aca-
roni el vellut de color vermell. Necessito escriure, miro el paper situat sobre la taula, 
està blanc, sense res, desitjant que algú l’ompli d’idees i sentiments. La ploma, uns 
centímetres a la dreta del foli, goteja tinta blava, com si un mar intentés passar per 
un comptagotes. L’agafo i la poso sobre el paper. Estic inquiet, començo a redactar.

L’home es dirigí cap a la casa, pujà els dos esglaons del porxo. La porta no havia d’estar 
tancada, i no ho estava. El parquet no havia de cruixir, i no cruixia. Paro d’escriure, sento 
un corrent d’aire fred en el meu clatell, deu venir d’alguna de les escletxes del saló, 
penso. Segueixo redactant. L’home notà la sang galopant pel seu cos, pel seu cor. Primer 
el passadís, recordà. Després de l’escala, tres portes. Ningú en la primera, ningú en la segona. 
La tercera porta i, llavors, el punyal a la mà, la llum del gran finestral, l’alt respatller d’una 
butaca de vellut vermell, el cap d’un home a la butaca, escrivint. Un crit. La ploma cau, la 
tinta flueix.
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nom Bruno Vázquez
curs 4tA
pseudònim Cor de tinta
categoria G-4 
premi Primer Premi
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¿Por qué? No
Mariona Albert  2n A  Accèssit

2nA

Me siento extraña, no es un día normal. Mi abuela no está bien, no me llama, no viene 
a verme… 

Los domingos solíamos cocinar pasteles, tortillas… hasta que un día me comentó que 
no vendría, porque se encontraba mal y, de esta simple forma, fueron acaeciendo los 
domingos.

Mi abuela siempre había sido una mujer estilosa, elegante, clásica y resplandeciente. 
Pero ahora solo suele vestir un camisón. Recuerdo cuando día tras día, entraba en 
casa y nos preguntaba: “¿hay calcetines para doblar?” Y sí, siempre había, ya que 
somos una familia enorme. Una de sus aficiones era coser; lo hacía muy bien, con una 
exquisita perfección. Pero todo esto ha quedado atrás; sé que ha tenido un pasado 
complicado, pero eso no significa que se tenga que encerrar en casa, ¿no?

Solía salir a la calle para ir al mercado, de tiendas… Le gustaba pasear y observar las 
calles, el paisaje, la gente. Le encantaban las exposiciones, la arquitectura, la historia, 
una buena conversación…

He tenido la brillante idea de hablar con mis padres para descubrir lo que le pasa. Me 
han dicho que es porque se está haciendo mayor y que le explique todo lo que siento.
Pero he estado toda la noche dándole vueltas al tema y para qué intentarlo si no me 
escuchará. ¿Vale la pena?

No se trata de que mi abuela quiera lo que yo quiero. Ha perdido energía, ganas 
de vivir y todos los que estamos a su alrededor somos como fantasmas. Ya no 
pertenecemos a su mundo. Solo tiene sueño, le pesan los ojos, debe cerrarlos para 
evitar pensar en un tiempo, que ya no volverá. Tiene mucho sueño, cierra los ojos, 
parece dormida, duerme. ¿Duerme?
   

Pro
sa C

astellana · 2n ESO

nom Mariona Albert 
curs 2nA
pseudònim Dolçor
categoria F-44 
premi Accèssit
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Número desconocido
Aina Verd  2n A  Primer Premi

Todo empezó el día que le cogí un jersey a mi hermana sin su permiso. Pero eso no 
fue un problema, porque no se dio cuenta. La verdadera aventura empezó cuando 
encontré en un bolsillo del jersey una nota que ponía: Ayuda 433214502.

Aquel papel me intrigaba, era evidente que no lo había escrito mi hermana, recono-
cía su letra. ¿Era de alguien que realmente necesitaba ayuda? ¿De qué tipo? ¿Era de 
una persona que había sido secuestrada en una habitación? ¿Se trataba de una nota 
escrita por quien había hecho el jersey?

Al final decidí preguntarle a mi hermana dónde había comprado el jersey. Y ella me 
respondió que lo había comprado en una tienda de segunda mano en Granada.

Yo no tenía intención de ir a la tienda, pero sí de llamar al número de teléfono; era mi 
última oportunidad para descubrir a quién pertenecía el papel con el mensaje.

Llamé desde una cabina, no quería que me reconocieran. Pero mi sorpresa fue mayús-
cula cuando escuché una voz irritante que decía:

 — Teléfono inexistente, teléfono inexistente…

Ya no sabía qué hacer, y lo que había pasado con el teléfono me hacía tener aún más 
curiosidad por saber quién había escrito aquella nota.

Al final me incliné por la opción de preguntarle a mi hermana si sabía algo al respecto 
de aquel papelito. Y le enseñé la nota. 

Lo que me dijo me dejó paralizada. Me contó que aquellos números eran las notas de 
matemáticas de su mejor amiga, Ana, que le pedía ayuda para aprobar.

nom Aina Verd
curs 2A
pseudònim Calamar de jamón
categoria F-44 
premi Primer Premi
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En medio de la nada
Laia Pozo  4t C  Primer Accèssit

Me desperté en medio de la nada. No se oía nada, no se veía nada ni se sentía nada.

 “¿Qué es la nada?”- pensé. “Nada, supongo”. 

Tengo una sensación parecida a la que se tiene cuando entras en tus pensamientos, 
sin importarte nada más. Lo admito, estoy asustada y no entiendo nada. No sé ni 
dónde estoy ni cómo he llegado hasta aquí. Intento relajarme y dejar la mente en 
blanco. Tengo el presentimiento de que he vivido esto antes, ¿Cómo se llama esa 
sensación? Un “déja vu”, creo. Eso no me extraña, me pasa muy a menudo aunque no 
entiendo por qué. Hay gente que piensa que los “déja vu” son simplemente un fallo 
de nuestro cerebro que, en vez de guardar ese recuerdo en la carpeta del presente, lo 
guarda en la del pasado pero yo creo que esta sensación se debe a que ya has vivido 
antes esa situación.

De pronto oigo unas voces lejanas, están entrecortadas y es imposible averiguar lo 
que dicen, pero cada vez se oyen más fuerte y empiezo a recordar… un golpe, un 
grito, una luz, un silencio.

Me llamo Claire, llevo dos años en este maldito hospital, en esta misma habitación y 
en la misma cama. Tengo la esperanza de despertar algún día, de volver a ver la luz 
y a sentir esas ganas de vivir que tenía antes del accidente. Tengo la esperanza de 
volver a ver a mi familia, de ser libre por fin de este profundo sueño y recuperar estos 
dos años perdidos. 

Como todo el mundo dice, la esperanza es lo último que se pierde así que de momen-
to, me quedaré aquí, despertándome cada día, en medio de la nada.

nom Laia Pozo
curs 4tC
pseudònim Pou
categoria G-44 
premi Primer Accèssit
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Todo empezó cuando faltaban 2 meses para vacaciones de verano e ingresaron a una 
chica llamada Menta de 15 años en el Hospital Clínic y sí, esa chica era yo. A Menta es 
decir a mí, me ingresaron por ataques psicóticos y para encontrarme la medicación.

La experiencia fue la siguiente:
 
DÍA 1
El primer día fue el más duro porque acababa de llegar, no conocía a nadie y me sentía 
muy sola. Lo primero que hice es llorar y llorar, lo segundo despedirme de mi familia 
y lo tercero intentar conocer a mis compañeros, que por suerte eran agradables. Mi 
compañera de habitación que la llamaremos La Harri Potter porque le encantaba ese 
libro estaba por anorexia y autolesión pero aun así, a día de hoy, creo que se saldrá 
de esa. Después de toda esta aventura nos fuimos a dormir.

DÍA 2
El Segundo día, me levantaron a las 7:00 para hacerme una analítica de sangre y otra 
de orina luego me dormí hasta las 8:00 para ir a la ducha y a las 9:00 desayuno como 
cada día.

Fue un día también muy duro porque no podía ni salir a la calle ni hacer nada pero por 
suerte hacíamos manualidades.

A las 17h mi familia me vino a ver hasta las 19h y yo lo único que hacía era llorar y 
tomar caramelos de nicotina.Cuando fue la hora me fui con la gente y me hice amiga
del niño Modelo. Era un chico con unos ojazos azules, que estaba por lo mismo que 
yo se me hizo fácil comprenderlo y hacerme amiga suya.

A las 20h cenamos y a las 21h me fui a dormir.

DÍA 3
Mi tercer día ya fue mejor porque me dejaban salir 30 min por el hospital, para mí ya
era mucho esto, aunque a vosotros os parecerá poco.

Como no me desperté a las 8 para ducharme , y después de desayunar estuve hablan-
do con un chico al que llamábamos Gato porque hacía siempre el ruido de un gato y 
le gustaban mucho los gatos, era muy agradable pero estaba como una cabra, no me 
acuerdo de los motivos por los que estaba allí.

Era fin de semana y no había taller, así que nos dejaban dormir hasta la hora de comer 
y después venían las visitas , cuando estaba en la visita y ya habían pasado los 30 min 
me dejaron fumar dos cigarrillos.

A las 19h teníamos que volver dentro del Clínic.

Ese día vino mi madre a verme y me hizo mucha ilusión, pero solo la dejaron 30 min
y a las 21h podíamos irnos a dormir o mirar un rato la tele.

DÍA 4
Me volví a levantar a las 8 para la ducha y luego me senté al lado del Gato para desa-
yunar. Delante del Gato había una niña que estaba por anorexia y yo siempre le decía 
que comiese aunque no tuviese ganas.

Después del desayuno tocaba descanso y había una chica con el pelo muy largo
que era muy simpática, me caía súper bien y me contaba todos los cotilleos del
hospital. Luego me fui a dormir porque al ser fiesta nos dejaban dormir más, dormí

4tA Los niños del pijama azul
Berta Romeu  4t A  Segon Accèssit
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hasta las 12:30 porque a esa hora abrían los baños. A la 13:00 comimos pero la comida 
no estaba muy buena, comí muy poco y a las 14:00 me fui a dormir. A las 17h vino mi 
familia a verme y salí 1 hora a la calle y por fin pude fumar. Estaba histérica por no 
poder hacerlo.

A las 19h volví dentro del hospital y a las 20h cenamos pero yo no tenía hambre y a
las 9 me fui a dormir.

DÍA 5
Me levanté a las 8:00 y me fui a desayunar con el Gato y la chica de la silla de delante. 
Como era lunes y era festivo no me podían hacer pruebas.

Después del reposo, a la hora de taller hicimos zumba para no aburrirnos. Claro está
yo me quedé mirando porque bailar no es lo mío.

A la 13:00 nos tocó ir a comer pero no me acuerdo de lo que comimos así que me 
saltaré esa parte.

Yo estaba feliz porque sabía que salía dos horas fuera con mi familia pero cuando 
llegaron me puse a llorar.

A las 19h volví a entrar en el hospital y jugué al ping pong con el Modelo, el Gato y el
de Lesseps a quien ya conocía y sabía por lo que estaba allí, por los porros.

Después de cenar miramos Prison Break y luego nos fuimos a dormir.

DEL DÍA 6 AL 14
Ya me pudieron hacer las pruebas porque habían pasado los días de fiesta.

Lo peor fue cuando ya llevaba una semana allí dentro porque pensaba que no saldría 
nunca.

Al final me acabé acostumbrando a las personas que habían allí, pero también había
gente que salía y eso se me hacía muy duro.

DÍA 15
Por fin llegó el día de salir del hospital y me puse contenta pero en parte triste por-
que ya no vería más a mis amigos del ingreso.

Todos los del ingreso me dieron su instagram para seguir en contacto.

Al estar allí aprendí que los porros no te traen la felicidad ni la diversión, y me llevo 
unos amigos de primera del ingreso.

Es decir que si alguna vez habéis fumado porros o lo pensáis hacer ya sabéis 
las consecuencias.

Fdo. SNAC

nom Berta Romeu
curs 4tA
pseudònim Snac
categoria G-44 
premi Segon Accèssit
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Borroso
Lia Viñas  4t C  Primer Premi

Me levanto con ganas de desaparecer. Lo de anoche me sentó fatal. Me asomo a la 
ventana y pienso que, si mi madre estuviera aquí, todo sería más fácil. Ella era la única 
persona que me entendía. A veces tengo ganas de irme, de huir de este mundo, pero 
no puedo. Decido vestirme. Sin ganas de hacer nada, me tumbo en el sofá, estoy 
hecha polvo. No me veo con fuerzas de seguir siendo la misma de antes. Esta vez no. 

Y otra vez al colegio. Esa rutina que tanto odio. Entro en clase. La profesora me mira 
y en seguida nota mi cara de tristeza y, a la vez, de odio. Me pregunta si estoy bien. 
Para no parecer la típica notas, le contesto que sí, que solo estoy un poco cansada. 
Pero lo de anoche me sentó fatal. Pensaba que así me aceptarían. Pensaba que si 
probaba el alcohol, sería la chica más popular del curso. Pero hace rato que noto que 
ya no soy la misma. Que nadie me mira a la cara por haber querido destacar y haber 
jugado con fuego. Por suerte, suena el timbre.

Por fin en casa. Me pongo el pijama y en seguida cojo un libro. Empiezo a leerlo. Es un 
libro muy curioso, pero ni leyendo puedo sacarme las preocupaciones de la cabeza. 
Los libros son mis mejores amigos; de hecho, los únicos que tengo ahora. La pérdida 
de mi padre fue muy dura, casi no hablaba con nadie, pero la de mi madre, me dejó 
sin palabras. 

Voy a la biblioteca a desconectar un poco de este odioso mundo. Pero entonces veo 
a Paula, ella era mi única amiga antes, pero desde que se unió a un grupo de chicas que 
no tienen nada que ver con ella, está insoportable y ni siquiera me habla. Cruzamos 
la mirada. Todo parece anunciar que no me dirá nada, pero de repente se acerca y se 
sienta a mi lado. Me mira y me guiña un ojo. Creo que estoy teniendo alucinaciones. 
De pronto, me mareo, pero aún sigo en pie. Todos ríen. Cuando me levanto de la 
cama del hospital, veo que por fin vuelvo a ser yo. Lo que había experimentado no me 
había gustado nada. Ese mundo no era el mío. No estaba hecho a mi medida. Entonces 
veo a Paula, y la abrazo más fuerte que nunca. Mi madre me mira, me acaricia y me 
dice: que no se vuelva a repetir. 

nom Lia Viñas
curs 4tC
pseudònim Oscura
categoria G-44 
premi Primer Premi
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El meu àngel de la guarda
Tania Romero  2n C  Premi Especial Goretti Serrano
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Només et volia donar les gràcies, t’ho vull agrair tot. Gràcies a tu he après a estimar, 
m’has ensenyat els valors de la vida, gràcies per haver estat 12 anys al meu costat i 
no anar-te’n mai. T’agraeixo tot el que has fet per nosaltres, ets la persona més for-
ta que conec. Siguis on siguis sé que ens cuidaràs, però Jan, aquí et trobem a faltar, 
aquí res és igual. Sé que estàs molt bé allà dalt, però aquí ens falten les teves fotos 
inesperades o fer-te aquella cresta que tant ens agradava. Trobo a faltar amagar-me 
i donar-te un ensurt. M’has ensenyat el significat d’enyorança. Vull dir-te que això no 
és un adéu, sinó un fins aviat. Només et demano que m’esperis, que siguis on siguis, 
m’esperis perquè d’aquí a un temps ens tornarem a unir i acabarem tot allò que hem 
deixat pendent. El cel ha guanyat un àngel, la millor persona que mai més guanyarà. 
Sé que des d’allà dalt tu ets el meu àngel de la guarda. Sé que m’estàs vigilant i sem-
pre m’acompanyaràs. Però jo segueixo pensant que aquí a baix era tot molt més fàcil. 
Sé que tu ja no pateixes i això em fa feliç, veure’t malament és el pitjor malson que 
mai he tingut. Vull que recordis aquestes paraules: 
T’estimava, t’estimo i t’estimaré.

Vull agrair-te aquests 12 anys compartits i vull agrair el destí, suposo, d’haver pogut 
tenir l’oportunitat de ser la teva amiga. I tant de bo tothom fos tan bo com tu, i 
tant de bo que marxessin aquells que no han aportat res ni a ningú. Però un dia em 
van dir que les persones no són eternes, i hem de ser conscients; però dir-ho és molt 
fàcil, quan arriba el moment és quan costa. Hi ha tants moments a recordar, tantes 
paraules, tantes abraçades o petons. Unes de les últimes paraules que em vas dir són: 
”sempre estaré el teu costat” 

I quin millor record que aquest? Això no és un punt final, no, això és un punt i a part. 
Ens veiem d’aquí a uns anys, Jan. Sé que siguis on siguis continues amb mi, i això em 
fa feliç.

T’estimo 14/9/16.         

nom Tania Romero
curs 2nC
pseudònim Un floc de neu
premi Premi Especial Goretti Serrano
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1st & 2nd ESO 
This year the students from 1st and 2nd of ESO have created some advertisements 
about products or Social Issues:
 

In 1st of ESO the first prize is for the advertisement by Bernat Pujadas,  
Júlia  Inhiesto, Manuela Herrera and Lena Viñas.

 

In 2nd of ESO the first prize is for the advertisement by Anaïs Caggiao, Emma 
Ponce and Maria Asensi.
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https://www.youtube.com/watch?v=PgYE2qH8j-0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ogJNmc27fME
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3rd  ESO
Students from 3rd of ESO have participated in a contest of Tutorials. We would 
like to congratulate all the students for the participation and the good quality, 
there are really good ones. 

PRIZES:
The first prize is for the tutorial : HOW TO MAKE PHONE CASES by: Emma Badia, 
Paula Jubert and Paula Cerezo.

4th  ESO
Students from 4th of ESO have participated in a contest of Advertisements of 
ELS ARCS. We would like to congratulate all the students for the participation 
and great effort, there are really good ones. 

PRIZES:
The first prize is for the advertisement made by: Bruno Vázquez, Joana Sánchez, 
Mireia Cañellas and Clàudia Broggi.
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https://www.youtube.com/watch?v=OLNre1X5lhQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbSJmU0-UsI&t=8s
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Dans ma trousse 
Jana Verd, Hannah Stone, Maria Villena, Carla Gaspà, Maria LLanso  1er

Nature et poésie
Sasha Cervelló et Aina Verd  2ème
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https://www.youtube.com/watch?v=jP3bMRbUIto
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La nature s’éveille
et les jonquilles fleurissent.

On se réveille 
quand le soleil brille.

Les oiseaux chantent,
les arbres bourgeonnent,

les fleurs se colorent
et les feuilles sortent.

L´hiver est terminé,
plus près est l’été.

La chaleur est bienvenue
et le froid a disparu.

Vienne le printemps
et ses longues journées,

de pluies et silence chargées.

Le printemps
Maria Casals  3ème B
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Fotografia matemàtica

Primer Premi  ·  Sacrifici en paral·lel 
1r cicle  ·  Pol Segura

Accèssit ·  Angles forjats
1r cicle  ·  Marc Farreras

Primer Premi ·  La geometria de l’ombra
2n cicle  ·  Bruno Vázquez

Accèssit  ·  MODELs de rectangles
2n cicle  ·  Oriol Burns
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Dibuix

Primer Premi  
Dibuix ·  4t A
Joana Sánchez

Primer Premi 
Dibuix ·  2n B
Laia Juny

Primer Premi 
Dibuix ·  3r B

Paula Cerezo
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Premi  
Punts de llibre  ·  2n B
Laia Juny 

Premi 
Punts de llibre  ·  2n B
Júlia Bermúdez

Punts de llibre
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