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REVISTA LITERÀRIA
EL SAGRER

LA FORÇA DE LES PARAULES
Els contes, relats, històries que trobem escrits de maneres molt diverses ens fan aprendre. Ens transporten a un espai, a una època o fins i tot a un món diferent i, d’aquesta
manera, aconsegueixen fer-nos creure que són reals.
Escriure o llegir és divertir-se. És fer volar la imaginació per aconseguir introduir-nos
dins una trama que, de ben segur, ens donarà moments de llibertat en què podem ser
tot allò que desitgem.
Escriure o llegir són emocions. És plorar amb els personatges, és riure amb tots ells, és
viure la seva vida.
Quan s’escriu quelcom, sigui una petita història, sigui una gran novel·la, es fa des del
cor. No només s’escriu per a un mateix, es fa per a tots aquells a qui els agrada convertir-se en valentes heroïnes i forts herois, en trapelles fades de bosc o riallers nans sota
un bolet, en detectius, en metges, en policies o en lladres, qui sap; aquesta és la gràcia
de llegir i escriure: convertir-nos en el que vulguem, sigui una pedra xerraire, sigui un
cotxe volador.
Quan s’escriu quelcom, es busca dins d’un mateix la inspiració. Allò que ens farà arribar
fins als lectors, allò que ens unirà en un de sol. Allò que et faci estremir, sí, a tu, a tu i
a tu, a tots aquells que en aquest moment esteu llegint això, busquem allò que us faci
somiar, riure o dormir, tota possibilitat és benvinguda, no ho negaré.
Quan s’escriu quelcom gaudeixes cada frase, cada paràgraf, cada capítol. M’agrada, em
fascina, em captiva jugar amb les paraules, donar-los un sentit o un altre, donar-los
vida m’embruixa, m’encisa, en definitiva... m’encanta.
Les paraules no han de fer mal, han de fer màgia, no us faci por utilitzar-les.

›› Olga Olaria Sendra
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PARVULARI P5 A: EL VENT
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QUAN VAIG D’ EXCURSIÓ
TROBO EL TIÓ

QUAN VAIG EN PATINET
TROBO UN BOLET

›› MIREIA GRAU

›› MARC OLIVA

LA NEU POSA BLANCA
LA BRANCA

QUAN ET MENGES LA CIRERA
LLENCES EL PINYOL A LA PAPERERA

›› JAUME ARRIZABALAGA

›› AUDREY GRATTE

AMB UN PAPERET
HE FET UN OCELLET

L’ ANIMAL QUE VIU AL RIU
SEMPRE RIU

›› JÚLIA MARTIN

›› ÀLEX MOLINA

EL PURÉ DE CARBASSA
ME’ L MENJO EN UNA TASSA

AMB EL DRAP
M’ EIXUGO EL CAP

›› MARC PAVIA

›› LAIA COLOMINAS

EL RATOLÍ QUE TOCA EL VIOLÍ
VIU EN UN MOLÍ

FAIG UN PASTÍS DE LLIMONA
I ME’ L MENJO PEL DIA DE LA MONA

›› JÚLIA EIXARCH

›› NORA LÓPEZ

EL COALA
PUJA PER L’ ESCALA.

EL CUINER
FA EL DINAR PEL BOMBER

›› MARC GÓMEZ

›› VÍCTOR VARGAS

EL GAT ES MENJA EL GELAT
EN UN PLAT

TROBO UN FIL
EN EL PERNIL

›› MARTINA IBAÑEZ

›› BERNAT LLAMAS

EL MARÇAL
TÉ UN POT DE SAL

QUAN ENGEGO EL VENTILADOR
S’ ENVOLA L’AVIÓ

›› ALEIX VILLAGRASA

›› LAIA BOCANEGRA

L’ ELEFANT VA CAMINANT
I ES TROBA UN GEGANT

VAIG VEURE UNA ABELLA
QUE SE’ M FICAVA A L’ ORELLA

›› AINA GUISSET

›› ELORA

QUAN VAIG AMB BICICLETA
POSO LA JAQUETA A LA MALETA

EL MUSSOL
S’ AMAGA QUAN SURT EL SOL

›› JULIAN GALVÁN

›› EDGAR GONZÁLEZ

EL GRIPAU
ÉS DE COLOR BLAU

EL CAVALL
EL NETEGEN AMB UN RASPALL

›› XAVI XIA

›› ALBA LOZANO

LA BRUIXA
FA UN PASTÍS DE MADUIXA

L’ OCA
DÓNA VOLTES A LA ROCA

›› ELSA RELANCIO

›› LAURA MARTÍNEZ

LA RATA QUE S’ AMAGA A LA SABATA
ES MENJA LA XOCOLATA

POSO LA RAQUETA
DINS LA MALETA

›› POL MIQUEL

›› CRISTIAN PARENT

PARVULARI P5 B: GOTES D'AIGUA
ME’N VAIG A VALLFOGONA
I VEIG UNA MONA

LA DENT DE LA SABRINA
NEDA PER LA PISCINA

›› AINA ÁLVAREZ

›› EMMA GASCÓN

QUAN PENSO AMB EL MEU CERVELL
EM FA MAL EL CANELL

LA TINA PATINA
MENTRE ES MENJA UNA MANDARINA

›› GIANNI JIN

›› LAIA SERRANO

VAIG A LA MUNTANYA
I VEIG UNA ARANYA.

EL LLEÓ TÉ POR
QUAN ES TROBA A LA FOSCOR

›› CLAUDIA GUINALDO

›› MOR NGOM

VAIG ANAR DE VACANCES A L’ESTARTIT
I EM VAIG COMPRAR UN VESTIT

LA VERA I LA PIGA
TENEN UNA AMIGA
QUE ÉS UNA FORMIGA

›› CLOE FERNÁNDEZ

EL COCODRIL
ES MENJA UN TROS DE PERNIL
›› LAIA ESTEVE

›› VERA URABAYEN

EL GEGANT
ES POSA UN GUANT
›› JORDI CABEZUELO

HI HAVIA UNA VEGADA UNA NENA,
QUE ES DEIA HELENA
I QUE JUGAVA AMB UNA BALENA

QUAN ESTÀ CANSADA
LA MAMA ES POSA EL PIJAMA

›› HELENA CORNADÓ

›› MARC ALEGRE

LA DANA
ES FA MAL A LA CAMA

TU EM TOQUES EL BRAÇ
I JO EM TOCO EL NAS

›› DANA BERNITA

›› MARC VALVERDE

EN MIQUEL QUÈ ÉS MOLT FORÇUT
HA FET UN GRAN XUT

DINS DE LA SABATA
EM TROBO UNA PATATA

›› MIQUEL AGUDO

›› GUILLEM LLAMAS

AQUEST MATÍ
LA LOLA HA SORTIT AL JARDÍ

MENTRE VAIG AL CASAL
MENJO PA AMB OLI I SAL

›› LOLA RASUL

›› BRUNO NIETO

L’ELVIRA SEU A LA CADIRA

LA GUINEU
TROBA UN TROFEU

›› ALEJANDRO FLORES

QUAN LA CLARA SURT AL CARRER
ES TROBA AL CARTER
›› KIRA VALIENTE

LA FORMIGA
TÉ UNA AMIGA
›› ALEX GÓMEZ

JUGANT AMB LA FARINA
M’HE TROBAT UNA SARDINA
›› ISABELLA OBANDO

›› ELOI PEREIRA

DES DE LA TORRE DEL CASTELL
VEIG EL MAR I UN VAIXELL
›› LAIA MBA

EL LLEÓ TÉ POR
QUAN VEU UN CAÇADOR
›› EDGAR REIG

CADA DIA AL DEMATÍ
M’AIXECO A FER UN BON PIPÍ
›› MARC TORRES
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1r A: LLEONS MARINS

Dibuix: Júlia Fonseca

EL QUE SEMPRE EM FA
PESSIGOLLES
“L’abuelo” és una persona que sempre em fa pessigolles.
És baix i prim i té el cabell gris com la pluja. Els seus ulls
són marrons com la xocolata.
És “carinyós” amb mi perquè sóc molt guapo i m’estima
molt.
Li agrada veure Bob Esponja amb mi després de dinar.
És especial perquè em fa uns dinars boníssims i dibuixem
trens. És el millor avi del món.

›› Gabriel Baranguer

la
Premi a

tendresa

LA MEVA MILLOR AMIGA
La Júlia és molt divertida i li agrada jugar amb les seves
amigues.
És alta i prima i té els cabells rossos com el sol. Els seus ulls
són marrons com la xocolata.

Dibuix: Júlia Mitjans

És la meva amiga i és simpàtica. De vegades s’enfada amb
mi perquè tenim algun problema, però sempre el sabem
resoldre. És “carinyosa” i amable.
És especial perquè dibuixa molt bé.

LA MEVA SUPERMARE
La meva mare és una persona molt “carinyosa”.

Jo me l’estimo molt i m’ho passo molt bé a l’escola amb
ella.

›› Sofia Hajbi

mistat

l’a
Premi a

És mitjana i prima. Té el cabell negre i marró com un lleó
marí i els seus ulls són marrons com la xocolata.

Li agrada estar amb mi i també prendre el sol.
És especial perquè m’abraça molt.

›› Oliver Serra
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realisme
Premi al

Dibuix: Izan Llop

És una mare molt “xula”, però, de vegades, s’enfada amb
mi quan me’n vaig a dormir tard.

1r B: DOFINS

LA MEVA GERMANA
Dibuix: Lucas Villanueva

La meva germana es diu Sara. Té 8 anys.
Té el cabell rinxolat i de color negre com una aranya.
És tan elàstica com una goma de pollastre.
Li agrada manar molt però també jugar amb mi i la Sofia a
fer d’amigues, de nenes grans.
És especial perquè dibuixa molt bé i el que més m’agradaria és tenir la seva habitació.

at
riginalit

›› Salma Hajbi

l’o
Premi a

LA MEVA COSINA JOANA
La Joana és la meva cosina i té 11 anys. Té els cabells com
els troncs i és guapa com les flors.

Dibuix: Yasmín Sánchez

És alta com un gegant.
No li agrada menjar carn, el que més li agrada és la pasta.
Li agrada dibuixar i ho fa tan bé com la Frida Kahlo.
És especial perquè és bona persona.

EL MEU GERMÀ POL

›› Cèlia Mandirola

rit
lat acolo

re
Premi al

El meu germà es diu Pol i va a P4.

Té la cara blanqueta. És baixet i molt guapo.
És trapella, divertit i molt rialler. És amable i li agrada molt
estar amb mi i jugar a fet i amagar.
És especial perquè em fa molts petons.

›› Paula Barrabeig

Dibuix: Mariona Que

Té els ulls marrons com un tronc i els cabells com les fulles
de la tardor.

ans
tre germ
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2n A: TAURONS

EL LLEÓ RICKY

›› Mariona Comellas

la
Premi a

tat
musicali

Hi havia una vegada un lleó que es deia Ricky i que tenia un problema. No era com els altres lleons, en comptes de ser
groc era verd. Un dia va decidir marxar perquè volia veure món i viure noves aventures.
Mentre caminava va sentir un soroll, era com el so d’un instrument, era una flauta travessera. S’hi va acostar i va veure
un mico, però no era marró, era de color taronja i a més tocava molt bé la flauta travessera. Quan el mico va veure el
Ricky es va espantar perquè no havia vist mai un lleó d’aquell color! El Ricky també es va espantar del mico. Al final es
van fer amics i el lleó li va proposar que anessin junts.
De camí, van sentir la música d’un violí. Van seguir el soroll d’aquell violí i van descobrir que era un elefant qui el tocava
i a més l’elefant era de color vermell! Ells es van espantar de l’elefant també, però al final es van fer amics. El lleó va
proposar a l’elefant si volia anar amb ells. L’elefant els va contestar que sí i van seguir el seu camí.
Al cap d’una estona, van sentir la música d’un clarinet i van tornar a parar. Van seguir la música i quina sorpresa! Era una
lleona però blava!
Al lleó Ricky se li van posar les galtes vermelles i allò volia dir que estava enamorat d’aquella lleona blava. Però alhora
tenia enveja dels altres animals perquè tots sabien tocar un instrument i ell no. Així que va demanar als seus amics que
li ensenyessin a tocar la bateria.
Els seus amics van ensenyar a en Ricky a tocar la bateria i llavors es van convertir en el quartet més famós i més acolorit
del món.

Dibuix: Biel

I vet aquí un gat aquest conte s’ha acabat.
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2n A: TAURONS

EL LLIBRE DE LA NÚRIA

ria

›› Irma Martí

rà
tasia lite
n
fa
la
a
Premi

Hi havia una vegada una nena que es deia Núria. A la Núria li agradaven molt els llibres perquè era molt curiosa i li encantaven les històries que podia aprendre llegint contes.
Li agradava llegir tota classe de llibres com, per exemple: novel·les, llibres d’acudits, etc.
Un dia, no sabem ni com va ser, va entrar dins d’un llibre. Al principi va tenir una mica de por i va dir molt espantada:
—Si us plau, vull sortir d’aquí!
Però després va sentir una mica de curiositat i llavors va començar a investigar. I no s’ho podia creure! Va veure en Harry
Potter. Estava molt emocionada perquè li encantava aquest personatge. Després va seguir investigant i... Caram! Es va
trobar una persona que, com ella, també estava atrapada. De sobte va veure que aquella persona tenia un drac i la Núria
sempre havia volgut muntar a sobre d’un drac. Era el seu somni!
La Núria va estar parlant amb aquella persona, que li va dir:
—Sóc la teva germana. Fa uns anys em va passar el mateix que a tu.

Dibuix: Núria P.

La Núria va recordar que els seus pares li havien explicat que tenia una germana que havia desaparegut feia uns anys.
Totes dues es van posar molt contentes per haver-se trobat i totes dues van muntar sobre del drac per fer una volta.
Llavors, sense adonar-se’n, van sortir totes dues del conte i es van retrobar amb els seus pares. I conte contat, aquest
conte s’ha acabat.
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2n A: TAURONS

LA PRINCESA PATINADORA

›› Esther Lanzarote

eguit

ni acons

som
Premi al

Hi havia una vegada un petit poble amb un castell molt gran que tenia una torre molt alta i quadrada.
Al castell hi vivien el rei, la reina i la seva filla, la princesa. La princesa era entremaliada i molt guapa. Li agradava molt
patinar i el seu somni era tenir uns patins, però els seus pares no la deixaven. Li deien:
—Les princeses no poden patinar.
Un dia el seu avi, sense que els seus pares ho sabessin, li va regalar uns patins màgics que tenien el poder de fer volar
qui els portés.
Llavors, la princesa, les nits de lluna plena, es posava els patins màgics i se n’anava a viatjar pel món. Va viatjar a París,
a Roma, a Saragossa i a Barcelona.
La princesa s’emportava un record de cada lloc on anava, però, un dia, un soldat la va veure i va avisar el rei. El rei va
anar molt enfadat a veure-la i la volia castigar, però la princesa li va explicar que a ella el que més li agradava era patinar
i que les princeses també podien patinar.

Dibuix: Irene

El rei va veure que li agradava patinar i li va dir que podia fer-ho amb la condició que ell i la reina també anirien amb ella
La princesa ho va acceptar i van anar tots tres a continuar viatjant. I conte contat, aquest conte s’ha acabat.
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2n B: TORTUGUES

L’EXTRATERRESTRE
SENSE POTES

›› Marc Gómez

riginals

s més o
sonatge
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i

Prem

Van passar els anys i ell seguia amb una
expressió molt i molt trista, fins que va
trobar el satèl·lit que ell desitjava: la Lluna.
A la Lluna es va trobar amb la gossa Laika. El Pano, el nostre amic sense potes,
li va explicar el problema i la Laika ho va
entendre.

Dibuix: Nil Alcocer

Hi havia una vegada un ou supermarró.
D’aquell ou va néixer el Pano, un extraterrestre sense potes, que només tenia
quatre ales i era de color daurat. Era molt
diferent dels altres i tothom se’n reia. A
l’extraterrestre sense potes no li agradava
que se’n riguessin. Per això quan ja tenia
un any va decidir marxar i anar a buscar
un altre planeta.

Llavors van intentar buscar una solució, el
Pano es va construir unes potes metàl·liques i se les va posar, però es van espatllar. La primera prova no va funcionar, ni la segona tampoc.
Van provar i provar fins que la Laika va trobar la solució:
—Et podries posar elegant perquè així potser et miraria tothom i no se’n riurien mai més.
I així ho va fer. El Pano es va posar una camisa blanca, una corbata de color blau fosc i a sobre la camisa una jaqueta
negra de tela. I camina que caminaràs es va trobar amb dues cuques de llum que es barallaven de molt mala manera i
el Pano n’estava fart.
—Ep, nois, no us baralleu! Laika, els pots dir que parin!
I la Laika els va dir que paressin. Una cuca de llum va dir:
—Aquesta diu que aquell planeta d’allà és Mart i jo li dic que és Júpiter. I per això ens barallem.
El Pano va solucionar el problema: els va dir que busquessin informació amb l’ordinador. I les cuques de llum se’n van
anar volant i ben contentes.
I el Pano es va posar molt content perquè havia resolt un problema i ja ningú no es va riure mai més d’ell. I per celebrar-ho va tornar al seu planeta amb els seus pares i tothom es va posar molt content i feliç.
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2n B: TORTUGUES

LA PISSARRA MÀGICA

›› Aleix Barrios

s
relat mé
Premi al

iu
descript

Els nens estaven preocupats
en veure la pissarra volant.
La pissarra va aconseguir sortir de l’escola per la finestra
de la classe. La gent la veia i
cridava:
—Què està passant?
—Una pissarra volant?
—És del col·legi?
La pissarra va acabar xocant
contra un edifici. Per sort,
quan va caure no va ferir a
ningú. Va quedar al mig d’una
carretera, els cotxes van poder frenar i no hi va haver cap accident.
Van començar a arribar els policies i els investigadors. Tothom volia saber per què la pissarra estava volant. Els investigadors van descobrir que tenia uns poders màgics.
A la carretera es va fer una cua llarguíssima, fins que van poder retirar la pissarra per tornar-la a l’escola.
Quan la pissarra va tornar a la classe, els nens estaven molt contents i van començar a cridar: iupi, iupi!
La mestra els va dir:
—Voleu que li posem nom a la pissarra?
Els nens van cridar:
—Sí, sí!
Van començar a dir noms entre tots: pissarra voladora, pissarra que no vol ser a l’escola, pissarra màgica...
Tothom va votar perquè es digués “pissarra màgica” i la mestra va dir:
—Tots esteu d’acord que es digui pissarra màgica?
—Sí, sí!!! —van contestar tots els nens.
Quan van sortir de l’escola, tothom explicava la història de la pissarra. Els nens ho recordaran tota la vida.
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Dibuix: Jan Valero

Hi havia una vegada una
pissarra que era a l’escola, a
l’aula dels taurons. Un dia la
mestra estava explicant el que
havien de fer quan, de sobte,
la pissarra va començar a enlairar-se.

2n B: TORTUGUES

›› Núria Ripoll
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Pre

Dibuix: Adrián Santos

LA TORTUGA
DAURADA I MÀGICA

Hi havia una vegada un tortuga femella i una tortuga mascle que es van enamorar.
La femella era llesta, guapa, de color verd i amb taques marrons. Tenia una taca marró amb forma de cor. El mascle era
verd fluix amb taques marrons i una de les taques tenia forma d’estrella.
La femella va pondre ous. Quan els van mirar no s’ho podien creure, es van quedar de pedra!
—Un ou és daurat! —va exclamar la tortuga.
—Jo també estic sorprès —va dir el pare.
—La meva àvia també era daurada i tenia poders —va dir la mare.
—Jo crec que la nostra tortuga també tindrà poders!
Les dues tortugues no paraven de mirar i mirar els ous i van observar una cosa extraordinària: l’ou daurat s’estava començant a escardar.
Va començar sortint una aleta daurada, després el cap, l’altra aleta i, per fi, va sortir la closca.
—És tota daurada! —va exclamar el pare.
—Estic molt contenta, s’assembla molt a la meva àvia, que ara serà besàvia de la meva filla —va dir la mare.
La tortuga es va fer gran, i cada cop brillava més i més i sabia utilitzar millor el poder. I quan la seva filla va ser mare,
també va ser daurada i també tenia poders. I així va anar passant el temps.
I si un dia veieu una tortuga daurada segur que és família de la tortuga d’aquest conte i vigileu que no us faci un encanteri.
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3r A: HALO SOLAR

EL MÓN DELS QUADRATS

›› Miranda Fumanal

rsitat
a la dive
a
id
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Premi a

Hi havia una vegada un món on tot era quadrat. En aquell món hi vivien unes persones quadrades en cases quadrades.
Vet aquí que una família que era de color vermell va tenir un fill que era rodó com una pilota i que es deia Èric. Tot i que
la seva família era vermella, ell va néixer de color blau. Els seus ulls eren marrons com les castanyes i tenia els braços i
les cames molt curts. Els seus cabells eren negres com el carbó.
Els seus pares estaven molt preocupats perquè veien que l’Èric no era com la resta de gent del seu món. No tenia amics
i sempre estava molt i molt trist.
Un dia l’Èric se’n va anar al bosc a passejar perquè, com
que no tenia amics, li agradava estar acompanyat d’animals i plantes. Estava molt bé al bosc i van anar passant
les hores, fins i tot es va adormir sota un arbre.
Els seus pares van veure que no tornava i es van preocupar. Van decidir anar-lo a buscar, anaven pel bosc
cridant-lo per aquí i per allà, però, de sobte, un enorme
ós bru es va posar dempeus i va obrir molt la boca. Ells
es van espantar molt i van xisclar amb força. L’Èric es
va despertar i ràpidament va anar cap a on venien els
crits i, sense pensar-s’ho, es va llançar a terra i rodolant
a molta velocitat va fer caure l’ós que no sabia què passava i, d’aquesta manera, els pares van sortir corrents i
es van salvar. Molt contents van anar cap a casa.
Al cap dels dies, tothom sabia com l’Èric havia ajudat
els seus pares i tothom el felicitava sempre que el veia.
A més a més, es van adonar que ser rodó no estava tan malament perquè es podia rodolar i anar més de pressa per la
vida.
La gent es preguntava si ells també podrien ser rodons. Van començar a pensar i se’ls van acudir algunes idees. Potser
podrien fer un règim especial o, per exemple, fregar-se els uns contra els altres com fan el còdols, però van trobar que
trigarien massa temps.
Un dia una senyora quadrada va trobar una solució: es podrien tallar les quatre puntes. Però algunes persones tenien
por que això els fes mal, a més a més, no sabien com fer-ho. Com que estaven tan preocupats i eren tan quadriculats,
van decidir anar a preguntar a l’Èric.
—Èric, com que ets tan espavilat, potser trobes la solució. Com ens podríem tallar les quatre puntes per ser rodons?
—va preguntar la senyora.
—Doncs el més senzill és anar a la perruqueria, allà tenen moltes tisores i són especialistes —va respondre l’Èric.
—És veritat, tens raó! Demanarem hora a la perruqueria —va dir la senyora molt contenta.
De seguida va córrer la veu i les perruqueries estaven plenes, ser rodó era l’última moda! Però tothom no s’ho va fer i
va ser millor, perquè, d’aquesta manera, amb formes diferents el món era millor.
I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.
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3r A: HALO SOLAR

LA INVASIÓ DEL PAÍS SALAT

›› David Regojo
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En un país molt llunyà que es deia País dels dolços hi vivia un núvol de sucre que
era grosset i tenia els ulls de coloraines. El núvol vivia en un edifici bastant petit
i anava a una escola que no era gaire gran, amb un pati que no era el millor del
món però que a ell li agradava igualment. Anava a cinquè i tenia una amiga que
es deia Galeta.
La Galeta era prima. Tenia els ulls blaus i anava a la mateixa classe que el núvol de
sucre. Vivia en una caseta petita però bonica.
La Galeta i el núvol anaven a jugar cada tarda al parc quan sortien de l’escola. Un
dia quan van arribar al parc van veure uns caramels morts a terra, no els coneixien
però els va fer molta pena. No sabien què havia passat.
—Però què ha passat aquí? —va dir la Galeta.
—Pobrets caramels! Marxem cap a casa, potser és perillós! —va dir el núvol.
Van anar cap a casa i van explicar als seus pares el que havien vist i tots es van
preocupar molt.
L’endemà quan van anar a l’escola van trobar-se caramels i llaminadures mortes.
Es van quedar de pedra! A l’escola no hi havia ningú i van estar segurs que els mestres també havien mort. Com que no van poder
fer classe, van decidir anar a la biblioteca a veure si entre els llibres trobaven alguna resposta.
Després de remenar i de mirar més de 3.256 llibres, van veure en un racó un llibre molt antic que es titulava: Debilitats dels dolços.
El van obrir amb compte perquè no es trenqués i van llegir: “La principal debilitat d’un dolç és: Si un dolç menja una cosa salada,
mor immediatament”.
—Això és el que ha passat. Per alguna raó, els nostres amics han menjat alguna cosa salada! —va dir la Galeta.
—Però com pot ser, al nostre país no hi ha res salat? —va dir el núvol.
Van seguir llegint el llibre i van trobar una cosa interessant: Vigileu, dolços! El País salat sempre ens ha volgut envair i se les pensa
totes per fer-ho.
La Galeta i el núvol ho van tenir clar: allò era una invasió, però com ho havien fet? Van agafar el llibre i van anar a investigar.
Quan feia una estona que anaven pel carrer, van veure un home alt que estava repartint caramels a la gent i ho van comprendre;
l’home dolent feia veure que regalava dolços però en realitat eren menjars salats. Era un enviat del País salat per començar la invasió.
La Galeta i el núvol van tornar a la biblioteca per si trobaven alguna solució. Van tornar a mirar el llibre vell i van trobar una pàgina
que deia: “En cas de problemes al País dels dolços, llegiu el manual per solucionar problemes”.
Van començar a buscar el llibre i després de revisar-ne 562 van trobar un llibre que es deia: Solucions per a països que estan en
perill.
El van obrir i van llegir: “Si el País dels dolços està en perill, segur que és per culpa del País salat, que sempre ha estat el seu enemic.
En aquest cas, s’ha de demanar ajut al País amarg i al País àcid, i amb el seu ajut vèncer el País Salat. Per parlar amb la gent del País
amarg i del País àcid, haureu de trobar un punt rodó i màgic que és a la part dreta del País dels dolços. Seguiu el mapa que teniu
aquí”.
Quan van llegir tot això la Galeta i el núvol van decidir buscar el punt màgic. Es van emportar el llibre per anar seguint les instruccions. Després de molt caminar, van travessar tot el país i van trobar un punt al terra que era molt estrany. No sabien què fer i van
obrir el llibre de nou i van llegir: “Per parlar amb el País àcid i el País amarg cal posar-se damunt del punt i dir: 1,2,3 Salami tuto!”.
Així ho van fer i de sobte van aparèixer dos personatges: un d’amarg i l’altre d’àcid.
El personatge àcid, que era una llimona, va dir:
—Hola! Ens heu cridat? Això vol dir que esteu en greu perill. Quan el País salat ens va envair va ser horrorós! Van matar els nostres
habitants i gairebé no hi queda ningú —va dir la llimona.
—No us preocupeu! —va dir el personatge amargant—. Lluitarem pel vostre país.
Els personatges van cridar tot el seu exèrcit i van anar ben preparats a lluitar contra els invasors salats. La batalla va ser dura però,
com que ells eren més, van poder fer fora els invasors.
La Galeta i el núvol eren uns herois i es van fer famosos per haver salvat el seu país. Els exèrcits van tornar a casa seva i tots van
viure feliços.
I vet aquí una llimona i vet aquí una galeta, aquets conte s’ha acabat.

13

3r A: HALO SOLAR

LES BARALLES

›› Bruna Romogosa
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Hi havia una vegada dos germans: el Pol i la Bruna. El Pol era el germà petit, tenia la pell molt blanqueta, els cabells castanys i
moltes pigues a la cara. La Bruna, al contrari, era moreneta i no tenia pigues. En l’única cosa que s’assemblaven era en el color
dels cabells. La mare, que es deia Montse, i el pare, que es deia Xavi, estaven separats.
Quan eren petits es barallaven molt. Per exemple, un dia que eren al parc va passar això: en Pol estava dormint com un angelet al seu cotxet i la seva mare l’estava cuidant molt bé com fan totes les mares. En un moment que la mare es va despistar, la
Bruna va despertar en Pol que es va posar a plorar amb totes les seves forces.
La mare es va enfadar amb la Bruna i ella va començar a plorar i li va dir:
—Sempre em culpes a mi! Com que ell és el petit...
—Vols dir? Això no és veritat Bruna! —va dir la mare.
—Sí, sí que és veritat! —va dir molt trista.
—Mira, potser sí que de vegades passa, intentaré ser una mica més
justa, però tu intenta no barallar-te amb el teu germà —va dir la mare.
—D’acord, ho intentaré —va dir la Bruna.
Es van abraçar, van fer-se un petó a la galta, i la mare els va portar a
casa del pare.
Quan van veure el seu pare, li van fer una forta abraçada perquè també l’estimaven molt.
S’estava fent fosc i el pare va començar a fer el sopar i els va dir: pareu
taula! Tots dos alhora van dir: D’acord!
—Papa, què hi ha per sopar? —van preguntar.
—Hi ha pastís de peix —va respondre el pare.
—No en volem, quin fàstic, ecs! —van dir a la vegada—. No ens el
menjarem.

Aquest conte el dedico al meu germà. Per molt
que ens barallem, l’estimo amb tot el meu cor.

El pare els va dir:
—No es diu quin fàstic, del menjar. Hi ha persones que no en tenen.
—Bé, pare, què et sembla si fem un tracte. Si demà ens portes a la muntanya, ens menjarem el pastís de peix. Què et sembla,
Pol?
—Hi estic d’acord!
Van sopar i, després de sopar, el pare els va dir que desparessin la taula i de nou es van començar a barallar. Van fer tan enrenou que fins i tot van trencar un plat i un got. La Bruna s’havia oblidat del que havia parlat amb la mare.
L’endemà es van llevar molt contents perquè anaven a la muntanya. Van arribar-hi i el pare els va dir:
—No aneu gaire lluny, nens!
—No ho farem, pare! —van dir tots dos a la vegada.
El Pol i la Bruna van anar corrents cap a dalt d’un turó i el Pol va relliscar amb una pedra i va quedar a la punta del precipici
amb mig cos fora. Sort que la Bruna era a prop i sense pensar-s’ho ni un moment el va agafar i el va salvar.
En aquell moment, a la Bruna li van passar moltes coses pel cap, però no va dir res, només el va abraçar amb totes les seves
forces.
I des d’aquell dia mai més es van barallar.
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3r B: LLAMPS

EL GAT DE LAURA

›› Emma Medianero
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Jo no hi era però em van explicar que una nena que es deia Laura tenia els cabells arrissats com les esses, els ulls blaus
com el cel i la pell banca com la llet. Aquesta nena vivia a una casa no gaire llunyana d’aquí.
La Laura desitjava tenir un gat. Pel seu setè aniversari li van regalar, però se’l va mirar i no li acabava d’agradar. Després
de dues setmanes la Laura ja no li feia cas i el gat s’avorria.
Després de dos anys el gat ja no l’animava per jugar perquè ja sabia que no jugaria amb ell. La Laura ja tenia vuit anys i
tot el dia estava estudiant anglès, francès, català, castellà... El gat no sabia què fer, s’avorria molt. Al final el gat només
feia que mirar per la finestra. De
tant avorrir-se es va escapar enmig
de la nit. La Laura es va aixecar del
llit i va veure que el gat no era al
seu racó, va despertar els seus pares i tots tres van anar corrents cap
al telèfon per trucar als bombers.

El gat estava esgotat, no sabia on
era: era a un petit poblet. Es va
muntar una minicaseta amb capses
de cartró i una roda vella. Mentre
el gat intentava descansar, la Laura,
els seus pares i els bombers intentaven trobar-lo. Mentre el gat intentava dormir tots els dels poblet
començaven a discutir.

Dibuix: Aina Cabo

Els bombers van venir de seguida, van arribar tan de pressa que
només agafar el telèfon ja eren allà.
Van buscar dia i nit però no el van
trobar.

–No, això no va aquí!
–Sí, sí que hi va!
Que no, que sí, que no... el gat no
ho suportava més. Va agafar la
caixa i es va tapar tot sol. PATAPAM!, va fer la caixa quan la va tirar a terra, però igualment encara sentia la discussió.
I mentre la sentia es recordava de la Laura. Es trobava molt sol. Els bombers van passar per aquell poblet i van deixar
un rastre de petjades, el gat les va veure i va seguir-les xino-xano, sí, així mateix. Els bombers anaven tan ràpid que no
s’adonaven que el gat anava darrere d’ells. Fins que van arribar a la ciutat on vivia la Laura. Estava desesperada, no sabia
on es trobava el gat, es va parar a pensar, creia que se n’havia anat perquè no li havia fet cas. El gat es va despistar, no
sabia on eren els bombers però sort que havien deixat un rastre de petjades, les va seguir i... sorpresa! Va trobar la Laura
amb els seus pares, li va saltar a sobre, es van abraçar molt fort i mai més el van deixar sol.
Si és veritat o és mentida... aquest conte s’ha acabat.
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3r B: LLAMPS

EL ROSER QUE
NO FEIA ROSES

›› Nils Pavia
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Jo no hi era però em van explicar que hi havia un roser al qual no li creixien roses. Ningú no l’estimava i hi havia un avi
que era molt gros, amb camisa de quadres, texans i amb els cabells blancs que sempre insultava el roser. Va arribar una
nena a passar el cap de setmana.
La nena es deia Ada, tenia vuit anys, els cabells castanys, duia una samarreta amb un cor, una jaqueta texana, una faldilla rosa i una rosa als cabells. Tenia un gos blanc com el coco amb una taca marró a l’ull, que es deia Neu, tenia quatre
mesos i duia un collar daurat.
Van arribar les dotze de la nit i l’Ada se’n va anar a dormir. Va dormir i dormir dues o tres hores més i es va despertar
sentint insults i va sortir al carrer amb el seu gos i una llanterna. Era un senyor —vosaltres ja el coneixeu—, l’avi. La nena
va tornar a casa i va dormir unes quantes hores més.
Quan es va llevar, va anar fins a aquell arbust que l’Ada no sabia quin arbust era, però que l’estimava molt. Ella sempre
mirava coses a Google, què era aquella planta?
I jugava i saltava amb l’arbust fins que hi va haver no una rosa, sinó moltes. L’Ada va tallar una rosa, la més blanca, i la va
donar a l’avi. I llavors a l’avi li va agradar el roser i tothom creu que el roser necessitava amistat per fer roses.

Dibuix: Nil Pérez
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UN CONTE MÀGIC I UNES
AVENTURES MÀGIQUES

›› Paula Benítez
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Temps era temps, vet aquí en un poblet, poblàs, on ningú tenia nas, hi havia la Carla a casa seva. La Carla vivia en un poble petit,
aquell poble contaminava molt, hi havia molta brutícia, a la Carla no li agradava.
A casa seva la mare estava cuinant, el pare mirant la televisió, el germà petit jugant amb els camions i la Carla llegint llibres
de màgia. Quasi tenia tota la col·lecció del Mag de la Pau, només li faltava un llibre, el llibre més important, el llibre que ningú
tenia.
A la tarda en Miquel, el germà petit de la Carla, i ella van anar al parc. En Miquel s’entretenia baixant pel tobogan mentre la Carla va trobar un pont fet de pals amagat entre fulles i branques. Va travessar el pont sense que ningú se n’adonés, va començar
a caminar i va pensar que era un poble màgic. A més, era un poble molt net. Va caminar una estona més i va veure un palau
molt bonic. La Carla va entrar-hi, això sí, li va costar una mica obrir la porta però ho va aconseguir.

L’endemà era diumenge i en Miquel volia anar al parc i van anar-hi. La Carla va tornar al poble de la màgia i va trobar el mag. Van anar a fer aventures i van marxar
molt lluny del poble. Van veure alguna cosa molt gran que no es veia bé, s’hi van
apropar i van veure que era un monstre de gel però al costat hi havia un llac. La
nena va tenir una idea, tirar-lo al llac! I amb força el van tirar. Ja era de nit i la Carla
va decidir tornar a casa.

Dibuix: Sió de Puy

Es pensava que era un món màgic! Va entrar-hi i es va amagar en una roca molt grossa, va treure el llibre que portava a la
motxilla i va veure una pàgina on sortia el mateix mag que hi havia al palau on era ella. Aquell mag escrivia llibres. La Carla va
investigar sense que la veiés el mag, va veure que els llibres que escrivia eren iguals que els que tenia. Es va atrevir a conèixer
aquell mag amb una mica de por perquè, és clar, era un mag. El va saludar i el mag li va dir:
—Hola, com et dius? Qui ets? Ets un extraterrestre?
—Sóc una persona. Que en aquest poble mai heu vist una persona?
—No —va dir el mag.
—Jo ja me n’he d’anar, m’esperen a casa. Adéu! —va dir la Carla.
—Espera —va dir el mag—. No m’has dit el teu nom.
—Carla, em dic Carla.
—T’agradaria ajudar-me? —va dir el mag.
—Sí! És clar que vull ajudar un mag!
—Jo sóc el mag de la Pau i ajudo persones, però no només ajudo persones, també
faig aventures perilloses per descobrir coses.
—Et puc ajudar a descobrir coses? —va dir la Carla.
—Si em vols ajudar, és clar que sí! Demà farem una aventura —va dir el mag.
La Carla se’n va anar on era el seu germà petit, en Miquel, que estava al parc jugant.

La setmana següent el mag va venir al poble, va veure la Carla i li va dir:
—Vine!
—Què passa? —li va dir la Carla.
—Et regalo un llibre —va dir el mag.
Era el que li faltava a la Carla.
—Gràcies! —li va dir.
—Ja que ets aquí, podràs fer amb la teva màgia que el poble no contamini tant?
—Sí —va dir el mag. I va fer que l’aire no es contaminés tant.
—Adéu, fins aviat! —va dir el mag.
—Tornaré aviat! —va contestar la Carla.
I vet aquí màgia, vet aquí un mag, que aquest conte ja se n’ha anat.
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4t A: HURACANS

ELS GUANTS D’OR

›› Marc Alsina
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Hi havia una vegada un noi que es deia Ricard i el seu somni
era ser un buscador de tresors, però tothom li deia que mai ho
aconseguiria, menys els seus pares que sempre creien en ell.
Dibuix: Laia Martín

Quan tenia vint anys, va trobar uns 34 tresors que ningú hauria
trobat mai. Però el 2020, quan tenia trenta-dos anys, es va embarcar en una aventura.
Molts anys enrere va sentir a parlar que a Egipte hi havia uns
guants d’or molt valuosos per la gent i va decidir anar-hi. Va
pujar a l’avió, però quan havia recorregut 1.974 km l’avió es va
estavellar al sud de Somàlia. Van morir trenta persones, i ell, per
sort, només es va trencar una cama.
Va viure quatre anys a Somàlia on va conèixer una noia molt
maca que es deia Josephine i se’n va enamorar.
Un dia, ell li va dir a ella que se n’anava a Egipte a buscar uns
guants d’or perquè volia que tothom confiés en ell. Es van embarcar i se’n van anar a Egipte junts.
Després de vint hores, van arribar al seu destí, però encara els
quedaven dotze hores per arribar a les piràmides. Quan van
arribar-hi, es van trobar un home i els va dir:
—Hola! Em dic Phillip i sóc un protector dels guants i no us puc
deixar entrar.
Un cop dit això, va desaparèixer sense deixar rastre, com un
fantasma. Era tot molt estrany, però van decidir entrar-hi igualment. Van entrar dins una sala i ell va notar una cosa molt estranya i es va parar de cop. La noia li va agafar el barret i el va
llançar i... Fffiu fffiu!! 300 fletxes van sortir disparades!
Ell va donar les gràcies a la noia i van passar a la següent sala, la
sala de Tutankamon, i van obrir la tomba, no hi havia els guants,
però sí una pista que deia: “La piràmide heu d’investigar i serà
vostre tot el que hi ha allà”.
Tots dos van pensar què podien fer i què significava aquella pista. Van seguir i van entrar a la tercera sala, era la de les armes
i els ganivets. En Ricard va llançar un pal i van sortir les armes i
ganivets volant. Van passar ajupits i pam, un ganivet li va treure
el barret. Li va anar ben just de morir, però van passar bé. Al
final van arribar al “Passadís de la Mort”.

En Ricard volia anar a buscar ajuda però la Josephine li va dir
que tornar enrere era molt difícil, i molt decidida li va dir:
—Jo l’obriré, segur que és molt fàcil!
I la va obrir…, i no va sortir cap trampa ni res de semblant. Va
agafar els guants i plop, va tornar a aparèixer el senyor i els va
dir:
—Molt bé! Ho heu aconseguit! Però ara m’heu de trobar a mi
perquè jo tinc els guants de veritat! Adéuuuuuuu!!
—Aquest home sí que és estrany, tu! —va dir la Josephine.
—Ja veus!! Però no podem perdre ni un sol minut —va dir en
Ricard. I se’n van anar a buscar-lo.
El senyor ja sortia de la piràmide quan en Ricard li va dir:
—Alto! He trucat a la policia i són darrere teu!
El Phillip es va girar i va veure tota la policia envoltant-lo, li van
agafar els guants, però tenia una pistola i va començar a disparar. Els guants van caure a terra i els va agafar.
Va marxar corrents però no gaire lluny, ja que a la noia li havia
donat temps d´atrapar-lo, i li va dir apuntant-lo amb una pistola:

—Per fi podem agafar els guants! —va dir el Ricard.

—Dóna’m els guants o disparo.

El noi i la noia havien trobat els guants d’or, però la Josephine va
sospitar alguna cosa. En Ricard estava a punt d’agafar els guants
i la noia va cridar:

—Té, té!!! —va dir el Phillip, i li va donar.

—Noooooooooooooo!!!!!
El noi es va aturar i va sortir aquell home tan misteriós i els va
dir:
—Nois, heu superat totes les trampes que us he posat, ara us
queda la cosa més difícil.
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I com abans, va desaparèixer.

Quan va acabar tot, van donar els guants al Museu d’Egipte.
En Ricard i la Josephine es van fer molt famosos.
En Ricard es va recordar de tots aquells que no creien en ell
i que pensaven que mai ho aconseguiria i que llavors van començar a enviar-li cartes i postals.
Vint anys més tard es va retirar i va deixar el món de la investigació.

4t A: HURACANS

ELS LLIBRES MÀGICS I LA
TECNOLOGIA

›› Eva González
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Els que eren al primer pis van a anar a la primera aula i un
ordinador que ho estava veient tot va dir:
—Què feu aquí?!!
Dibuix: Iker Garrido

Els llibres tenien tanta por que els va sortir tinta de las
pàgines i un llibre va dir:
—Hem vingut a tallar internet!
L’ordinador que l’escoltava va dir:
—Però, per què voleu fer això?
I li van contestar:
—Perquè ningú ve a la biblioteca per llegir, només vénen
pels ordinadors.

Hi havia una vegada una biblioteca on hi havia llibres màgics, que podien moure’s. Cada dia venien nens i nenes de
l’escola i els agafaven per mirar-los i buscar informació,
etc. Els llibres estaven tristos, no els agradava que els agafessin i se’ls emportessin a casa.
Però un dia a la biblioteca no hi havia cap nen, només
la directora que imprimia punts de llibre. De seguida, un
llibre es va adonar del que passava: que tots els nens eren
a la sala d’ordinadors i que no tornarien.
Però un llibre una mica vell i abandonat va dir:
—No podem deixar que la gent estigui tota la vida amb
l’ordinador!
Un altre llibre va dir:
—Tens raó, hem d’intentar tallar internet.
—Sí, però com ho farem? —va preguntar un llibre de còmic.
—Doncs ens podem dividir, no? —va dir un altre llibre.
—Mira, jo faré els equips: els llibres de còmic aniran a la
sala d’ordinadors a tallar internet i els llibres de misteri
a totes les aules on hi ha ordinadors. Al primer pis, els
llibres sense lletra, al segon pis els de lletra de pal i els
llibres sense dibuixos al tercer pis.

L’ordinador va dir:
—Per què ho feu? Si no us agradava que els nens us agafessin!
I els llibres van contestar molt tristos:
—Perquè ens hem equivocat.
L’ordinador va respondre:
—Encara ho podeu arreglar. Només heu de parlar amb tot
els altres i jo parlaré amb els meus companys i els proposaré que un dia tindrem internet i un altre no i d’aquesta
manera entre tots ho arreglarem. Us sembla bé?
Els llibres estaven molt orgullosos i quan ho van anunciar
al llibre que estava més enfadat, va dir que no li agradava.
Deia que ells havien de ser els més utilitzats. Però cap llibre va estar d’acord amb el que deia aquell llibre.
Un dels llibres va anar a parlar amb l’ordinador i van arribar a un acord: anirien alternant dos dies sense wifi i tecnologia i dos sí. Tots els llibres van dir que sí!!
I així va ser com tothom va estar content i van celebrar-ho
ajuntant dues maneres diferents d’aprendre.
CONTE CONTAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT.

I així es van posar en marxa.
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LA MEMÒRIA QUE
ES VA PERDRE
Fa uns anys, el 2008, va passar una cosa estranyíssima. Si ho
explico no em creureu. Però si ho voleu saber... quin remei, ho
explicaré.
Com ja he dit, va passar el 2008. Sí, sí, quan vam néixer els de
quart de Primària. Prou d’històries, comencem:
La nostra protagonista es diu Anna, era una nena que segurament tenia la millor memòria del seu curs. Vet aquí que per
pura casualitat un 23/4, sí el dia de Sant Jordi, l’Anna va perdre
la memòria.
Ella ja havia guanyat dos o tres premis de Sant Jordi i en va tornar a guanyar un. Ja ho deveu imaginar: quin caos!
—Molt bé, Anna!
—Un altre cop!
I la pobra Anna preguntant-se per què la felicitaven? Però no li
feien cas, tothom la felicitava.
Ja era de nit i van anar cap a casa, els pares i la seva germana gran també, tota l’estona felicitant-la. Van anar a dormir i la
Martina (la seva germana gran que portava ulleres i que també
té una història, però que ara no toca saber-la) li va preguntar:
—Et passa alguna cosa?
Ella va respondre:
—Mmm, no ho sé. Per cert, què hem menjat avui per sopar?
La Martina es va quedar estupefacta.
—No fa ni deu minuts que hem sopat! Què et passa avui?
—No ho sé, tinc l’estranya sensació que he perdut la memòria.
—Tens raó. Demà és dissabte, ho investigarem. Apunta-ho tot
en un paper, no vull que t’oblidis de res!
—D’acord.
Va treure una llibreta i va començar a apuntar la xerrada.
Va sonar un driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing.

Dibuix: Júlia Jasinski
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›› Bruna Garcia
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—Quin rotllo —va pensar l’Anna.
—No he desconnectat el despertador! —va dir a la Martina, ja
desperta mentre apuntava tot el que deia.
Havien deixat una nota al llit de l’Anna que deia:
Hem anat al menjador perquè ens hem
despertat. Estarem jugant o esmorzant
Adéu
Anna i Martina
—Apa! —va dir la Martina—. No s’enduran un ensurt ara.
Van esmorzar i es van posar a parlar d’aquell fet:
—Quan va ser quan ja no recordaves res? —va preguntar la
Martina.
—Quan vam acabar de dinar- va dir.
—A veure, ahir va tocar: amanida variada, crema de carabassó,
truita de patata i poma. Va haver-hi alguna diferència amb els
altres dies?
—Poca cosa, recordo que em picava l’espatlla dreta —va dir
l’Anna.
Voleu saber què va passar? Sí? D’acord empetitiré el text.
Aquell dia no va passar res més però el diumenge sí; a l’hora
d’anar al llit es van sentir uns sorellets desagradables: hi, hi, hi,
hi, hi, hi, hi, hi, hi. Repetia tota l’estona algun ésser desconegut.
Sort de l’Anna i la seva oïda. D’on venia el soroll era de sota la llitera. S’hi van apropar a poc a poc sense fer soroll i amb cautela.
—Qui és? —van preguntar alhora.
—Jo? —va preguntar la veu—. D’acord, em presentaré: sóc un
follet, em dic Entremalis i faig el que vull. I, evidentment, també sóc el culpable que aquesta noia d’aquí… —Va assenyalar
l’Anna.
La Martina el va tallar.
—I per què, si es pot saber?
L’Entremalis va respondre:
—És per una raó: jo no tinc ni la més mínima memòria. Li vaig
prendre a ella aprofitant que menjava.
—Li pots tornar, si us plau? —va dir la Martina.
—Jo et puc regalar aquesta llibreta i t’ho apuntes tot, però la
memòria que tens és meva!!!
—D’acord, d’acord, ara te la torno.
Es va gratar una espatlla i després la de l’Anna. De sobte, l’Anna
va dir:
—Ah! Vaig guanyar jo el premi de Sant Jordi! Em pensava que
no guanyaria!
—ANNA!! Has recuperat la memòria, gràcies, Entremalis. Té la
llibreta.
—Jo me’n vaig. Adéu, noies. —I va desaparèixer.

4t B: AURORA BOREAL

DOS PUNTS DE VISTA

›› Maria Aragall

L’ÀFRICA

L’ELNA

Hola! Em dic Àfrica. He nascut a l’Àfrica, però quan tenia
sis anys vaig venir a viure aquí, a Barcelona.
Tinc els cabells negres com el carbó i fa molt de temps
que em vaig fer unes trenes semblants a rastes, la meva
pell i els meus ulls són de color xocolata amb llet. Tinc un
somriure permanent als llavis perquè m’agrada la vida i
l’alegria.

Hola! Sóc l’Elna, la sabateta daurada més gran del món.
Sóc la mare de cinc perles. Abans de viure al Museu del
Mar de Barcelona, vivia a l’Escala, tranquil·la entre unes
roques plenes d’algues. Un dia de platja una nena, l’Alícia,
em va agafar i em va trobar tan bonica que em va portar
al museu, perquè em contemplés tothom. Hi tinc una vida
tranquil·la i m’agrada que els nens em mirin amb ulls de
sorpresa.

Treballo al Museu del Mar, d’això només en fa dues setmanes, normalment faig de guia, però també atenc a recepció. Al museu tenen exposats tota mena d’objectes
marins, algues, roques, petxines, fins i tot, peixos dissecats i també de vius. Fins aquí, tot normal, però fa dos
dies, quan el vigilant de nit feia la seva ronda, s’adonà que
havien robat la peça més preuada del museu, la sabateta
daurada, més coneguda pel nom d’orella de mar. És una
sabateta com totes les altres, marró per fora, daurada per
dins, amb forma d’orella. La diferència, que la fa única, és
que és l’exemplar més gran que s’ha vist mai.

Premi

òria amb
a la hist

enigmes

Però ahir nit el meu món es va trasbalsar. Unes mans em
van agafar i ara estic en un lloc desconegut. Les mans pertanyien a una noia que tinc molt vista. Segurament visita
molt el museu. Tenia la pell i els cabells de color xocolata
amb llet i duia unes trenes semblants a rastes. No devia
ser massa professional, perquè no duia la cara tapada, ni
tan sols portava guants... No sé qui deu ser.
Conte, contat, aquest conte s’ha acabat. Només falta que
tu sàpigues qui ha estat.

Però millor que comenci pel principi!! Que ho
estic embolicant tot!
Era una nit normal en una ciutat normal. Jo
estava dormint com una soca, perquè aquell
dia no havia parat. Havia fet una visita guiada a un nens de quatre anys, d’aquells que no
poden parar de moure’s i de tocar-ho tot!! De
cop i volta, em vaig despertar per culpa d’un
soroll. Era el soroll del meu despertador. Què
feia el despertador a aquella hora? Vaig tenir
el pressentiment que passava alguna cosa al
museu. Hi vaig anar corrents, però tot estava
bé, cap cosa fora de lloc. Quin seria el meu ensurt quan l’endemà em van dir que la sabateta
havia desaparegut!!

Dibuix: Eireen McGarry
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ELS CINC SENTITS I L’ALBERT

›› Marc Maestro
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Això va passar fa molt de temps. Perdó, no m’he presentat.
Hola! Em dic Albert i vull que endevineu, llegint la meva història i fent servir els vostres cinc sentits, qui sóc.

Els meus companys poden ser de dos tipus: gras o magre. Jo
sóc magre, és a dir, que em poden plegar i tinc molta flexibilitat.
La segona etapa és l’encolat. S’hi fa servir cola, perquè, quan
algú em faci servir, per imprimir sobre meu, no s’escampi
la tinta. Això serveix també per afavorir el pas següent: la
incorporació de càrregues i la millora del color. Les càrregues
són l’etapa següent. Són productes en pols que fan que jo
tingui el meu cos ara mateix.
Fins aquí, tot normal. La cadena funcionava perfectament
i jo estava naixent sense cap entrebanc, però, de sobte, la
màquina que feia les càrregues, de cop i volta, es va aturar.
Va estar sense produir tot el dia. Quan ho va veure, a la nit,
un treballador em va transportar a una altra màquina. Semblava que finalment algú s’adonava de les meves dificultats
per néixer!
Aquella màquina funcionava a la perfecció, en poca estona,
tot estaria llest, però, al cap de no res, es va sentir un soroll ronc i la màquina va deixar de funcionar. El treballador,
disposat a fer bé la seva feina, va haver de fer les càrregues
a mà. Jo tenia molta por! Això no estava previst! Però vaig
descobrir que era molt més maco que ho fessin així.
Una mica més tard em van acolorir de blanc.
Els altres treballadors van descobrir que el meu benefactor
s’havia saltat les instruccions i es van empipar molt. Van protestar fins que el van acomiadar. Jo, com us podeu imaginar,
no hi estava gens d’acord, però no podia dir res.
Llavors el cap dels treballadors va assegurar que m’acabarien en bones condicions i va continuar el procés. Aleshores
em va posar quadradets i em va guardar en una caixa. Unes
hores després ocupava, orgullós, l’aparador d’una botiga.
Aquella mateixa tarda un jove universitari em va comprar. Jo
amb els meus companys formava part d’una llibreta. Va pas-
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Dibuix: Marc Maestro

Tot va començar en una fàbrica, lloc de naixement de la majoria dels objectes. Jo, en un inici, era una rugosa escorça
d’un arbre tallat. El meu procés de fabricació va ser lent i costós i va durar gairebé tres dies. En un primer moment em van
convertir en un drap i vaig passar per diferents etapes i amb
diferents maces em van reduir a una pasta fina. Per poder
existir, vaig haver de passar per set etapes. El refinament és
la primera d’aquestes etapes. La pasta es refina per desfibrar
i tallar les fibres necessàries per fer-me com sóc ara.
sar pàgina per pàgina i es va aturar en mi. Quan va arribar a
casa, va tornar a mirar-me i va notar alguna cosa especial. Va
ser aquell el moment en què va agafar un llapis i hi va escriure el nom que posaria al seu fill en el futur, Albert.
Van passar uns quants anys, fins que un dia va venir a buscar-me. Res, buscava i remenava, però no em trobava. Fins
que finalment em va trobar.
—Per fi! —va cridar—. Pensava que no trobaria mai aquest
nom!
Llavors em va acariciar amb els dits.
“Aquests són els sentits del tacte i de l’olfacte”, vaig pensar
mentre s’apropava per olorar-me.
Un altre dia va menjar a sobre meu, va caure un tros de truita i em vaig embrutar d’oli.
“Tant de bo pogués tenir jo el sentit de la vista per veure el
menjar i el gust per tastar-lo”, vaig pensar.
La taca d’oli no se’n va anar mai i ja no era tan blanc com
abans.
Uns dies després vaig sentir una dolça melodia al meu costat, venia d’un aparell estrany. “Com m’agradaria tenir el
sentit de l’oïda per poder sentir sempre aquests sons meravellosos.”
Aquella mateixa tarda, no sé ben bé com, vaig acabar en una
gran capsa de plàstic de color blau i, poc després, tornava
a entrar per la porta de la fàbrica on havia nascut. Em van
deixar anar en un gran recipient amb molts altres com jo,
vells i estripats, aleshores vaig notar un líquid que relliscava
per tot el meu cos. Vaig morir feliç sabent que havia tingut
dins meu durant molt de temps la il·lusió d’una persona.
Heu endevinat qui sóc, oi?

4t B: AURORA BOREAL

L’OSSET DE PELUIX

›› Isona Busquet
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Hola! Jo sóc un osset de peluix divertit per fora i tranquil per dintre. La meva vida ha estat plàcida, amb un xic d’emoció
i una mica de monotonia. He patit en algunes ocasions, però també he tingut moments d’alegria.

Un matí primaveral, una nena petita, la Laia, va entrar a la botiga
amb la seva mare. Jo vaig pensar: “Comprarà aquelles nines que
estan sempre mofant-se de mi i em diuen monstre pelut, però
el que no saben és que això a mi no m’importa, jo sóc feliç tal
com sóc...”.

Dibuix: Fiona Zhu

Potser serà millor que comenci pel primers moments de la meva vida. Era un dia com qualsevol altre en una petita fàbrica de peluixos però, per mi, seria molt especial. Recordo un xafogós dia d’estiu. Jo era llavors un osset de peluix novíssim
i trist. Acabava de ser fet, no sabia res de l’existència que m’esperava. No tenia records del passat ni idea que existia el
futur. Quan em van acabar de fer, unes mans aspres, brutes i fastigoses em van agafar i em van posar en una caixa plena
de boles de porexpan. De seguida em vaig fer amic d’altres ossets de peluix que hi havia. Eren tants i tants allà dintre,
que no vaig poder memoritzar tots els seus noms! Aquella caixa va anar a parar dins d’un lloc que es movia sense parar,
els peluixos anaven d’un cantó a l’altre de la caixa. Estava ben marejat. Quan ja pensava que aquell turment no s’acabaria mai, allò es va aturar i unes mans van agafar la caixa dels
peluixos i la van obrir. Uf! Quin mal em va fer aquella llum encegadora que m’enlluernà. Les mateixes mans em van col·locar en
una caixa de vidre que tothom podia veure. D’això que en diuen
un aparador. Hi havia més joguines, però, sens dubte, jo era la
més bonica! La gent que hi passava pel davant, em mirava, però
m’ignorava, jo intentava brillar al màxim, però res...

De sobte, vaig sentir com m’agafaven unes mans petites i suaus,
jo vaig tancar els ulls un moment, quan els vaig obrir, vaig veure
que eren les mans de la Laia! I aquell moment va ser un moment
feliç.
Em va dur a casa seva, ja era fosc, va sopar i va mirar la tele al
meu costat. El seu pare li va dir:
—Has d’anar a dormir.
La Laia, sense pensar-s’ho dues vegades, va anar a dormir, no volia que la renyés el pare. Es va arraulir al llit i em va
tapar amb la manteta. Ella estava al meu costat i jo estava feliç i calentó. Però, es movia molt quan dormia i vaig caure,
rodolant, sota el llit.
Com que la Laia era un xic desordenada, sota el llit estava ple de petites joguines i tot tipus d’objectes. El dit índex d’una
nina molt gran em va acabar foradant i anava perdent el cotó. Aquell va ser un moment dolorós.
L’endemà em va buscar pertot arreu i no em va trobar. Tan despistada com era, no se li va ocórrer mirar sota el llit, encara que, amb tantes coses com hi havia en aquell món subterrani, no sé si m’hauria vist. Oblidat en aquell racó fosc del
món, vaig anar veient com la Laia gaudia amb altres joguines que s’havien posat de moda i s’oblidava completament de
la meva existència.
Així van passar any rere any, fins que la Laia en va fer disset i la seva família va decidir mudar-se de casa. Quan van treure
el seu llit, em va veure. Segurament estava vell i brut, però ella va recordar els moments bons que havíem passat junts.
Llavors em va posar dins la seva motxilla i vaig tornar a formar part de la seva vida.
La força dels bons records ens havia permès retrobar la nostra amistat.
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El neguit em fa pensar,
em fa pensar si podré guanyar,
em fa pensar el que podrà passar
i em fa pensar el que no puc valorar.

Dibuix: Paula Lizaso

El neguit em fa guanyar,
em fa guanyar el que no puc intentar,
em fa guanyar el que no em puc ni imaginar
i em fa guanyar tot allò que no puc deixar.
Si em fes pensar, pensaria,
si em fes guanyar, guanyaria.
El neguit per a mi és molt important
m’ajuda molt per intentar millorar.

LA MÀGIA

Jo bastants en sé fer,
però tothom el truc vol saber...
En busco molts per internet
i me’n surten de molt diferents.
La màgia és divertida
i també molt florida,
als espectadors emociona
i al mag apassiona.
A grans i a petits agrada
quan l’espectacle acaba,
a la cara un somriure
i a mi em fan riure.
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Dibuix: Gaël Brito

La màgia és fantàstica,
diferents trucs hi ha en el món.
N’hi ha d’avorrits i de ben divertits
i cada persona té els seus preferits.

5è A: LES CRÒNIQUES DE NÀRNIA

›› Marina Lozano
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En una caseta alta, però estreta, plena de plantes al voltant
i una mica allunyada del poble, hi viu una nena que es diu
Mariona amb els cabells llisos i curts, imaginativa, eixerida
i valenta (té ganes de fer qualsevol cosa).
El seu avi Josep, amb els cabells blancs com la neu i ulleres
rodones, és divertit i actiu i sempre va ben vestit, viu amb
ella.
La Mariona un dia d’estiu qualsevol, a l’hora d’anar-se’n
a dormir, nota una cosa dura i freda entre els llençols. La
nena l’agafa i veu que és una capseta de música. L’obre i
sent el mar amb una música relaxant, i de cop tanca la capseta i entra el seu avi a fer-li un petó. Quan la nena observa
que se’n va l’avi, silenciosa, comença a rumiar que què hi
feia, allà, aquella capseta.
Al matí, quan obre la finestra, li entra una brisa fresca i lleugera que li frega la carona rodona i tova. Quan la tanca, fa un sospir, fa la motxilla per anar a pescar amb el seu avi i
agafa la capseta amb molta cura.
Quan s’endinsen al mar, noten que algú és al seu costat, es giren i diuen a cor:
—UN TAURÓ!!!
Tots dos espantats noten un soroll molt fort, el tauró s’estava menjant la barca! A la Mariona li cau la capseta de la mà,
l’agafa i demana un desig:
—Si tingués una llàntia, podria venir un geni i fer realitat el meu somni, que és que ara mateix la barca es converteix en
un submarí!!!
Ho repeteix dos cops i justament es fa realitat. La barca es converteix en un submarí!!!
De tanta llum que hi ha, la Mariona no pot obrir els ulls. Quan aconsegueix obrir-los del tot es queda perplexa, són dins
d’un submarí gran com una catedral, lluent, amb moltes vitrines de color blau, verd i lila. De cop, el submarí comença a
avançar i li recorda la seva àvia que era inventora i que ja s’havia mort.
L’avi li pregunta:
—Què estàs pensant, Mariona?
—Res, avi.
—Ara tornarem a casa.
—D’acord
L’avi li diu amb moltíssima curiositat:
—Com és possible que s’hagi convertit una simple barca en un impecable submarí?
—No ho sé, avi.
Quan arriben a casa, ja és tard. Per sopar es mengen els dos peixos que havien pescat. Quan se’n va al llit, recorda que
la capsa és de la seva àvia, Laia Neira, i ara és de la seva mare, encara que hi posa Mariona.
L’endemà al matí quan s’aixeca torna a veure la capseta. I pregunta a l’avi:
—Quina aventura vam passar ahir, veritat, avi?
I l’avi li respon:
—Quina aventura? Si vam estar tot el dia dins de casa perquè plovia!
Tot això que havia passat era un somni, però d’aquells que semblen reals.

Dibuix: Irene Egido

LA CAPSETA DE MÚSICA
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QUÈ VA PASSAR EL 8 DE MARÇ?

›› Lucia Arcos
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La Mia és una nena que podríem dir “normal”. Va a l’escola, té amigues, ajuda el pare a fer el sopar, etc. El que fa una
nena d’11 anys. Viu a Gràcia, un barri de Barcelona, i va a cinquè de Primària.
Un matí es lleva a dos quarts de vuit. Com cada dia, sempre hi ha la tele engegada, TV3, amb el programa dels “Matins
de TV3” i el primer que sent és:
—S’apropa el 8 de març, “aix…”
La mare apaga la tele quan veu la Mia i ella li pregunta:
—Per què l’apagues?
—Perquè és tard —diu la mare.
La Mia sap que no és tard. Això significa que la mare li amaga alguna cosa. No li dóna importància, però ho vol saber. La
mare se’n va al lavabo i truca a la seva mestra i li demana, si us plau, que no digui res del 8 de març a la Mia. La mestra
es queda molt sorpresa. Així que, en arribar a l’escola, diu a la Mia que, si us plau, es quedi fora fent una fitxa. La mestra
volia explicar el tema del 8 de març i la Mia no pot ser al davant, ja que la seva mare ha demanat a la mestra que no li
n’expliqui res. Abans d’anar al pati la mestra diu a les amigues de la Mia que no li diguin res.
En sortir de l’escola pregunta a l’avi:
—Avi, què passa el 8 de març?
—Es veu que ha de venir en Puigdemont —li respon l’avi inventant-s’ho.
—Segur? —li va pregunta la Mia desconfiant.
—Seguríssim.
En arribar a casa ho torna a preguntar al pare un altre cop i el
pare li diu allò del Puigdemont.
Així que, farta de mentides, ho
busca pel Google i li surt: “Origen
del 8 de març, el 8 de març de
1857 van cremar una fàbrica amb
dones dins, algunes van intentar
sortir per la finestra tirant teles liles, però, tot i així, van morir 129
dones”.
La Mia pregunta a la mare per
què no ho podia saber i la mare li
respon que una de les 129 dones
era la seva besàvia.

Dibuix: Jana Ventura
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Fa uns quants anys, en un poble petitet de Catalunya que es deia Ripoll, hi vivien en dues casetes del mateix barri dues
famílies que tenien uns fills que eren molt amics i es deien Mireia i Marc. La Mireia tenia 12 anys i tenia els cabells llargs
i rossos i els ulls blaus. La Mireia era una nena molt llesta i empàtica com la seva mare i el seu pare. En Marc tenia també
12 anys, els cabells curts i castanys i els ulls marrons. Era un nen molt llest i amable.
Un dia molt bonic, la Mireia i els seus pares van anar a dinar a casa de l’àvia de la Mireia. Quan van arribar-hi hi havia
l’àvia, la tieta Mariona, el tiet Víctor i el tiet Òscar. Van estar dinant tranquils però llavors l’Òscar va dir:
—Me n’haig d’anar!
Tots li van dir que d’acord i se’n va anar. Quan la Mireia i els seus pares van tornar a casa van veure que el menjador
estava destrossat, no hi eren les joies ni les fotos de l’avi de la Mireia que havia mort feia dos anys, les havien robat.
La mare de seguida va trucar a la policia, que li va dir que ho intentarien resoldre però que tardarien bastant perquè
tenien moltes coses a fer. La mare se’n va anar a la seva habitació molt trista. Després la Mireia la va seguir i li va dir:
—Puc fer alguna cosa perquè et sentis millor?
—Filla meva, no pots fer-hi res. La policia farà la seva feina i trobarà el culpable —va dir la mare.
La Mireia va anar a la seva habitació i va trucar al seu amic Marc i li ho va explicar tot. Van decidir que ho resoldrien ells
sols i van quedar a les sis de la tarda a la plaça del barri per investigar. Quan eren les sis, la Mireia va anar cap a la porta
de sortida, però abans de poder girar el pany va veure a terra del menjador una xapa. La va agafar i va dir:
—És la xapa que porten tots els tiets de part de la mare. Què hi fa, aquí?
La Mireia se la va endur. Quan es van trobar els dos amics, es van fer una abraçada i es van dir:
—Hola, Marc! —va dir la Mireia.
—Hola, Mireia! —va dir en Marc.
De seguida, la Mireia li va explicar que havia trobat la xapa. Llavors, en Marc va dir :
—De veritat? Jo flipo!
—Va, anem per feina! Anirem primer a interrogar la tieta Mariona —va dir la Mireia.
Tots dos van anar cap a casa de la Mariona, van trucar a la porta. Una dona molt alta va obrir i va dir:
—Hola, Mireia, amb qui véns?
—Ell és el meu millor amic, en Marc. Només et volem preguntar unes quantes coses —va dir la Mireia.
—Molt bé, passeu, passeu —va dir la Mariona.
Van entrar-hi i es van asseure a una butaca. Van treure la llibreta i van començar a preguntar :
—Primera pregunta. A quina hora te’n vas anar de casa de l’àvia? —va dir en Marc.
—Vaig sortir de casa de l’àvia a les quatre de la tarda. Igual que tu i la teva família, Mireia —va dir la Mariona.
—Segona pregunta. Què vas fer després d’anar-te’n de casa de l’àvia? —va dir la nena.
—Vaig anar a la “bolera” —va dir la dona.
—Tercera i última pregunta. Ens pots ensenyar la teva xapa? —van dir els dos nens.
—És clar! Ara mateix te l’ensenyo.
Els va ensenyar la xapa i se’n van anar.
Després van anar a casa de l’oncle Víctor. Van trucar a la porta i un senyor ros i alt va obrir la porta i va dir:
—Hola, Mireia i Marc, què feu aquí?
—Hola, oncle Víctor, podem passar per preguntar-te unes quantes coses? —va dir la Mireia.
—És clar, passeu, passeu! —va dir el senyor.
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Van entrar-hi i els dos nens van treure la llibreta
i la Mireia va començar a preguntar:
—Primera pregunta. A quina hora te’n vas anar
de casa de l’àvia?
—A les cinc de la tarda perquè casa meva és més
a prop —va respondre en Víctor.
—Segona pregunta. Què vas fer després d’anarte’n de casa de l’àvia? —va dir en Marc.
—Vaig estar a casa tota l’estona —va dir ell.
—Tercera i última pregunta. Ens pots ensenyar la
teva xapa? —van dir tots dos.
—És clar! Ara us la porto.
Van veure la xapa i se’n van anar cap a casa de
l’oncle Òscar. Quan van arribar a casa de l’Òscar,
un senyor alt i amb els ulls marrons va obrir la
porta i va dir:
—Hola, què hi feu, aquí?
—Hola, Òscar, podem fer-te unes preguntes?
—D’acord!
Van treure una altra vegada la llibreta i van començar a preguntar:
—Primera pregunta. A quina hora te’n vas anar de casa de l’àvia?
—A les dues del migdia mentre estàvem dinant.
—Segona pregunta. Què vas fer després d’anar-te’n de casa de l’àvia?
—Vaig anar a… comprar al centre comercial amb uns amics.
—Tercera i última pregunta. Ens pots ensenyar la teva xapa?
—Sí. Ah! no me’n recordava, no la trobo, la xapa.
Els dos nens se’n van anar de casa de l’Òscar.
Al dia següent la Mireia va estar mirant els apunts dels interrogatoris, i de sobte va agafar el telèfon i va trucar a en Marc
i li va dir:
—Marc ja sé qui és el culpable!!!
—Ah sí, qui és? —va dir en Marc.
—Ara no tinc temps de explicar-t’ho. Vés d’aquí mitja hora a la plaça! —va dir la Mireia.
—D’acord!
Després la Mireia va trucar a tots els tiets i tietes perquè anessin a la plaça.
La Mireia ho va dir a la seva mare i al seu pare, ells li van dir que ja en parlarien després, però que ara volien saber qui
havia estat.
Quan ja eren tots a la plaça la Mireia va dir:
—Qui va robar les joies i les fotos de l’avi va ser l’oncle Òscar, perquè ens va dir que era al centre comercial i a aquella
hora era tancat.
—És veritat, ho vaig fer perquè et va donar les joies i les fotos a tu i jo també volia algunes coses. Té —va dir l’Òscar
dirigint la mirada cap a la mare.
—Jo també ho trobo injust, per això he pensat que cadascú ens en podríem quedar unes quantes —va dir la mare.
I així es va fer. Cadascú es va quedar amb unes quantes joies i fotos i tots van ser feliços. I conte contat, aquest conte
s’ha acabat.
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LES FIGURES FANTÀSTIQUES

›› Paula Linde
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Hi havia una vegada, actualment, la Natàlia, una noia de 13 anys que no creia en les criatures fantàstiques i que vivia a
Barcelona.
Un dia els seus pares, la Maria i en David, li van dir que anirien a casa dels seus avis, la Dolors i en Joan, i que es quedarien a dormir tres dies, mentre feien les reformes a casa. Els avis de la Natàlia viuen a Tarragona i sempre que la veuen
li regalen figuretes fantàstiques, com ara fades, elfs, unicorns... L’última vegada, li van regalar un drac i aquesta vegada,
vés a saber.
Finalment, va arribar el dia, el 22 de juliol van anar a casa dels avi. La Natàlia no estava gaire il·lusionada per la sorpresa
que li tenien preparada, els deia que ja no era un bebè ni una nena petita, perquè li regalessin figuretes com aquelles.
Ella guardava totes les figuretes en una capsa que li van regalar els avis del Mickey Mouse, perquè, ja que la tenia, li
havia de donar un ús.
Aquella vegada li van regalar un unicorn, que també el va posar a la caixa i la va tancar. Llavors va anar a baix, al menjador. Per sopar, va menjar pizza i se’n va anar al llit amb el mòbil. En arribar a la seva habitació es va trobar la caixa
que ella havia tancat oberta, la va tancar i no li va donar gaire importància. Llavors es va estirar al llit amb el mòbil i va
començar a mirar l’instagram. Després va deixar el mòbil a la tauleta de nit, es va ficar dins del llit i es va adormir. Es veu
que estava molt cansada. De seguida es va quedar com un tronc, suposo que el viatge hi va tenir alguna cosa a veure.
A la nit no parava de sentir sorolls. Semblava que algú estigués jugant, ella es va aixecar un moment per anar al lavabo
però, com que estava tan cansada, no va veure res. Va tornar al llit i va mirar l’hora, eren les 2.30 h, i es va tornar a
adormir passant de tots els sorolls.
Al dia següent es va despertar, es va posar les sabatilles d’unicorn, les úniques que tenia a casa els avis, que també li van
regalar ells, se sabia perquè totes les coses de fantasia li regalaven ells. Va ensopegar amb la tapa de la capsa i d’aquí
venien els sorolls de nit, també es va trobar un puzle de la “Campanilla” de quan era petita a terra. Va recollir el puzle
i, quan estava a punt de tapar la capsa, va veure que les figures no estaven col·locades com ella les havia deixat, i va
pensar que alguna cosa estranya estava passant i va començar a investigar. Va deixar una càmera gravant, mentre ella
anava a esmorzar, però es va acabar la bateria.
Quan va pujar per veure el vídeo, va intentar mirar-lo però es va quedar bocabadada quan va veure que no tenia bateria. Va dir que no es rendiria i arribaria al final del cas. Va arribar la nit i va estar amb el mòbil una estona fins que va fer
veure que se n’anava a dormir, però, en realitat, estava mirant què passava. Va sentir que queia la tapa de la caixa, però
va decidir que esperaria una mica més. Van passar 10 minuts fins que va sentir que les figuretes estaven parlant de què
fer avui. Una fada deia que havia arribat el moment de dir a la Natàlia que eren criatures de veritat i no eren una joguina,
una altra deia de jugar al mateix de sempre i guardar el secret, i una altra deia de fer votacions, i és el que van fer. Va
guanyar dir-li la veritat, però tothom deia: qui li diu?, digues-li tu, no per què no li dius tu! I no paraven de discutir, fins
que la Natàlia se’n va afartar i va dir en veu baixa perquè ningú no la sentís:
—No cal que em digueu res, ja sé tota la veritat.
Les criatures es van quedar de pedra i la Perla, la líder, va demanar disculpes per tot el soroll causat, i la Natàlia va dir-li
que no es preocupessin. La Perla va seguir:
—T’ho pots passar molt bé amb nosaltres.
Però la Natàlia va dir:
—No puc, i si els meus pares es desperten i no em veuen a la habitació? La fada elèctrica, l’Electricista, va dir que ella
podria fer un holograma, amb la seva màgia, i així van fer-ho.
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Però, abans d’anar-se’n, la Perla va dir:
—Natàlia, només pots venir amb nosaltres si
creus en la fantasia.
Ella va respondre:
—Però… bé, faré un esforç, hi creuré.
Llavors, la fada li va dir:
—Has de fer un jurament, repeteix amb mi: “Jo,
creient de la fantasia, juro que no causaré problemes, ni explicaré aquesta experiència a ningú, ho
mantindré en secret, i sobretot faré cas del que
em diguin i tindré molt de compte amb el que
faig.

Ella estava confusa, no sabia què fer, però al final
va acceptar. Va passar el portal i va al·lucinar, de
cop era al Regne de la Fantasia. Van anar al bosc
de les llaminadures i van jugar amb una móra
com a pilota i se la van anar passant. Després van
anar al bosc encantat, es van asseure en una rotllana i van explicar històries de por, però, com que
tothom tenia por, van decidir deixar-ho.
Llavors van anar al paradís, un lloc on la Natàlia
va dir a la Perla:
—Però no sóc una nena petita per tirar-me per
tobogans plens de purpurina. La Perla li va contestar:
—Tu prova-ho, que t’acabarà agradant, segur, i si
no, ens n’anem, d’acord?
—D’acord —va respondre la Natàlia.
I és el que van fer. La Natàlia va anar al tobogan més gran i s’hi va tirar. Quan va arribar a baix ho volia repetir, i tota
l’estona així. Al final va acabar esgotada i va preguntar si podien tornar a casa, per descansar una mica, i així ho van fer,
van tornar a casa. La Natàlia abans d’anar-se’n a dormir va dir a les figuretes:
—Ho podrem repetir cada nit? —i li van respondre que sí.
Aleshores cada nit anava al Regne de la Fantasia a gaudir i va descobrir coses noves, com la Cascada de Purpurina, per
exemple.
La Natàlia va descobrir que les joguines fantàstiques, al cap i a la fi, no eren per a bebès, ni per a nenes petites, i als avis,
a partir d’aquell moment, els demanava que en lloc de regalar-li una figura que li’n regalessin dues.
Quan la Natàlia va tornar a la casa reformada es va emportar la capsa i en lloc de tenir l’habitació com l’havia demanat,
amb notes de música, va posar les figuretes de decoració, i cada nit vivia una nova experiència.
I conte contat, el portal del Regne de la Fantasia s’ha tancat.

30

Dibuix: Paula L i Paula Oliver

I ho va repetir, aleshores es va obrir un portal,
després que l’unicorn arc iris digués:
—M’agradaria anar al Regne de la Fantasia.
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UNA AVENTURA INESPERADA

›› Abel Aymamí
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Un dia va anar amb els seus pares a l’aeroport. Quan hi van arribar, van anar a
un mirador que hi havia allà al costat. De
cop i volta, en Pau va veure una porta que
duia a dintre la pista. Va pensar que, si
passava la porta, podria veure els avions
de més a prop. Mentre hi anava, la seva
mare li va preguntar que a on anava, i ell
va contestar que anava a mirar una cosa.
La mare hi va estar d’acord.

Dibuix: Sofia Peña

Hi havia una vegada un nen que es deia
Pau que tenia setze anys. Al Pau li agradaven molt els avions.

En Pau va passar i llavors va veure un avió
amb la porta oberta, no s’ho va pensar
dues vegades i va entrar-hi. Quan va ser
a dins, va mirar al seu voltant. Hi havia els seients i la cabina dels pilots, va entrar a la cabina i va mirar tot el que hi havia, ja que mai havia pujat a un avió; sense voler va tocar el botó d’engegar i l’avió va començar a córrer entremig dels
avions i s’anava dirigint cap a una paret. Llavors va agafar el volant de l’avió i el va estirar i va ser quan l’avió va començar
a aixecar-se i va començar a volar.
Al cap d’una estona els pares d’en Pau es van començar a preocupar perquè en Pau trigava molt. Mentre volava va posar
el pilot automàtic i va trucar als seus pares. Els va dir que estava volant amb un avió perquè havia vist una porta oberta,
havia passat per la porta, després havia entrat dins d’un avió i va anar a la cabina dels pilots i sense voler havia tocat el
botó d’engegar i l’avió havia començat a córrer.
En Pau els demanava perdó i els deia que mai més tornaria a anar-se’n del seu costat si no era per un motiu molt important. La seva mare li va dir que es tranquil·litzés perquè ara anirien a l’aeroport i ho dirien al seu director. I així va ser,
van anar fins a les oficines de l’aeroport. Llavors els pares li van explicar el que havia passat i el director va trucar a un
expert. Mentrestant en Pau seguia volant i cada cop s’anava espantant més i més. Va mirar per la finestra i va veure que
estava sobrevolant el País Basc i de sobte va sentir un soroll, va mirar per la finestra i va veure un caça. Estava salvat!
De cop, l’avió va començar a baixar i el pilot automàtic estava fallant! El caça també se’n va adonar i va posar-se al costat
de l’avió i per ràdio el pilot va dir al Pau que ara entraria a dins de l’avió. Ell va obrir la porta i el pilot del caça va entrar
a dins i va agafar els controls i van poder tornar cap a casa.
En arribar, tothom va felicitar el pilot i en Pau li va donar les gràcies. Ell va dir que de res i que només era la seva feina.
Aleshores va ser quan els pares van veure en Pau. Tots tres van córrer i es van abraçar molt fort. Tots tres estaven plorant
d’alegria, no podien parar.
Al cap d’una estona, quan tothom s’havia calmat, el director de l’aeroport li va donar la millor notícia que li podien haver
donat: l’havien contractat per fer de pilot! En Pau estava molt content i li va donar les gràcies i se’n va anar cap a casa
amb els seus pares.
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terària
ualitat li
q
la
a
i
Prem

Dia 1 de setembre:
jo sopava amb la meva família,
fins que un soroll molt fort
va interrompre la conversa
sense cap complex.
Dia 2 de setembre:
En dos segons
la ciutat ha quedat esfondrada
i la gent espantada.
La gent es comença a plantejar
si quedar-se o marxar.
Dia 3 de setembre:
Molts ens han deixat
ara és l’hora de marxar
i un vaixell agafar.
Dia 4 de setembre:
El vaixell ha bolcat.
Molts no ho han aconseguit
menys jo, que he sobreviscut
perquè una balsa m’ha acollit.
Dia 5 de setembre:
A Europa he arribat
i una tanca he trobat
m’he atrevit a saltar
i a un camp de refugiats
he anat a parar.
Dia 6 de setembre:
Temps porto allà
no sé quan al meu país
podré tornar...
A la meva família
trobo a faltar
i sé que coses bones
estan a punt d’arribar.
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LA MEVA VIDA
›› Victor López
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Corre, mare, corre!
He de fer les maletes
per al tren de la meva vida.
Corre, pare, corre!
He de fer les maletes
per al tren de la meva vida.
On vas?
A un camí llarg i divertit
amb molta aventura.
I... a on aniràs a parar?
Hi haurà diverses parades
per aquest viatge llarg i bonic.
La tristesa, la felicitat, la injustícia,
l’alegria, els diners...
I a on t’aturaràs?
No ho sé, tot serà sorpresa
sobre la marxa m’aniré aturant...
Allà on vulgui el tren.
L’únic que vull és no arribar tard

Dibuix: Dani Gil

›› Isona Elizalde

Dibuix: Júlia Díez

(DIARI D’UN REFUGIAT)
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EL REGNE MÀGIC

›› Karen Torres
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Hola, em dic Sofia, tinc onze anys i ara us explicaré una història molt emocionant que em va passar.
Ja era de nit i me n’havia d’anar a dormir, estava molt cansada i em vaig adormir de seguida. Al matí em van despertar els
primers rajos de sol, em vaig aixecar del llit, vaig obrir els ulls, i per un moment vaig pensar que encara somiava. Però no, no
estava somiant, el que veia no ho podia descriure amb paraules.
—On... on sóc? —vaig preguntar sense obtenir resposta—. Ai —vaig sospirar—, ara com arribaré a casa? —vaig dir gairebé
somicant.
Vaig mirar per tot arreu però res s’assemblava a casa meva, tot era ple d’arbres i el meu “llit” era més aviat un munt de fulles
seques.
—Crec que ja sé on sóc, enmig d’un bosc. Vaja, fantàstic! Però com carai he arribat fins aquí?
De cop i volta, es va començar a sentir un soroll que provenia d’uns arbustos.
—Qui... qui és? —vaig dir amb un filet de veu, però ningú em va respondre.
Dels arbustos en va sortir una persona més aviat estranya, diria jo. Portava un vestidet rosa amb volants blancs i tota somrient
em va preguntar:
—Hola, jo em dic Liliana, però em pots dir Lili, i tu com et dius?
—Jo em dic Sofia, qui ets?
—Sóc una fada del bosc.
—Però jo no et veig les ales per enlloc?
—Les tinc amagades, perquè hi ha una bruixa malvada que roba la màgia de les fades, llavors, quan ho fa, les seves ales desapareixen. La nostra reina, la reina Isabel, ha fet un conjur a les fades que encara conserven la màgia, perquè quan dobleguin
les ales desapareguin. Una cosa, Sofia, què hi fas, aquí?
—Això mateix em pregunto jo.
—Saps què? Tu em pots ajudar a mi, i a tot aquest regne, el REGNE MÀGIC.
—Sí? I com et puc ajudar? —vaig preguntar a la fadeta del bosc.
—Tu acompanya’m i ja ho veuràs —em va dir mentre em feia un gest perquè la seguís.
Em va portar a un poblet tot ple de casetes que semblaven bolets verinosos de mida XXL, i en efecte eren casetes fetes de bolets verinosos XXL. Que com ho vaig descobrir? Molt fàcil, davant de cada caseta deia: “NO MENJAR, PERILL D’INTOXICACIÓ”.
Després que la Lili em presentés totes les fades, va deixar instal·lar-me a casa seva temporalment (fins que trobés la manera
de tornar a casa). Les fades són molt hospitalàries. Em va oferir cereals de cotó de sucre que estaven boníssims. Mentre esmorzàvem, m’anava explicant com podia ajudar-la a ella i a tot el regne:
—Mira, una vella profecia explica que un dia apareixerà una nena que salvarà tot el regne màgic.
—O sigui que penses que jo puc salvar el teu regne?
—Sí.
—D’acord i com?
—Molt fàcil, derrotant la bruixa.
—D’això en dius fàcil?
—Bé, amb l’ajuda de la màgia, sí.
—El cas és que no sé fer màgia.
—Jo te n’ensenyo.
—I quan comencem?
—Ara mateix!
—Ara?
—Sí, ara, aixeca’t!
—Doncs no cal que cridis!
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—Primer necessitarem una vareta màgica. —Clap, clap, la fadeta va
aplaudir dos cops i va aparèixer una vareta màgica per a mi.— Primer et
faré aprendre els encanteris bàsics: Desaparetacus objetus! —va apuntar cap a un llibre que hi havia en un prestatge, va donar un cop de vareta a l’aire i el llibre va desaparèixer—. Ara tu.
—D’acord, glups… Desaparetacus objetus! —vaig apuntar cap a la taula,
vaig donar el cop de vareta i vaig tancar els ulls (no estava massa segura
del que estava fent). Vaig obrir els ulls i la taula havia desaparegut!
La fada va seguir explicant:
—I per fer aparèixer l’objecte que has fet desaparèixer només has de dir:
Aparetacus objetus! —De seguida va aparèixer el llibre, jo la vaig imitar
i la taula va aparèixer.— Si vols fer aparèixer o desaparèixer una persona o un animal, has de canviar “objetus” per “personus” o “animalius”.
Per fer-te invisible has de dir: Invisibilus personus! —va apuntar-se a si
mateixa
Era increïble, s’havia fet invisible! Vaig fer el mateix encanteri i també
vaig fer-me invisible. Un cop les dues érem invisibles, em va explicar com
podies tornar a la normalitat.
—Només cal dir: Visivilus personus i apuntar-te un altre cop a tu mateixa i deixaràs de ser invisible.
Totes dues vam fer-ho i vam reaparèixer. L’últim encanteri que em volia ensenyar era convertir les coses/animals/persones/
objectes en altres coses, com, per exemple: Objetus(librus) transformus in gatus! PLOFF! El llibre es va convertir en un gat!
Jo ho vaig intentar i la taula es va convertir en un gos.
—Per desfer l’encanteri has de dir: Destranformus objetus! —I el gat es va convertir un altre cop en llibre. Vaig fer el mateix i
el gos es va convertir novament en taula.— Mira l’hora que és! —va cridar la Lili—. Són les sis, hem de sopar.
El temps ens havia passat volant, no havíem dinat encara. Vam menjar pollastre a la taronja (NYAM, NYAM)! I vam beure suc
de gerds frescos, deliciós. Després de degustar aquest fabulós menjar, la fadeta em va dir:
—Deixem els encanteris, mirem una mica la tele i a las vuit anirem a dormir.
Vam començar a mirar la tele, però, com que el programa era de “COM CUIDAR LES TEVES FLORS”, ens vam quedar clapades
al cap de poc.
L’endemà la fadeta em va dir:
—Desprèn-te de la mandra i vine a esmorzar, tinc ous remenats d’au fènix amb colacao. Els ous d’au fènix són molt difícils de
trobar però tinc una amiga au fènix que me’n va donar un de molt gros.
Mel vaig menjar i estava molt més bo que un de normal i el colacao era igual que el de casa meva. Després de menjar l’esmorzar, la Lili em va conduir fins al seu cotxe, vam pujar i vam dirigir-nos fins al Castell del Tro.
—Vaja, quin nom. Li va com l’anell al dit. —Perquè en aquell castell no parava de tronar. Ui, aquell lloc feia uns calfreds horribles!
Vam pujar una muntanya molt però que molt alta. En arribar-hi, vam picar a la porta tres cops. TOC, TOC, TOC. Els cops ressonaven per tot el castell BUM, BUM, BUM!
—Quina por! Ehem, Lili, m’estic pensant allò de salvar el REGNE MÀGIC i tots els habitants de la bruixa malvada i bla, bla, bla...
Ja no tinc tanta ganes de derrotar-la. Podem tornar a casa teva?
—Ara ja no ens podem fer enrere. Ens hem d’ enfrontar a la Francine.
—Com saps el seu nom?
—Perquè sóc la seva germana bessona, però ella es va tornar pèrfida, egoista, malvada i es va passar al costat fosc.
—Què? És la teva germana bessona??? No m’ho puc creure, in-cre-ï-ble.
—Ai —va sospirar.
De sobte, la porta es va obrir de bat a bat i va interrompre la nostra conversa.
—Hola, ger-ma-ne-ta. Ens tornem a veure, eh?
La bruixa portava un vestit negre, les botes negres i un barret negre i també tenia els cabells negres.
—L’última vegada no es que quedessis massa bé, eh? —va dir la Francine
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—Com segueix la teva ala?
—Ja s’ha recuperat, i gràcies per preguntar-ho, Francine —va dir Lili en un to sarcàstic.
—Te la vaig trencar un cop, i la tornaré a trencar amb molt de gust. Ha, ha, ha...
—Aquest cop no me la tornaràs a trencar. Te’n recordes, de la profecia? Doncs s’ha fet realitat. Vet aquí la Sofia, la nena que
la profecia deia que ens alliberaria de tu.
—Sí, és clar, no em facis riure, ha ha ha.
—Doncs no t’ho creguis. Va, Sofia, ensenya-li de quina pasta estàs feta.
—Invisibilus personus! —De cop i volta, la Sofia es va apuntar a si mateixa i es va fer invisible. Després, va llançar un encanteri
a la bruixa—: Transformus in estatus di rocus! PLOF!
La bruixa immediatament es va convertir en una estàtua de roca. Quan la Sofia es va tornar a fer visible va llançar-li un altre
encanteri a la bruixa:
—Destranformus personus!!! —La bruixa va tornar a la normalitat però ràpidament li va llançar un altre encanteri (per cert,
se’l va inventar)—: Inmobilus bruixus amb cadenes!
La bruixa va aparèixer envoltada de cadenes, i sí, estava completament immòbil. En comptes de destruir-la, va començar a
parlar amb ella:
—Francine, per què ets dolenta?
La Francine va respondre que pensava que sent dolenta aconseguiria ser més poderosa i tindria el que volgués quan volgués,
però va veure que no era així, i es va adonar que havia fet molt de mal a moltes persones i a molts animals...
—Quan vaig veure que havia fet tant de mal, vaig pensar que no em perdonaríeu mai i que em desterraríeu o alguna cosa per
l’estil, i a més a més havia fet molts amics com un grup de trols bebés molt trapelles i juganers que els trobaria molt a faltar.
La Sofia li va dir llavors:
—Francine, pots tornar a ser bona per visitar els teus amics trols, jo et perdono i la teva germana també, veritat Lili?
—I tant que sí, germaneta!
—Gràcies per perdonar-me. Pensava que em destruiríeu o em mataríeu…
—Que exagerada, Francine, com vols que mati la meva pròpia germana?
—A més, les coses no es resolen amb guerres ni discussions, sinó que es resolen parlant, escoltant-se i posant-se d’acord —va
dir la Sofia.
—Tens raó —va dir la Francine—. Em podeu portar al poblet per demanar perdó a tothom?
—És clar que sí, germana!
Però espereu un moment, he de fer uns retocs al castell. PLOF! Ara es dirà Castell de Cristall.
Aleshores, la Francine va pujar al cotxe i la Lili i jo vam contemplar el castell nou amb molta admiració. Quan vam arribar
al regne, tothom es va quedar mirant-la, els seus cabells ja no eren negres, ni duia el seu vestit, ni les seves botes, ni el seu
barret negre com abans. Ara duia un vestit blau cel, els cabells rossos, unes sabates de taló transparents i al cap hi duia una
diadema de flors blanques.
La reina en persona va aparèixer com per art de màgia i la Francine li va dir:
—Em perdonaríeu, majestat?
—És clar, has sigut valenta per dir la veritat i desfer els teus errors. —Llavors es va dirigir al públic i els va dir—: Oi que la
perdonarem?
—Sííííí! —van cridar tots.
Aleshores la Francine va donar les gràcies a tothom i va prometre no ser mai més dolenta.
De sobte, una llum molt forta els va enlluernar a tots i quan van poder obrir els ulls van veure davant els seus nassos un portal
amb una placa que deia “PORTAL PER TORNAR A CASA”.
La Sofia es va acomiadar de tothom dient adéu, i abans d’entrar al portal la Lili va dir-li:
—Quan t’adormis vine a visitar-nos. Si vols tornar a aquest regne, només has de somiar quan t’adormis, adéu!
La Sofia va entrar al portal i va aparèixer de nou al seu llit. Es va asseure a escriure al seu portàtil tota la història.
I ara, cada nit, quan se’n va a dormir va al REGNE MÀGIC per visitar els seus nous amics. Ja ho sabeu, per viatjar a aquest regne
només heu de SOMIAR.
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LA LAURA NO POT PARAR
DE CANTAR

›› Marta Gil
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Hola, em dic Laura. Sóc una noia molt divertida
i sempre parlo molt. Per cert, tinc molts amics
i sé que no ve a compte però… tinc el cabell ni
molt llarg ni molt curt, i llis, amb unes metxes
californianes. Porto un piercing al nas. Tinc els
ulls grans i marrons. Bé, us estic donant massa
detalls que no són tan importants, anem al que
anem.
Un dia com qualsevol altre jo estava jugant amb
els meus amics i em vaig començar a trobar
malament, però no ho vaig dir a ningú. Cada
cop em trobava pitjor, no podia més i vaig seure
en un banc que hi havia per allà. Aleshores vaig
sentir com si tingués una punxada al pit però el
Quim i la Carla (els meus amics) van adonar-se
que no estava bé i em van preguntar:
—Estàs bé? —va dir en Quim.
Jo vaig intentar parlar però no podia. De cop,
m’havia quedat sense veu, per tant els ho vaig
intentar explicar fent signes però ningú sabia el
que estava dient, això era horrorós. A ells els va
estranyar molt que jo, una nena que no para de
parlar, estigués callada. La Carla i el Quim estaven enfadats amb mi perquè pensaven que era
una broma. Us ho podeu creure? Estaven tan
enfadats que em van dir:
—Millor que ens n’anem, oi? —va dir el Quim
—Sí, sí, millor, com que no parla! —va continuar la Carla.
Tots dos van marxar i jo em vaig quedar sola. Com que m’avorria, vaig anar cap a casa. En arribar, la meva mama…
Emm… Ai, perdó, volia dir mare, em va preguntar que què tal el dia, però jo no li podia contestar, així que vaig anar
corrents cap a la meva habitació i vaig agafar una llibreta. I hi vaig escriure:
—Mama, m’he quedat sense veu! Ajuda!
Ella ho va llegir i va anar cap a la cuina a preparar-me una camamilla. Quan va acabar em va dir:
—Té, pren-te això.
Jo no la volia perquè no m’agrada, però vaig pensar que si aquella beguda era la solució per a la meva veu ho faria,
estava disposada a fer tot el que calgués. Em vaig prendre la camamilla a poc a poc i quan vaig acabar vaig fer una cara
com si anés restreta, però després em va passar.
Vaig quedar-me adormida al sofà i l’endemà vaig aixecar-me tard. La meva mare em va dir:
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—Què? Estàs millor? Ja pots parlar?
Jo vaig intentar-ho. I en lloc de parlar vaig dir cantant:
—Baby, I am perfect.
Em vaig adonar que allò era una cançó. No entenia per què responia cantant i em vaig tapar la boca. Estava espantada,
primer m’havia quedat sense veu i ara cantava en lloc de parlar… Tot era massa estrany.
Vaig agafar la meva bateta d’estar per casa i em vaig aixecar. Vaig
preparar-me un suc de taronja i, quan vaig acabar, vaig vestir-me i me’n vaig anar. Sortint de casa una veïna i jo vam
xocar i vaig dir-li:
—Sorry…
I sí, era aquella cançó tan famosa del Justin Bieber que es diu “Sorry”.
Bé, vaig seguir caminant i us preguntareu que a qui anava a buscar, oi? Doncs anava a buscar el Quim i la Carla perquè
m’ajudessin. Quan vaig arribar a casa d’ell, vaig picar a l’intèrfon i ell va dir:
—Qui és??
Jo no deia res i, quan ell estava a punt de penjar l’intèrfon, vaig i dic:
—Laura de mis amooooreees...
Ell riu i em contesta:
—Ets la Laura??
—Yes... yes... yes... yes —vaig dir-li cantant.
Em va obrir la porta i vaig entrar. Una vegada a dins, vam començar a parlar (jo contestava cantant). Per cert, la Carla
també hi era. Vaig explicar-los el que m’havia passat però, com ja us imagineu, fent servir cançons.
Vam arribar a un acord, que era que el Quim tenia un amic que era metge i jo havia d’anar-hi perquè em visités. Vaig
acceptar i, quan érem allà, ens va tocar esperar. Aquells minuts se’m van fer molt llargs.
Al cap d’una interminable espera, em van fer passar a la consulta i el doctor va començar a observar el meu coll en silenci. Jo estava amb molta tensió mentre ell anava apuntant dades al seu ordinador. Quan va acabar el reconeixement,
sabeu què em va dir? Que tot m’ho provocava jo i que no tenia res de res. De sobte, vaig començar a riure i li vaig dir:
—No pot ser que m’ho provoqui jo!
Tots van riure, però jo no sabia per què.
—Què passa? —vaig dir.
El metge em va dir que estava parlant normal i que això era perquè, si jo pensava en les cançons, doncs cantava i, si no,
no.
Em vaig posar molt contenta quan m’ho va dir perquè ja em pensava que no podria tornar a parlar. De cop i volta, vaig
caure que dues setmanes abans m’havia quedat afònica i no podia parlar. Segur que al parc quan em va agafar el mal al
pit era només una punxada totalment normal i jo em vaig fer la paranoia que em passaria alguna cosa, però en realitat
no era res. Pffffff.... Ara ho entenia tot!
Han passat uns mesos i encara em segueix passant. Jo segueixo jugant perquè m’agrada molt cantar i quan em passa,
sense jo voler-ho, no ho penso i em deixo anar.
Tothom ja s’ha acostumat a sentir-me cantar i jo ara estic molt feliç.
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›› Pol Romogosa

L’arribada d’un nen tan diferent a l’escola va ser un fet extraordinari. A molts nens del poble, per no dir tots, el Pinotxo els semblava un extraterrestre. Davant d’una situació tan
inusual, tothom ràpidament es va posicionar. En aquesta història hi ha els nens neutrals, els que van en contra i els que
van a favor del Pinotxo. Per a qui no ho sàpiga en Pinotxo és
un nen de fusta. Cada vegada que diu una mentida el nas se
li allarga. Us vull explicar la seva vida a l’escola.
El capítol d’en Pinotxo
No sé per què vaig haver d’anar a l’escola, no puc més. Cada
vegada veig més possibilitats d’anar-me’n a una cova ben
humida perquè el meu cos de fusta es podreixi allà. El Giovanni és l’única persona que fa que això no passi. En Jep va
parar de molestar-me fa uns quants dies, és molt estrany
que hagi parat. Justament no ha parat perquè ell volgués, no
sinó perquè el director el va expulsar per temes de bullying
i llavors es va canviar de casa. Oi que és increïble? Doncs
espereu, perquè tothom s’ha enfadat amb mi. Diuen que és
culpa meva que en Jep se n’hagi anat de l’escola, tots no, el
Giovanni encara em dóna suport.
El capítol d’en Giovanni
Al nostre poble, des que vaig arribar-hi, sempre hi ha estat
un tal Jepetto treballant en una rellotgeria. Em dic Marc Giovanni Casanovas III, m’agrada que em diguin Giovanni. Tinc
onze anys. Us vull donar el meu punt de vista. Jo davant dels
conflictes sóc neutral. Fa exactament dos dies va arribar un
nen de fusta a l’escola. Les nenes i algun grup de nens van
passar d’ell. Però d’altres el molestaven i li feien la punyeta.
Com sempre, els que es fiquen amb els altres són el Jep i la
seva colla. El pobre estava fet pols. Així que, perquè s’animés,
vaig anar-me’n amb ell. Vaig decidir dir al Jep que parés. El
Jep va parar i ell i la seva colla se’n van anar. Vaig començar
a parlar amb el Pinotxo. Parlava amb veu pausada. Veia que
volia plorar. Vaig preguntar-li què li passava. Em va dir que
estava bé. Llavors se li va allargar el nas. Conclusió: estava
fet caldo. No m’atrevia a dir-ho a la mestra, ja que sabia que
quan sortíssim al pati o al parc el Jep i la seva colla ens molestarien. I el que busco no és això. El que busco és que el Jep
i la seva colla parin de molestar per gust el Pinotxo. Potser
funcionaria fer-los canviar d’opinió, però hi ha gent que no
canvia d’opinió. D’alguna manera haig d’ajudar-lo, però ara
no em ve res al cap.
El capítol de l’Angelina
Sóc la mestra de l’escola Picollo. Fa exactament dos dies va
venir un nen molt estrany. Era de fusta i anava vestit de coloraines. Sempre veig que quan surt de l’escola el ve a bus-
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car un vell. Calculo que deu
tenir uns setanta anys. Sospito
moltíssim, perquè un home tan
gran no pot tenir un fill a aquesta edat. A part, el Pinotxo és de
fusta i ell és rellotger... En fi, no
me’n fio ni un pèl, d’aquest vell.
Canviant de tema, a l’escola veig
que parla molt amb el Giovanni.
De vegades el veig amb el Jep.
El Jep és bon nen així que crec
que ajudarà el Pinotxo en tot el
que pugui.
El capítol d’en Jep
Sóc en Jep. Vaig a l’escola Picollo. Sóc el típic nen que es
comporta d’una manera amb
els nens i d’una altra amb els
adults. Sí, ho sé, oi que fa ràbia?
Molesto el Pinotxo perquè és
de fusta, és diferent, no pot quedar-se a la nostra escola. Mireu, jo us explicaré que aquest nen m’està espatllant la vida.
Jo no he fet res, però el director m’ha expulsat per bullying .
Els meus pares estan indignadíssims i em volen canviar d’escola. A mi em sap molt de greu tornar a canviar d’escola per
tercera vegada. Es pot dir que els meus pares, si el director
o la directora no els fa cas, se’n van de l’escola, i això ja m’ha
passat tres vegades.
El capítol d’en Jepetto
El Pinotxo està fet pols. No sé si és per l’escola, que l’apreten
molt, o és perquè té algun problema. A mi no m’ha dit res
però crec que li’n passa alguna, i de forta, perquè mai no ha
estat així. Perdó, encara no m’he presentat, sóc en Jepetto, el pare d’en Pinotxo. I ara justament estic més preocupat
que mai. No sé si ha sigut bona idea portar un nen de fusta
a l’escola. Justament ho dic perquè ell és diferent dels altres.
Per mi és un nen normal i corrent, però, per als altres, ja és
una altra cosa. Potser és per això, que està tan fet pols. Estimo i estimaré el meu fill sigui com sigui.
El capítol d’en Pinotxo
Hola, sóc en Pinotxo, i estic feliç com un gínjol perquè ara tothom em respecta, i tampoc no és per presumir, però es pot
dir que sóc dels més populars de l’escola. Tot va canviar quan
els vaig explicar l’aventura que vaig passar dins d’una balena
i el millor va ser quan em van concedir ser un nen normal. En
fi, jo, a la meva vida, no podria demanar més.
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