
29

                   Barcelona - Juny 2018                    Jocs Florals de Sant Jordi 2018 - Escola Thau



Quadern 29 de Poesia. Juny 2018
Publicació interna de l’Escola THAU
de la Fundació Institució Cultural del CIC.
Avinguda d’Esplugues, 49-53 - 08034 Barcelona
Disseny gràfi c: Francesc Orenes i Anna de Casacuberta
Impressió: Winihard Gràfi cs, S.L.
Dipòsit Legal: B-27390-1993

Aquest Quadern 29 de Poesia, s’ha acabat
d’imprimir dins el mes de juny de
dos mil divuit en els obradors de

Winihard Gràfi cs, S.L.
de l’Avinguda
del Prat, 7 de

Moià



1

ESCOLA THAU DE LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

JOCS FLORALS 2018
TREBALLS ESCOLARS DE LA
F E S TA D E  S A N T J O R D I



2 3
Les imatges que il·lustren aquest Quadern 29 de Poesia han estat realitzades

per Anna de Casacuberta

PRESENTACIÓ

Enguany hem estat afortunats de conèixer l’enginyer Eduard Furró. És 
gràcies a ell, i en especial a la descoberta del seu llibre Custodiem la 
Terra, que el tema de l’any d’aquest curs a Thau Barcelona gira al vol-
tant de La Mare Terra. L’Eduard és una d’aquelles persones amb qui 
aprens a cada conversa, un savi, un generador constant de pensament i 
de refl exió positiva davant de la situació complexa del nostre planeta. 
El dia de Sant Jordi, l’Eduard va presidir els jocs fl orals de la nostra es-
cola i va compartir amb l’alumnat una refl exió planera i suggeridora en 
la qual els convidava a apropar-se al medi natural des de l’observació 
quotidiana, a identifi car els cicles de la natura, a conèixer els recursos 
renovables, a interactuar amb l’entorn mitjançant propostes que es fo-
namentin en l’energia solar com a font impulsora dels cicles naturals i 
la vida, a preservar la biodiversitat i a fer un ús adequat dels recursos 
vers un nou model energètic i social sostenible. 
El projecte Fent Verd de l’escola Thau Barcelona recull aquests pro-
pòsits. A les vinyes de Thau ja s’hi veuen els primers gotims. De 
mica en mica el paisatge de l’escola ha anat acollint nous estadants: a 
l’amfi teatre, les jardineres i els horts urbans, construïts amb material 
reutilitzat i plantats de maduixes i espinacs; un hort musical a la pujada 
de l’enyorat garrofer; arbres fruiters a tocar de la plaça dels plàtans; 
herbes remeieres i brots tendres d’ametllers a l’eixida. Rètols amb lletra 
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BREUS PARAULES EN L’ACTE DE SANT JORDI

Com cada any l’escola Thau obre un focus d’atenció vers un determinat valor d’aquests que de 
vegades solem tenir descuidats o el frenètic ritme del dia a dia ens fa passar per alt. Aquest any el 
focus ha estat orientat vers el propi planeta que acull, protegeix i possibilita la continuïtat de la vida.

“La Mare Terra”, l’han anomenat. De ben cert que es tracta d’una mare. Tan sols una mare aplega 
aquestes tres accions bàsiques: acollir, protegir i facilitar la continuïtat de la vida.

Però cal dir també que es tracta d’una mare força exigent. Ens demana estar alerta, aportar esforç i 
responsabilitat; però alhora ens mostra coneixements si volem aprendre, recursos si els sabem utilit-
zar, salut si sabem respectar i bellesa si ens aturem a observar.

Vivim moments de grans canvis. Són moments de la nostra història en què coincideixen dos grans 
reptes:

• D’una banda la necessària substitució d’un model energètic generador de confl ictes, que esgo-
ta les reserves, enverina els medis i desequilibra els règims climàtics, per un nou model inex-
haurible a escala humana, basat en l’aprofi tament de les fonts netes i renovables de l’energia.

• I d’altra banda la necessitat d’aconseguir adaptar les nostres escales de valors i comporta-
ments socials a la possibilitat de difusió del benestar i dels coneixements a tota la humanitat, 
de manera compatible amb la demografi a i la necessària conservació de la biodiversitat, els 
recursos i els valors naturals del planeta.

La “Mare Terra” selecciona, acomoda i posa al nostre servei un fl ux immens d’energia solar. Ens 
imposa les seves lleis universals. Però ens facilita els seus recursos, uns fi nits i d’altres renovables.

Nosaltres tenim la responsabilitat de decidir com volem aprofi tar-los per encarar el nostre desenvo-
lupament. I en aquest sentit la primera acció ha de ser d’apropament a aquests valors naturals per tal 
d’identifi car i conèixer, per poder aprendre a interactuar, utilitzar i preservar.

Conèixer permet estimar, estimar facilita no contaminar ni destruir, i no contaminar ni destruir con-
dueix vers el progrés. Són eines que la feina pacient, constant i mai no prou agraïda, dels nostres 
primers i primeres mestres faran arrelar sens dubte en la normalitat del desenvolupament futur.

d’infant anuncien al caminant el nom de les fl ors. Les mans menudes 
s’enfonsen en la terra molla.Els grans comparteixen lliçons de jardine-
ria amb els més petits al bosquet clapat de plançons de pi. L’ heura jove 
acarona les tanques...
Aquest és, n’estic plenament convençut, l’inici d’un viatge permanent 
i encoratjador vers un món saludable i acollidor!
I, com hi ha món, el vers és un mitjà idoni per fer aquest viatge. En 
aquest quadern de poesia podreu llegir obres exquisides que descriuen 
el paisatge i la natura. L’infant expressa amb metàfores el coneixement 
i l’admiració envers l’entorn que el reconforta. La natura, al seu torn, 
esdevé conscient d’ella mateixa gràcies als mots que la descriuen. 

Agustí Olivares
Director

Barcelona, abril de 2018
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Us transmeto el meu agraïment per haver estat convidat a compartir aquests moments tan especial-
ment vostres, escoltant i aprenent de la sinceritat i la sensibilitat plàstica i poètica de les nostres 
generacions més joves envers la “Mare Terra”. El futur és d’ells i cal ajudar-los a assolir aquest nou 
progrés sostenible, dins d’un món cada cop més just.

Eduard Furró Estany

JOCS FLORALS DE SANT JORDI 2018
BASES

1. Participen als Jocs Florals els alumnes de totes les etapes de l’escola.
2. Els treballs han de ser individuals i elaborats a classe.
3. Es poden presentar treballs en vers i en prosa.
4. Els treballs en vers són de tema lliure.
5. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i a l’obra s’indicarà el curs i 

la classe de l’autor.
6.  Cada tutor presentarà una plica tancada amb un full on apareixerà la relació dels 

noms amb els cognoms i els pseudònims dels alumnes seleccionats de la seva 
classe.

7.  Els treballs en prosa tenen un límit d’extensió de tres pàgines de format DIN-
A4 i s’han de cenyir als temes següents:

a) Treballs sobre algun aspecte relacionat amb la fi gura de Sant Jordi o bé sobre el 
tema de l’any “La mare Terra”.

b) Treballs de tema lliure.
8. Els treballs seleccionats s’hauran de lliurar a la secretària de direcció el           

dimarts dia 20 de març a primera hora del matí.
9. El Jurat atorgarà també tres premis especials: la Flor natural al millor poema 

d’amor, l’Englantina d’or al millor poema de tema patriòtic i la Viola de plata 
al millor poema sobre valors i humanisme cristià.

10.  Si la qualitat de les obres no és l’adient, el Jurat pot declarar desert algun 
d’aquests premis.

11. Com sempre, els premis seran lliurats durant l’acte dels Jocs Florals que se 
celebrarà a les tres de la tarda del dilluns dia 23 d’abril a l’amfi teatre.

       La Direcció març de 2018
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VEREDICTE

TOTES LES COMPOSICIONS PREMIADES
POESIA

P5 A Guineus El cirerer Biel Roqué Reithler
P5 B Talps Els faig molts petons Albert Carbonell Garcia
P5 C Esquirols L’arbre Pol Miràngels Juvillà
P5 D Isards Les fl ors Martí Benaiges Enzier
  
1r EP A Cirerers El seu gat Clàudia Baselga Granollers
1r EP B Tarongers El meu tresor Èlia Solanelles Tallant
1r EP C Ametllers Flors Laura Ferraresi Baldomà
1r EP D Oliveres El núvol Emma Langenauer Rahola
  
2n EP A Lleons... L’estel Maria Graell Roura
2n EP B Ratolins Els sentiments Max Palau Sánchez
2n EP C Eriçons L’arbre Llibert Cabrero Ruiz
2n EP D Suricates L’arxivador Lucas Mas de Xaxàs Parache
  
3r EP A La meva terra Laia Homs Amat
3r EP B Sant Jordi Marta Espinosa Solé
3r EP C No m’inspiro Martí Vallès Parera
3r EP D Les emocions Daniela Martrat Asensio
  
4t EP A La poesia Laia Casals Font
4t EP B Una petita estrella Judith Neyhart Mora
4t EP C El llibre Roger Pous Dolz
4t EP D La mar Aroa Castro Arbeláez
  
5è EP A Tempesta Marina Castellano Isla
5è EP A La meva estimada àvia Telma Balagué Grau
5è EP B Record d’un núvol Bruno Chaves Larrubia
5è EP C Penedir-se Magda Gili Lorente
5è EP D Un arbre especial Joan Soler Surinyach
5è EP D D’infants a gegants Jana Seguí Figueras
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POESIA 6è EP A Colors Martina Ramos Brun
6è EP B Llum Sara Martínez Reina
6è EP C El formatge Oriol Abelanet Armengol
6è EP D La mort corporal Martina Ramos Murciano
  
1r ESO A Mirada Abril Casanova Carnicero
1r ESO B Ara que ja no hi ets Carles Català Ulied
1r ESO C Les estrelles Núria Iglésias Ribas
1r ESO C Rellotge del temps Joan Balayla Ceres
  
2n ESO A Enganyat Nora Balagué Grau
2n ESO B És vida Ona Canales Angerri
2n ESO C Tardor Laia Ferré Vicente
  
  
3r ESO A Neguits d’ambició Alexandra Guasch Johnson
3r ESO B Poesia Mariona Carreras Marín
3r ESO C Sóc Alba Abelanet Armengol
3r ESO D Foc Tanit Raventós Álvarez
  
4t ESO A Només en l’oblit Laia Carreras Carbonell
4t ESO B Mort Oriol Campanyà Viñeta
4t ESO C El món  Adriana Royuela Bermúdez
4t ESO C La meva àvia Judith Puig Tarragó

PREMIS ESPECIALS
VIOLA DE PLATA Ulls sirians Lorena Rizzo Buj (6è D Primària)
ENGLANTINA D’OR Catalunya Aleix Bassas Martí (6è A Primària)
FLOR NATURAL Una pinzellada d’estima Alba Escolà Martínez (6è A Primària)

PROSA
2n ESO A Societat Carmen Cubas Sánchez
4t ESO A Icebergs Júlia Gasch Forasté
4t ESO A Arena Mireia Grau Carbonell
4t ESO B Maribel Violeta Serra Carmona
4t ESO C En el teu record Lucía González González
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EL CIRERER

Les cireres del cirerer
són com una marieta
penjada d’una branca.

Biel Roqué Reithler
P5 A Guineus
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ELS FAIG MOLTS PETONS

Amb els amics jugo molt,
i jo m’ho passo molt bé,
i com que són tan bons,
jo els faig molts petons.

Albert Carbonell Garcia 
P5 B Talps

L’ARBRE

Han tallat l’arbre,
no sé què ha passat…
És per fer un arbre de Nadal?

Pol Miràngels Juvillà 
P5 C Esquirols
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LES FLORS

Jo rego les plantes i les fl ors,
i creixen i creixen…
i surten pètals de molts colors.

Martí Benaiges Enzier 
P5 D Isards

EL SEU GAT

És veritat
que tens un gat? 
O tu has inventat
que té el pèl 
estarrufat?

Clàudia Baselga Granollers 
1r A Primària Cirerers
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FLORS

Les fl ors són
molt boniques
i em fan pensar
en l’amor i 
en la meva familia.

El meu germà
és la margarida,
jo sóc la rosella,
la meva mare
és la rosa i
el meu pare,
una fl or d’ametller.

Laura Ferraresi Baldomà 
1r C Primària Ametllers

EL MEU TRESOR

La Lluna és el tresor de la vida
i és la nostra amiga
de nit i de dia.

Èlia Solanelles Tallant 
1r B Primària Tarongers
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EL NÚVOL

El núvol és blanc,
sembla una ovella,
és tou i suau, és
molt bonic.
És un coixí
molt suau,
i sembla un llit,
viu al cel i és petit.

Emma Langenauer Rahola 
1r D Primària Oliveres

L’ESTEL

L’estel vola i vola,
ai!, que no el puc agafar!
Fa molt de vent.
Ai!, que no el puc agafar!
—Estel, no volis tant,
que no et puc atrapar…
Estel, sisplau,
no corris tant.
Vent, em podries ajudar?
Vent, que em sents?
Per fi ! L’estel ha parat!
Mira, estel, hi ha l’arc de Sant Martí,
que contenta estic!

Maria Graell Roura 
2n A Primària Lleons i lleones
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ELS SENTIMENTS

El millor amic és l’alegria,
jugo, canto, ballo cada dia,
i quan m’aixeco i veig el cel, em fa pensar en el coneixement.
El pitjor enemic és la ràbia, perquè et fa pensar en guerres i, també,
en maldat. Millor que no t’hi apropis perquè, si no, pots acabar
ben enrabiat.

Max Palau Sánchez 
2n B Primària Ratolins

L’ARBRE

Una llavor cau avall
i s’enterra sota terra,
primer surten les arrels
i després un brot amb fulleta.

Van passant els anys,
cinc, deu…
I al cap de bastant
un arbre ja es veu.

Els fruits sempre ens agraden
i ens alimenten de forma sana,
i si ens els mengem cada dia
no ens morirem de gana.

Llibert Cabrero Ruiz 
2n C Primària Eriçons
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L’ARXIVADOR

L’arxivador a cada prestatge
té un tros d’amor.
Cada tros que hi ha dins és l’amor i el desig
d’un nen, que es farà realitat.

Lucas Mas de Xaxàs Parache 
2n D Primària Suricates

LA MEVA TERRA

La meva terra podria ser millor
sense tanta contaminació,
amb paisatges de més colors.

Viure en un lloc meravellós
descobrint rutes fi ns al fons.

Cantarem i ballarem
i les tradicions seguirem.

Laia Homs Amat 
3r A Primària
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SANT JORDI

Hi havia un cavaller
que passava pel bosquet.
Uns pagesos van cridar:
—La princesa està en perill!
I el príncep, sense pensar,
va anar a vèncer el drac.
La princesa va rescatar,
i una rosa li va regalar
vermella com una fl or
però bonica com el cor
per demostrar-li el seu amor.

Marta Espinosa Solé 
3r B Primària

NO M’INSPIRO

No m’inspiro, no m’inspiro…
Hi dono voltes a la dreta
i a l’esquerra aguantant
com poc infl ada
la vela del pal.

Una bona persona m’ha ajudat
i la poesia ha saltat,
des del carbó daurat del meu llapis
el full blanc ha tacat.

Martí Vallès Parera 
3r C Primària
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LES EMOCIONS

Hi ha una emoció que a tots agradarà
i la tristesa no serà,
ràbia i por tots en tenim
però d’elles no en gaudim.
En canvi l’alegria…
l’alegria m’encanta!,
perquè un somriure
se’m dibuixa a la cara.
Cada emoció es diferent,
unes ens fan sentir bé,
i unes altres malament.

Daniela Martrat Asensio 
3r D Primària

LA POESIA

Les poesies són una inspiració
i alhora una explicació.
Vas fent rimes i rimes
mentre rumies i rumies.
És com un mar de mots
i jugues amb ells, com ninots.

Pots fer mil poesies de coses diferents,
d’amor, d’alegria i de bons moments.
Sigui com sigui, conquista tots els cors,
surts a l’escenari…
i la gent et tira fl ors.

Laia Casals Font 
4t A Primària
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UNA PETITA ESTRELLA

Una petita estrella
brillant i resplendent,
sembla tota petita ella,
però, dins seu,
té una força molt potent.

Il·lumina tota sola
un petit poblet de l’Orient,
on passeja molt tranquil·la
observant les petites persones
que van jugant i rient.

Les llums de les cases
s’apaguen,
i tothom se’n va a dormir,
i ara sembla una llumeta
que il·lumina el seu camí.

Mira al seu costat, 
l’univers està il·luminat.
Ara que tothom està col·locat,
ben posat,
i preparat…
l’espectacle ha començat.

Judith Neyhart Mora 
4t B Primària
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EL LLIBRE

El llibre és divertit,
em fa ser llest i eixerit
i m’agrada llegir-lo
quan estic dintre del llit.

T’endinsa en un món escrit,
gran i infi nit,
que quan comences a llegir
ja no té fi .

Tant si és d’humor o d’aventura
cap dels dos mai no s’atura.
Quan té intriga o et fa por,
a la fi  acaba millor.

No cal llegir molt bé,
però, si practiques, també t’ho passes bé.
Quina pena, posa Fi,
s’ha acabat el llegir.

Roger Pous Dolz 
4t C Primària

LA MAR

Mar, maror
des d’aquí fi ns a l’horitzó,
la imatge de la Lluna al teu interior.

L’aigua clara
em fa una abraçada,
gronxa en els seus braços
la meva barca de paper
i ella va i ve.

Tranquil·la o moguda
sempre serà un regal de la natura.

Mar, maror
des d’aquí fi ns a l’horitzó.

Aroa Castro Arbeláez 
4t D Primària
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TEMPESTA

A l’infi nit
sento una tamborinada
que, ansiosa,
vol emprendre una gran cascada,
el cel s’omple de fl ames lluminoses.

La forta ventada
brama a les meves espatlles
i m’aclapara
dins les seves fosques entranyes.

La tempesa ja ha fi nalitzat
i el bri d’aigua que ha quedat
acarona el meu rostre espantat.

Marina Castellano Isla 
5è A Primària

LA MEVA ESTIMADA ÀVIA

La meva àvia espectacular
fa cuinetes a l’atzar,
un dia fa macarrons
i pot ser que l’altre, canalons,
però la seva especialitat
són les cuines dels seus avantpassats.

La meva àvia divertida
em fa riure cada dia,
m’omple el cor de felicitat
i jo sé que sempre m’ha estimat.

Quan el seu somriure em mira
i em fa un petó,
sento que els seus llavis em diuen
—Tranquil·la, no tinguis por.

Telma Balagué Grau 
5è A Primària
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RECORDS D’UN NÚVOL

Miro la ciutat,
que vesteix amb gran claredat
de la llum d’un sol de foc
que il·lumina com si fos un joc.

De sobte un núvol s’imposa majestuós,
és gran com un os i, al moment,
es disfressa com un gos.
Dues zebres, un tigre i quatre gats,
venen després tots plegats.

Tot seguit, un soroll i alguna llum
s’emporten el vell amic.
Ja no se senten els rugits del tigre
ni les rialles dels gats.
Allà, però, hi quedava l’alegria i la felicitat
d’un núvol enjogassat.

Bruno Chaves Larrubia 
5è B Primària

PENEDIR-SE

Quan has fet una malifeta
i ho has d’arreglar.

Quan t’entra aquella tristesa.
Quan vols tornar al passat,
i esborrar lletra per lletra
tot allò que has errat.

Quan t’ho retreuen
i encara et fa més pena
i et tanques a tu mateix
i no vols sortir mai més.

Penedir-se és la malenconia
que t’entra, i tu ja saps per què.

Magda Gili Lorente 
5è C Primària
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UN ARBRE ESPECIAL

Hi ha arbres bonics, rabassuts,
alts, prims i gruixuts.

Aquest no és el més bell,
però té una cosa millor que els altres,
els sentiments.

Els ha arreplegat al llarg dels anys,
aixoplugant tants animals.

Aquest temps li ha servit per fer-se llest,
i poder donar a tothom el millor d’ell.

La gent no es fi xa en l’arbre,
perquè, en mirar-lo, no els sembla
esvelt, ni delicat,
no se’l miren com als altres,
que són afruitats.

El veuen aspre i gruixut,
però del que no s’adonen
és que és un arbre estimat,
i no en trobaran cap d’igual,
perquè té característiques que el fan especial.

Quan plou és lloc d’aixopluc,
i a l’estiu, d’acampada,
i és on la canalla
juga durant tota la diada.

Joan Soler Surinyach 
5è D Primària
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D’INFANTS A GEGANTS

A P3 dibuixen del revés.
Són uns monstres del teatre els patufets de P4.
De 5 en 5 compten a P5.
El til·ler l’estudien a 1r.
Els vents hi són sobretot per a 2n.
A 3r que no hi falti el galliner.
Amb la Mercè fan art els enormes de 4t.
Tot 5è amb els amics ens ho passem molt bé.
A 6è quan ho hauré viscut us ho explicaré.
Així doncs, a parvulari som infants,
a primària ens anem fent grans,
per no dir que a secundària ens sentim gegants.

Jana Seguí Figueras 
5è D Primària

COLORS

D’un mantell de seda blanca traïdorenca,
fl otant amb verdes esperances n’arriben colors,
colors pintats d’il·lusió i vida,
que fugen de la negra desesperació.

Però aquest raig groc d’alegria
s’ofega en els crits i els plors d’aquells colors,
colors que tornen a ser foscos…

Martina Ramos Brun 
6è A Primària
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LLUM

Entre ombres i ombres
la seva presència
m’encanta la mirada.

Em xiuxiueja a l’orella
quelcom que em fa feliç.
Però jo em sento petita,
i el cap se m’omple de timbals.

I penso, solament penso,
que la perfecció no existeix,
que els errors són solament
petits detalls que ens fan més forts.

Entre ombres i ombres una
petita llum em fa veure
una segona oportunitat.

Sara Martínez Reina 
6è B Primària

EL FORMATGE

Quan dius aquell “perquè vull” a la vida,
quan tens aquelles ganes de ser lliure
i volar com un ocell.
Quan tens ganes de córrer i viure aventures,
creuar els oceans,
derrotar el dolent de la pel·lícula
i viure tot allò que ens fa sentir herois.
Aquells xiuxiuejos enmig d’un examen,
el gust de tirar-se en el cotó de l’hivern,
o el gust d’olorar les llums actives de la primavera
i aquell gust de cantar cançons que diuen
paraulotes, d’amagat.
Sentir el vent que xoca contra la cara,
com quan el mar es decanta, amb ràbia,
contra les roques.
Això és la llibertat,
un sentiment en què el teu cos mai vacil·larà.
Fou anomenat aquest poema amb poc ull,
es diu “el formatge” perquè vull.

Oriol Abelanet Armengol 
6è C Primària
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LA MORT CORPORAL

El seu embolcall,
no és precisament paper de seda.
Duu una capa negra
i una godalla que sempre va amb ella.

Tan perversa com el foc,
tot el que toca ho fa malbé.
No trobaràs ésser tan infame enlloc,
només fa que abatre tot el bé.

Rere seu va deixant petjades,
totes de dol i patiment.
Tot i que per tothom volen ser rebutjades,
a tots ens arribarà el moment.

Martina Ramos Murciano 
6è D Primària

MIRADA

A l’esguard de la teva pell
em sento estimada.

L’esmorteït dolor m’envolta
abraçant-me amb el seu sospir.

El cor m’esclata,
sota la llum de la Lluna.

“I tu sense adonar-te’n.”

Abril Casanova Carnicero 
1r A ESO
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ARA QUE JA NO HI ETS

Ara que ja no hi ets
t’escolto en el so del vent
i et veig en les muntanyes nevades.

Et sento quan vaig a casa teva,
el terra de fusta calenta
i l’olor de la llar encesa.

Et sento quan miro les ferradures
penjades a la paret,
i en el puzle on falta una peça.

Et sento pels carrers de Puigcerdà
i quan miro el cel ple d’estrelles
des de la nostra fi nestra.

Penso en tu mentre esquio
per les pistes on tu vas esquiar,
i quan m’assec al telecadira
recordo la teva absència.

Carles Català Ulied 
1r B ESO

LES ESTRELLES

Si pogués tocar les estrelles
te’n duria un trosset.
Aquell trosset vermell, roent,
que et deixés la pell encesa,
com els teus llavis de gel
encenen la meva.

Si pogués viatjar cap als estels
t’hi duria amb mi si vols,
perquè ens envoltin de rialles
i així compartir tots els plors.

Si pogués convertir-me en estrella
t’il·luminaria el cor,
perquè no et perdessis
en el difícil camí
de l’amor.

Núria Iglésias Ribas
1r C ESO
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ENGANYAT

M’he sentit enganyat,
rere el teu fals somriure,
quan una freda llàgrima ha rossolat
pel teu rostre delicat.

He obert els braços,
sense saber ben bé per què,
i he notat
el teu cor bategant,
tremolaves.

Estic atrapat en un mar de preguntes,
on l’única resposta ets tu,
envoltada en una teranyina desconeguda,
tancada a la vista dels meus ulls.

M’he sentit enganyat,
rere el teu fals somriure,
i per primer cop he notat
com la tristesa m’envaïa.

Nora Balagué Grau 
2n A ESO

RELLOTGE DEL TEMPS

El pas del temps, mil engranatges
cadascun al seu lloc.
Si en trenques un
n’apareix un altre.
Si en desplaces un
aquell ja no fa falta.

Tot funciona al mateix ritme,
tot es mou al mateix compàs.
Els engranatges, els algoritmes
i els nostres passos al seu abast.

La vida és un rellotge,
un rellotge que va girant.
Cada volta simbolitza
un curt any de la teva edat.

Són els genis del passat!
Intentant canviar el seu ritme
i les voltes de l’edat.

Joan Balayla Ceres 
1r C ESO
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ÉS VIDA

Sent el frec de la nit,
que t’acarona, que et bressola.
Inspira l’aire que et fa lliure,
que t’omple i et buida, que et consola.

Escolta els secrets fugaços
que et xiuxiuegen els núvols.
Nota la llum que et regala la Lluna,
que és misteri, que és grandesa, que és bonica.

Admira la bellesa
que t’ofereix el nostre mar.
Observa la dansa d’aquests estels,
que et vigilen, que et cuiden, que et recorden.

Respecta les grans històries
guardades dins les majestuoses muntanyes.
Estima la mare Terra,
que és vida, que és salvatge, que t’acompanya.

Ona Canales Angerri 
2n B ESO

TARDOR

La mort vesteix el paisatge
disfressant-lo càlidament
amb tons grocs i carbasses,
marrons i vermells salvatges.

Les fulles ballen amb el vent
imitant el mar i el seu onatge.
El Sol brilla poruc rere els núvols
i les nits perduren eternament.

Amb el pas dels anys he entès
que l’estiu ens deixa
però que sempre torna a renéixer.

Laia Ferré Vicente 
2n C ESO
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NEGUITS D’AMBICIÓ

Memòries ensorrades,
fl ors d’esperances,
paraules desitjoses
que silencien les mirades.

Recordo un ahir innocent,
realitats cobertes de fantasia,
festejo l’enyorança
dins d’un món de valentia.

Obro els ulls i guaito l’ara,
somric al passat
i dibuixo el futur
en un batec marcat.

Alexandra Guasch Johnson 
3r A ESO

POESIA

Groc,
negre
i inquiet;
es mou el llapis
però no escriu res.

Blanc,
net
i llis;
roman el full
sense camí.

L’agulla gira,
no s’atura,
i més voltes va donant.

Fins que, per fi ,
amb molta cura,
una imatge va arribant.
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SÓC

Sóc una agulla en un paller,
una gota enmig del mar,
una fulla d’un xiprer,
una ovella en un ramat.

Ho sóc tot, i no sóc res.

Sóc el Sol que il·lumina el dia,
sóc la boira que porta la nit,
sóc la brisa matinera,
l’huracà que arrasa la nit.

Sóc l’ocell que vola sense ales,
la fl or que fl oreix sense sol,
sóc una vida minsa,
que sola completa el món.

Alba Abelanet Armengol 
3r C ESO

I l’abella amb el seu brunzit
fa lliscar les paraules
amb un traç de color gris,
que s’escriuen sobre el full
blanc,
net,
i llis.

Mariona Carreras Marín 
3r B ESO
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FOC

Enamorats,
entrellaçats,
atabalats,
acalorats,
esgotats.

Tanit Raventós Álvarez 
3r D ESO

NOMÉS EN L’OBLIT

Brillant Lluna blanca
enmig de la negra nit
amb tu he emmudit
albergant l’esperança,
prenent gran delit.

Lluny de mi has fugit
i a cau d’orella
serenament m’has dit
que la clara matinada
ha pres l’enfosquit,
que la clara matinada
ha matat el desig.

La humida rosada
ha ofegat un gran crit
quan aquesta albada
rudement has partit
quedant jo aferrada
només en l’oblit.

Laia Carreras Carbonell 
4t A ESO
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MORT

―Em sento trist, esgotat, sent feliç sols als records,
ja fa temps que m’he cansat, ho he deixat tot a la sort,
les meves venes i el mar, ara, s’han posat d’acord,
car les dues porten sang, però cap fi ns al meu cor.

I segons el que he escoltat, se suposa que estic mort,
que el meu cos ha naufragat, lluny de qualsevol bon port,
sent tan sols un vell soldat quan intenta fer-se el fort
i que en vida no ha trobat sinó un trist refl ex d’esforç.

I és així, realment, ni les lluites ni les guerres,
ni la sang lliscant per terra, ens faran ser més valents.
I és que som covards de mena, que ens cosim vestits de pena,
fent de la vida una escena on tothom surt somrient.

S’anomena com mentida, com contradicció constant,
el teatre de la vida, que per a tots sembla important,
on tothom es creu que crida, quan ningú l’està escoltant,
i on la veritat s’oblida, fent mentida cada instant.

Així és, sóc navegant, en un mar de sang eterna,
on els plors més incessants són els cors que tant s’esberlen,
i mil ànimes cantant que en ses llàgrimes es perden,
i que, si moren nedant, són les ones quan es trenquen,
sorra són les meves mans quan la vida les enterra,
car la mort, tan sols mirant, és el tot que mou la terra.

Oriol Campanyà Viñeta 
4t B ESO
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LA MEVA ÀVIA

Ella és una dona,
una dona ordenada de ment,
una dona molt intel·ligent,
però ella és una dona.

La meva àvia, una gran estudiant,
una carrera va començar
que mai no va acabar.
La societat la va guanyar.

Culpables aquells missatges,
aquells comentaris que tothom feia
que ser una dona treballadora…
mala mare tothom et deia.

El seu únic deure
era cuidar dels fi lls,
cuinar i fer tots els llits
per evitar consegüents crits.

Ella va aconseguir estudiar,
però l’arribada de les criatures
el masclisme va fer tornar
i la carrera va abandonar.

Una persona sàvia
va ocultar el seu potencial
per la rígida mentalitat
que ser una dona
et deixava fora del món laboral.

Judith Puig Tarragó 
4t C ESO
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POESIA VISUAL
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EL MÓN

Adriana Royuela Bermúdez 
4t C ESO
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PROSA 
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SOCIETAT

M’endinso en un món on la discriminació, la ignorància i els prejudicis són a 
l’ordre del dia. Uns es queixen d’egoistes limitacions i altres es juguen cada dia 
les seves vides lluitant per un futur incert.
Ens trobem sotmesos a l’exigència, i volem palpar la perfecció tot sabent que és 
un invent. Obligats a satisfer els altres, quedem en un segon pla. Anem massa rà-
pid, sense apreciar les petites coses que són les que realment ens fan feliços. La 
vida són moments i persones, que deixen petjada i et fan ser com ets.

Carmen Cubas Sánchez 
2n A ESO
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ICEBERGS

No em busquis, no m’afalaguis, em vas esquinçar el cor. Em vas fer pujar la febre, 
em vas fer donar-li mil i una voltes, sense dormir, sense viure… Però aleshores 
hi vaig caure, em vaig adonar que les fl etxes ardents que em llançaves feridores, 
eren refl exos de les teves pors. Refl exos congelats dins teu, icebergs navegant en 
la teva sang glaçada. Icebergs esperant a fondre’s en nous mars, o potser tan sols 
a les mans d’ella.

Júlia Gasch Forasté 
4t A ESO

ARENA

Els granets llisquen suaument i lentament, acaronant el vidre del rellotge. Jo, as-
seguda, miro atentament aquest objecte tan temptador, mentre les hores avancen 
al meu voltant. Penso com pot ser que la vida sigui tan llarga i tan curta alhora. La 
paret del meu llagrimal necessita alliberar-se, però, com sempre, intento contenir-
me. Aquest cop, per això, tot canvia. Una llàgrima es precipita des del meu ull fi ns 
al full que tinc davant, fent que la lletra escrita amb tinta sigui ara incomprensible. 
Sembla que fos ahir quan jugava amb la sorra de la platja i, ara, miro com aquesta 
s’escorre entre les meves mans endurides, seques i arrugades. Quan miro per la 
fi nestra només veig fum i blocs de maó. Què s’ha fet de tots els camps verds i de 
la claror? Ara tot és negre i trist, com un túnel sense sortida. Em sento ofegada, 
frustrada, deprimida. El temps és una mala passada, però el seu transcurs és inevi-
table. La meva mirada segueix fi xa en el rellotge. Alguns granets rebels s’oposen 
al seu destí fi nal, però, inevitablement, acaben cedint. El cor se m’accelera, el pols 
em tremola. Faig el meu últim sospir. Silenci sepulcral. La mort s’apodera de mi.

Mireia Grau Carbonell 
4t A ESO
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MARIBEL

Tinc por. Tinc por que quan obri els ulls ja no hi siguis. No sé fi ns a quin punt haig 
de dormir per trobar-te, però et vull trobar.
L’oblit no s’acomiada quan et veig amb un fals somriure dins el marc. Ploro. No 
sé si ploro perquè et trobo a faltar o si ho faig perquè falta temps perquè et trobi.
Sóc sola a casa. És freda, sense ningú. On solia haver-hi música només hi ha un 
silenci ambiental.
Des de la balconada escolto el rerefons de la melodia que componen les onades. 
M’encantaria que fossis allà, estirada llegint, pensant en el no res. Encara recordo 
no voler pensar en res i acabar pensant en tu, com el meu tot.
No hi ets. Et busco i no hi ets, però et seguiré buscant perquè sigui on sigui que 
t’amagues et vull abraçar. Se’m comença a quedar curt abraçar les onades que en 
algun moment portaren el teu nom mentre un vel blau m’acaronava la mirada.
Ara he entès que em vas donar un mapa i no l’he sabut interpretar. “En acabar 
l’horitzó”, sempre deies. Deixa’m dir-te que per més que nedi t’allunyes. No en-
tenc per què em vas deixar per córrer a la línia infi nita. Què hi ha a l’horitzó que 
tant t’agrada?
Segueixo tenint por. Tinc por que quan tanqui els ulls per última vegada no hi 
siguis. No sé fi ns a quin punt haig de dormir per trobar-te, però et vull trobar, 
perquè escoltar música silenciosa, no tenir imatges o viure sense el teu somriure 
se m’està quedant curt.

Violeta Serra Carmona 
4t B ESO

EN EL TEU RECORD

Estimada àvia,
Des de la meva aula veig el mar que tant t’agradava… Fa dos anys que la teva 
presència ja no és entre nosaltres. Però tranquil·la, que ningú no t’ha oblidat i 
tothom pensa en tu. Quan passejo pels carrers de l’Hospitalet, recordo tots els 
moments viscuts al teu costat. Noto la teva presència, encara que no siguis al meu 
costat per acompanyar-me per aquest camí en el qual un dia desembocaré per 
trobar-me amb tu. Recordo aquells fi ls daurats que de la teva cimera penjaven, 
recordo la teva manera fosca de vestir, però sobretot recordo el somriure que se’t 
dibuixava cada cop que em veies. Recordes tots els moments viscuts? No t’oblidis 
mai de mi, perquè jo mai no t’he oblidat, ni t’oblido ni t’oblidaré. Quan de gran 
pensi en la meva infància sempre veuré la teva imatge en ella, de com m’has 
acompanyat per aquest camí, en el qual un dia ens trobarem.
Cada dia, quan veig aquesta cortina que ens separa, em recordo de tu, del teu 
somriure, dels teus fi ls daurats i de la teva manera fosca de vestir. Quan hi ha nú-
vols penso que és el tren que vols agafar per estar més a prop de nosaltres, i quan 
plores és quan aquí pitjor ho passem, amb les grans tempestes d’amor i odi que 
produeixes. Cada gota que em cau a sobre és una imatge diferent que apareix a la 
meva ment, de tu. 
Si ara et tingués al meu costat et diria tot el que no et vaig poder dir. Em vas deixar 
com un arbre de fulla caduca a l’hivern. Te’n vas anar sense dir res, callada, com 
mai no t’havia vist.
T’estimo,

Lucía González González 
4t B ESO
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ESPECIALS
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ULLS SIRIANS

Ulls d’aigua,
un altre cop aquí?
El soroll ens desperta,
és hora de fugir.

Ulls d’aigua,
un altre cop aquí?
M’estimo la meva terra,
però no podem viure així.

Ulls d’aigua,
un altre cop aquí?
No arribem a l’altra banda
i el meu viatge ha fi nit.

Lorena Rizzo Buj 
6è D Primària

Viola de plata
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CATALUNYA

Quatre franges, una llegenda
i uns sentiments
que han estat tot aquest temps amagats
sota la capa d’un regnat.

Tot i això, som gent de pau,
gent que lluita per una dignitat,
i tot allò que hem somiat
algun dia es farà veritat.

I quan penso en el que ha passat,
crec que potser ja és tard,
però sempre tenim una esperança,
sempre hi ha algú amb confi ança.

Aleix Bassas Martí 
6è A Primària

Englantina d’or

UNA PINZELLADA D’ESTIMA

Només un llambrec mer,
per transmetre’t grans entrellats.
Partir el mur tàcit que ens separa
i descobrir els teus sentiments amagats.

Dels teus novells parers,
en trec rebuscades refl exions,
que sovint em nego a reconèixer
que em faig falses il·lusions.

Les abellidores moxaines mútues
em fan entendre que no ho veiem:
no ens adonem del que sents per mi,
no ens adonem del que sento per tu.

Alba Escolà Martínez 
6è A Primària

Flor natural
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