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Les imatges que il·lustren aquest Quadern 28 de Poesia han estat realitzades
per Anna de Casacuberta

PRESENTACIÓ
Any rere any els nois i noies, nens i nenes s’enfronten al repte de
transformar-se en poetes. Els seus professors els preparen i orienten perquè les seves paraules i els seus pensaments es materialitzin en creacions poètiques de gran qualitat.
Les seves són creacions pròpies de la seva edat, des dels poemes
més planers dels més petits fins a les creacions de gran profunditat
dels més grans. Un jurat constituït per representants de tots els estaments que formen la nostra comunitat educativa premia les que
considera millors.
Agraïm al director general de la nostra Institució, el senyor Carles
Duarte i Montserrat, la presidència dels Jocs Florals d’enguany.
Carles Duarte és, a més, un poeta d’extensa i reconeguda trajectòria, la qual cosa fa encara més valuosa la seva presència en un
acte tan especial i de tanta tradició a l’escola.
Glòria Serrano
Directora
Barcelona, abril de 2017
3

4

JOCS FLORALS DEL 2017
ESCOLA THAU DE BARCELONA
Quin goig que fa de veure tants d’alumnes, pares i mestres convocats per celebrar Sant Jordi i distingir
els poemes dels Jocs Florals!
Quina meravella la sensibilitat demostrada pels nostres nens i nois a l’hora d’expressar els seus sentiments!
L’enhorabona a tots els autors dels treballs guardonats i als mestres que els heu acompanyat i orientat
a l’hora de redactar-los.
Quan naixem, ho fem en una família, en una ciutat, en un país. Ens incorporem a una cultura, a una
llengua.
El català va sorgir de l’evolució del llatí pels volts de l’any 800, ara fa mil dos-cents anys. Tres-cents
anys després, a Occitània, al sud del país que avui coneixem com a França, uns cavallers acostumats
a les armes i al combat decideixen, enmig d’una societat impregnada de violència, educar-se en la
paraula per cantar la bellesa i transmetre les seves emocions. Aquells poetes medievals eren coneguts
com a trobadors. Al segle XIV, en aquest món de trobadors s’institueixen els Jocs Florals, de primer a
Tolosa de Llenguadoc i, no gaire més tard, a Catalunya.
D’altra banda, els Dietaris de la Generalitat recullen el 17 d’abril de 1456 la crida pública que la festa
de Sant Jordi fos seguida per tothom, d’acord amb la decisió que havia pres la Cort General de Catalunya. I també al segle XV té l’origen la tradició de les roses per Sant Jordi, una Diada vinculada a la
primavera, al coratge, a la cultura.
Han passat uns quants segles des d’aleshores, però Sant Jordi continua essent una ocasió propícia per
refermar la consciència d’una identitat en què ens reconeixem i per proclamar la importància que tenen
per a nosaltres els valors de l’humanisme i de l’estimació.
M’he referit abans al fet que quan naixem ens incorporem a una cultura. I cal afegir-hi que l’assumpció
de les arrels no vol pas dir que n’hi hagi prou a garantir-ne la persistència. En aquesta escola aspirem
a formar persones que no siguin espectadors passius del seu present, sinó protagonistes de la seva vida
i ciutadans compromesos amb el seu temps. Rebem un llegat que eixamplem per posar-lo a disposició
de les generacions posteriors.
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És fonamental llegir, però també ho és explicar i compartir el que pensem, el que sentim, Els Jocs
Florals ens encoratgen a fer l’esforç de conèixer i dominar millor la llengua a fi d’aconseguir que sigui
un instrument que ens permeti comunicar-nos amb els altres no tan sols superficialment o repetint quatre frases fetes. Les paraules són les ales del pensament i ens cal afrontar el repte de reflectir-hi amb
claredat les nostres preocupacions i els nostres somnis. Els bons versos commouen els seus lectors.
Enguany hem volgut dedicar atenció al teatre. Les paraules ens ajuden a construir diàlegs que semblen
fragments de realitat i que ens empenyen a reflexionar-hi. Amb la narrativa contem històries que ens
agraden o ens angoixen. I als poemes intentem desar les nostres percepcions més íntimes i personals.
Redactar és una manera d’organitzar la nostra ment, fins i tot de comprendre’ns millor. Els Jocs Florals
ens ofereixen una magnífica oportunitat de practicar una escriptura que pot convertir-se en la porta cap
a l’interior de nosaltres mateixos.
I voldria acabar evocant uns versos d’un dels nostres grans poetes, Màrius Sampere, que inicia un dels
seus textos d’aquesta manera: “Un dia vaig escriure que fer poesia/ consistia talment a preguntar/ a
cada nom quin altre nom volia per a ell:/.../la pluja/ és el teu nom, vols dir-te llàgrima?” i que el tanca
així: “I penso, ja de lluny/ que la poesia és fer emmudir/ el llavi de la terra amb la paraula justa”.
Que la poesia sigui sempre a prop vostre!
Bona Diada de Sant Jordi!
Carles Duarte i Montserrat
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JOCS FLORALS DE SANT JORDI 2017
BASES
1.
2.
3.
4.
5.

Participen als Jocs Florals els alumnes de totes les etapes de l’escola.
Els treballs han de ser individuals i elaborats a classe.
Es poden presentar treballs en vers i en prosa.
Els treballs en vers són de tema lliure.
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 DINA4 i s’han de cenyir als temes següents:
a) Treballs sobre algun aspecte relacionat amb la figura de Sant Jordi o bé sobre el
tema de l’any “El teatre”.
b) Treballs de tema lliure.
8.
Els treballs seleccionats s’hauran de lliurar a la secretària de direcció el
dimarts dia 21 de març a primera hora del matí.
9.
De les poesies guanyadores, el Jurat triarà aquelles que mereixen ser
reconegudes amb la distinció de flor natural (millor poema d’amor), englantina
d’or (millor poema de pàtria) i viola de plata (millor poema que tracti els valors
i l’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 divendres dia 21 d’abril a l’amfiteatre.
La Direcció

març de 2017
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VEREDICTE
TOTES LES COMPOSICIONS PREMIADES
P5 Guineus
P5 Talps
P5 Esquirols
P5 Isards

Guineueta
El sorral
La pissarra
Les estrelles

Èlia Solanelles Tallant
Pol Font Mullor
Marta Soler Surinyach
Lily-Anne Boerhof de Lama

1r EP A
1r EP B
1r EP C
1r EP D

Els dos amics juguen amb l’estel
La cuina
Sóc una estrella
El piano

Bruno Framis Sanchis
Lucas Mas de Xaxàs Parache
David Estalella Amodeo
Arlet Bujalance Guevara

2n EP A
2n EP B
2n EP C
2n EP D

Els llibres
Les flors
La meva àvia
El meu arbret

Anna Garrido Rierola
Jordi Amorós Brengaret
Núria Puig Vidal
Ruth Cortés Saura

3r EP A
3r EP B
3r EP C
3r EP D

La immensitat
Berta!!!
Una poesia
Els dies de la setmana

Marc Liébana Palomino
Laia Casals Font
Aroa Castro Arbeláez
Mariona Arnall Clavera

4t EP A
4t EP B
4t EP B
4t EP C
4t EP D

Foc
El paisatge que jo imagino
Sant Jordi
La nit
El gos

Marina Castellano Isla
Ona Prada i Murtra
Anna Codina Fusté
Rita Gordillo Arbonès
Blanca Roura Camps

5è EP A
5è EP A
5è EP B
5è EP C
5è EP D

El meu barri
Dent de lleó
Tristesa
Avi, recordes...?
Tot sobre la meva poesia

Mar Segarra Carreras
Anna Ibarz Prat
Josep Fernández Garcia
Sara Martínez Reina
Berta Escofet Fàbrega
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6è EP A
6è EP B
6è EP C
6è EP C
6è EP D

La selva
El sol de la nit
Amor especial
El viatge d’anada
El país dels meus somnis

Pau Torras Espelt
Laura Fluvià Alfonso
Martina Mirada Prat
Nora Puiggròs Martínez
Clara Fuertes Fonoll

1r ESO A
1r ESO B
1r ESO C

Els nostres noms
Una vida diferent
Dent de lleó

Marc Celma Rueda
Andrea Trias Belmonte
Paula Reina Caballero

2n ESO A
2n ESO B
2n ESO B
2n ESO C
2n ESO D

Desert de records
Somriure etern
Cireretes
Com lluernes en renglera
Buscant respostes

Laia Casanova Carnicero
Aina López Sánchez
Mariona Carreras Marín
Lua Parés Martínez
Jana Jofré Asensio

3r ESO A
3r ESO B
3r ESO C

Enorme
Utopia mediterrània
Des d’aquí

Tse Haynesh Valls Surià
Gerard Castillo Fortes
Laia Carreras Carbonell

4t ESO A
4t ESO B
4t ESO C

Quan dormia
Silenci
L’oblit

Aina Quintana López
Adrià Diéguez Moscardó
Pol Trias Belmonte

POESIA VISUAL
4t ESO B

Mar

Pere Canales Angerri

PREMIS ESPECIALS
VIOLA DE PLATA
ENGLANTINA D’OR
FLOR NATURAL
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Una vida diferent
Sant Jordi
Amor especial

Andrea Trias Belmonte
Anna Codina Fusté
Martina Mirada Prat

1r ESO B
4t EP B
6è EP C

POESIES
D E PA RV U L A R I
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GUINEUETA
La guineu se’n va al riu a beure
i veu un caçador.
S’amaga al forat d’un arbre i diu:
Quina por!
Èlia Solanelles Tallant
P5 A (Guineus)
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EL SORRAL
Un nen se’n va pitant al sorral.
Va al sorral i es tira pel tobogan.
Fa espectacles pel tobogan
perquè es tira i no es fa mal.
Pol Font Mullor
P5 B (Esquirols)

14

LA PISSARRA
La pissarra escriu, escriu,
fins que un dia l’esborren.
Marta Soler Surinyach
P5 C (Esquirols)

15

LES ESTRELLES
Les estrelles
brillen com perles.
Quan vaig en cotxe
sembla que em segueixin,
però elles estan quietes
fent les seves formes.
Lily-Anne Boerhof de Lama
P5 D (Isards)
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POESIES
DE PRIMÀRIA

17

18

ELS DOS AMICS JUGUEN AMB L’ESTEL
El Manel i el seu amic Abel
juguen amb un estel
en un cel de color mel.
Bruno Framis Sanchis
1r A EP (Castanyers)
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LA CUINA
A mi m’agrada cuinar
amb el menjar
o també amb joguines,
amb patates, ous i farina.
Lucas Mas de Xaxàs Parache
1r B EP (Avets)
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SÓC UNA ESTRELLA
Sóc petita i tinc quatre puntes,
brillo quan es fa de nit.
Sóc a l’espai amb la Lluna
i em veuen des del llit.
David Estalella Amodeo
1r C EP (Roures)
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EL PIANO
Tothom pot tocar
el meu piano,
però amb una condició…
que es rentin les mans
amb aigua i sabó!
Però no em desconcentreu.
Arlet Bujalance Guevara
1r D EP (Til·lers)
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ELS LLIBRES
Els llibres m’encanten,
fins i tot els grans,
i quan llegeixo
no puc acabar mai.
M’encanten els contes,
els contes em fan volar,
em porten a llocs màgics
on em vull quedar.
Visca la màgia dels contes!
Anna Garrido Rierola
2n A EP
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LES FLORS
Les reines del prat
són les flors de colors.
De color blau
o liles,
grans
o petites.
Les reines del prat
mudades i esteses al sol estan.
Jordi Amorós Brengaret
2n B EP
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LA MEVA ÀVIA
La meva àvia és una heroïna:
fa macarrons i croquetes,
pastissos i samfaina,
canelons i ous ferrats,
i fins i tot fa vestits,
faldilles i barrets!
La meva àvia és una heroïna.
Núria Puig Vidal
2n C EP

25

EL MEU ARBRET
El meu arbret
a la primavera
és el primer a florir.
A l’estiu
dona alegria
a tothom qui passa pel meu jardí.
A la tardor
floreix al cor dels qui s’han mort.
A l’hivern
espera content
la benvinguda de la neu.
Ruth Cortés Saura
2n D EP
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LA IMMENSITAT
La immensitat és grossa,
molesta
i et fa sentit petit.
També et fa tenir por
i et sents atrapat,
però tot té solució.
Tanca els ulls i pensa
que estàs volant.
Veus els arbres,
veus el cel,
estàs caminant pels núvols:
són de cotó, cotó fluix.
Estàs cansat i t’adorms,
l’horitzó és el teu llit,
i sense cap preocupació
t’adorms tranquil.
Marc Liébana Palomino
3r A EP
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BERTA!!!
A la Berta
li agrada la carpeta.
No oblido que es diu Berta Ramon
perquè és la millor companya del món.
Alegra l’oïda
i és molt divertida.
Li agrada l’arròs a la cubana
i la seva mare es diu Anna.
Laia Casals Font
3r B EP
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UNA POESIA
No em ve la inspiració
per escriure una poesia de debò,
necessito paraules i concentració;
i també una mica d’atenció,
un llapis i un full
i una goma si jo vull.
Totes les poesies tenen molt de valor,
però aquesta encara no em surt del cor.
Mireu! Ja m’ho he pensat
però aquesta poesia ja ha finalitzat.
Aroa Castro Arbeláez
3r C EP
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ELS DIES DE LA SETMANA
El dilluns la festa ha acabat,
i a l’escola hem tornat.
El dimarts, segon dia,
tothom cap a l’escola,
que ja és de dia.
El dimecres amb la Margarida
ens quedem tot el dia.
El dijous sense pilota ens quedem
i al pati ens avorrirem.
El divendres a primera hora,
esport ens toca.
El dissabte, dia de gresca,
comença la festa.
El diumenge, jugar tot el dia,
però vigila que l’endemà
a l’escola com cada dia.
Mariona Arnall Clavera
3r D EP
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FOC
El foc és pura ira
quan respira
i és violència
sense advertència.
Un groc amenaçador
que encara no ha après la lliçó,
un vermell rogent
que fa fugir la gent.
No us penseu pas
que és sempre ferm enemic,
dona escalfor
i des de la cuina encén el fogó.
Marina Castellano Isla
4t A EP
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EL PAISATGE QUE JO IMAGINO
Jo m’imagino un paisatge
amb edificis molt alts,
finestres obertes
i balcons molt grans.
Jo m’imagino un paisatge
amb carrer, jardins i bancs,
avingudes molt amples
i cases de colors llampants.
Jo m’imagino un paisatge
on el cel sigui blau,
el sol il·lumini el mar
i la muntanya tapi la ciutat.
Però el paisatge que jo imagino
és màgic i especial,
perquè no hi ha gent sense casa
ni pobresa, ni guerres, ni fam.
Ona Prada i Murtra
4t B EP
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SANT JORDI
Poesia premiada amb l’Englantina d’or
Sant Jordi dormia.
Desperta’t amb valentia!,
li deia el Sol mentre s’encenia.
Avui és el teu gran dia,
per sortir amb alegria.
La princesa et salvarà
i una rosa et regalarà.
I tu per celebrar-ho,
un bon llibre li hauràs de donar
amb històries de grans dones,
que han fet coses bones.
Anna Codina Fusté
4t B EP
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LA NIT
La nit és fosca,
s’apaguen els llums
i s’encén la Imaginació.
T’estires al llit
i penses…
quina son!
Vull dormir!
Cloc els ulls.
Prínceps i Princeses,
paisatges bonics,
animals fantàstics,
menjars exquisits.
La nit ha arribat,
un nou món ha començat.
Rita Gordillo Arbonès
4t C EP
34

EL GOS
Jo tinc un gos,
un gos petit,
d’orelles caigudes
i nas arrodonit.
Té quatre potes peludes
i li agrada jugar a pilota,
però les desinfla totes.
I m’és igual,
perquè el meu gos
és especial.
Blanca Roura Camps
4t D EP
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EL MEU BARRI
El meu barri és tan menut
que gairebé ningú el coneix,
però de Barcelona estant,
si algú gira el cap amunt,
ben segur que el descobreix.
Les cases blanques i netes
al costat de Collserola,
tan a prop de la natura
jo em sento una camperola,
la ciutat a fer punyetes!
Quan jugo pels seus carrers
amb els meus amics del barri,
ens ho passem d’allò més bé:
fem veure que som guerrers
i Déu n’hi do quin xivarri.
M’agrada la Festa Major,
fem concerts, balls i gimcanes.
Ai, quin record més bo!
El meu barri és el millor
de les terres catalanes.
36

Mar Segarra Carreras
5è A EP

DENT DE LLEÓ
Camps daurats,
plens de dents de lleó florides.
Estan vestides de verd
amb corona a dalt.
Comencen a esblaimar-se,
de color blanc s’estan tornant.
Els nens bufen, els angelets volen
i els desitjos corren.
Anna Ibarz Prat
5è A EP
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TRISTESA
De sobte em desperto,
m’aixeco del llit,
per a mi el món és negre,
obscur i ensopit.
La meva mare em consola,
però no aixeco el cap.
La meva mare em consola,
però no em pot ajudar.
I quan sóc a l’escola
m’intento amagar,
no puc aguantar més
i em poso a plorar.
Ho he passat molt malament,
però si em poso a pensar bé,
a la vida cal tristesa
mentre humans continuem sent.
Josep Fernàndez Garcia
5è B EP
38

AVI, RECORDES…?
Avi, recordes aquelles tardes
en què les hores passaven
i els minuts volaven,
en què ningú ens deia què havíem de fer?
Només tu i jo sols…
dibuixant camins.
especials, genials, màgics, bonics, meravellosos.
Però, avi, per què te’n vas anar?
Per què em vas deixar…?
Saps, avi?, els camis són diferents, s’han descolorit.
I els mocadors m’eixuguen les llàgrimes.
Però amb el temps
es van pintant dintre el meu cor,
com tu i jo fèiem.
Sara Martínez Reina
5è C EP
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TOT SOBRE LA MEVA POESIA
Tanco els ulls i
en la meva poesia
no paro de pensar.
Des d’aquell petit racó
on m’he volgut concentrar
penso i penso
sense cap límit marcat.
La meva poesia
és com un somni escrit
sense haver de ser acabat.
I, mentrestant,
em fixo en el raig de llum
que travessa la finestra,
és el carregador
de la meva inspiració.
I silenciosament
aterra en la meva ment
i m’acaba la poesia
amb un punt de sentiment.
Berta Escofet Fàbrega
5è D EP
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LA SELVA
Hàbitat dels animals,
sense normes ni dictadura,
allà tots són iguals,
només hi regna la natura.
Qui podria controlar
situació tan desordenada?
Qui voldria esguerrar
llibertat il·lim itada?
La seva única llei,
la cadena alimentària,
els fa a tots importants
sense que importi la grandària.
Tothom és lliure d’opinió,
tothom fa el que li agrada,
cadascú influeix amb la seva acció
de manera solidària.
Pau Torras Espelt
6è A EP
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EL SOL DE LA NIT
L’udol d’un llop trenca la fosca,
el silenci s’ha esberlat.
La Lluna, ja ben plena,
deixa caure d’un esclat
un tel de seda fina
on, quan la nit ens abraça,
tots els estels s’enfilen.
El Sol besa la Lluna,
tot dient-li “Bona nit!”
I, posant-se rogenca,
il·lumina la negra nit.
S’estira sobre els núvols
tot gronxant-se sobre el mar.
Tot el món l’admira,
és el símbol de la pau.
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El sol de la nit ja descansa,
pels carrers només s’hi passeja la tranquil·litat.
Qui sabrà mai el secret!
Qui sabrà mai el camí!
Qui sabrà mai la manera
d’aconseguir
un món així!
Laura Fluvià Alfonso
6è B EP
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AMOR ESPECIAL
Poesia premiada amb la Flor natural
El meu amor és dels especials,
és un amor entre dos iguals.
Muralles altes de veu
em diuen: no, tot ho empitjoreu.
Jo no he decidit,
és el cor que m’ho demana,
però la gent ha escollit
que no semblo humana.
Ara ja he triat
que el meu amor no l’escull
el jurat que m’he trobat,
sinó jo i amb orgull.
Martina Mirada Prat
6è C EP
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EL VIATGE D’ANADA
Miro a l’horitzó
i veig vaixells sense color.
Penso en tu dia i nit
i estic molt avergonyit.
Sé que tens por i estàs adolorit
però tard o d’hora seràs acollit.
Imagino que et preguntes on trobar un nou món.
Jo pregunto al meu, però no em respon.
Somio que el teu vaixell troba el camí
per arribar al desitjat destí.
Miro a l’horitzó
i imagino vaixells de tots colors.
Nora Puiggròs Martínez
6è C EP

45

EL PAÍS DELS MEUS SOMNIS
Imagino un país,
poca cosa, quatre gats,
on tres flors formen un prat
i deu núvols un cel blau.
Imagino un país,
ni cap rei, ni cap jutjat,
on la igualtat hi regnarà
i també la llibertat.
Imagino un país,
un país que sap parlar,
i cada dia amb el seu cant
ens alegra l’esmorzar.
Clara Fuertes Fonoll
6è D EP
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POESIES
DE SECUNDÀRIA

47

48

ELS NOSTRES NOMS
Cauen les lletres
com si fossin fulles
d’un arbre de tardor
dins la foscor
de la teva boca
fins que amb paraules
pronuncies els nostres noms.
Marc Celma Rueda
1r A ESO

49

UNA VIDA DIFERENT
Poesia premiada amb la Viola de plata
Peus nus,
rostre fosc,
somriure càlid,
cap ben alt.
Encara que no tinguis res,
ho tens tot.
Admiro amb tendresa
la força que duus al cor,
la força que encomanes,
que m’ensenya a estimar,
que m’ensenya a viure.
Andrea Trias Belmonte
1r B ESO
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DENT DE LLEÓ
Dent de lleó, angelet de cotó,
t’intento enxampar, angelet volador,
per dir-te un secret, un petit anhel,
perquè confio en tu, si no el dius a ningú.
De nit o de dia, faci fred o calor,
llueixes faldilla blanca, angelet somiador,
del color de l’escuma de mar;
em recordes els prats d’una verda muntanya,
i l’olor de lavanda
que les plantes deixen anar.
Dent de lleó, angelet de cotó,
t’intento enxampar, angelet volador.
Paula Reina Caballero
1r C ESO
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DESERT DE RECORDS
El silenci gronxa
l’oblit de les paraules;
la tèrbola incertesa
en la teva mirada
esborra la nostàlgia
en la fressa dels teus sospirs.
La soledat impregna
el tendre dubte
de les paraules al vent.
Laia Casanova Carnicero
2n A ESO

52

SOMRIURE ETERN
Somriure etern,
ulls alegres,
cabells d’or,
mans inquietes.
Despreocupada,
sempre contenta,
emocionada,
plena d’innocència.
Castells de sorra,
que per a mi eren grans palaus,
només eren la imatge
dels meus petits ulls blaus.
Aina López Sánchez
2n B ESO

53

CIRERETES
Un record inoblidable
tant per a ella com per a mi,
una tarda fresca i dolça
amb núvols i un aire fi.
L’una, rosseta
amb els ulls blaus;
l’altra, morena
i d’ulls marrons.
Persones ben diferents,
però semblants al mateix temps
i unides com les cireres
vermelles i juganeres.
Mariona Carreras Marín
2n B ESO

54

COM LLUERNES EN RENGLERA
Con lluernes en renglera,
com guspires de colors,
com estrelles que volen tocar terra,
com milers de flocs voladors.
Cel amunt s’enfilen
precedits d’un rastre gris.
Esclaten i la nit il·luminen.
I emeten un soroll espantadís.
Lua Parés Martínez
2n C ESO

55

BUSCANT RESPOSTES
La feblesa em fa tímida,
la tranquil·litat em fa por,
la constància em fa pesada,
la grandesa em fa plorar.
Les accions són indecises,
les preocupacions són diferents.
Els sentiments són borrosos,
la mandra és constant.
Vull prendre decisions,
no vull dependre de ningú.
Vull poder ser estimada,
no vull donar explicacions.
Qui sóc?
Per què no ho sé?
He canviat?
M’estic fent gran!
Jana Jofré Asensio
2n D ESO
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ENORME
Enorme és com em sento,
a l’hora d’encendre la música
i expressar l’alegria que em provoca
posar-me a ballar.
Tse Haynesh Valls Surià
3r A ESO
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UTOPIA MEDITERRÀNIA
Onades,
per a ells un obstacle,
per a nosaltres diversió.
Por,
per a ells la seva vida,
per a nosaltres una emoció.
Incertesa,
per a ells una habitualitat,
per a nosaltres la desídia.
Gerard Castillo Fortes
3r B ESO

58

DES D’AQUÍ
No tinguis por de la tempesta,
em deia el pare ahir al matí
abans que en la mar immensa
jo el veiés partir.
Hissada vela al mig del mar
lluny de mi el veig fugir.
No tinguis por del que t’espera,
pare,
jo sempre seré aquí.
Vola, i sigues lliure,
endinsa’t en l’abisme.
Demostra lluny d’aquí
que la vida és el camí.
Laia Carreras Carbonell
3r C ESO

59

QUAN DORMIA
Tancava els ulls
i veia
nostres mans enllaçades,
un somriure en cada rostre,
una rialla a cada passa.
Dormia i
dansàvem
una cançó lenta
mentre els nostres cors
escapaven.
Amb tu vaig descobrir
on la Lluna s’amagava,
on els somnis escapaven.
Però quan arribava la llum,
tot s’esvaïa,
desapareixia,
aquells records
no existien.
Aina Quintana López
4t A ESO
60

SILENCI
Oh, silenci!
Quina por, quan,
sense previ avís,
fas acte de presència.
Oh, silenci!
Ets implacable,
sigil·lós,
feroç.
Oh, silenci!
Jo voldria ser com tu,
i, sense dir res,
ser el protagonista.
Adrià Diéguez Moscardó
4t B ESO

61

L’OBLIT
La nit és blanca, silenciosa,
el meu cor s’esmuny
entre les urpes de la melangia.
Surto de casa,
despullat,
potser buscant la mort
o la dalla de l’oblit.
Tinc fred,
i em deixo caure, impotent,
una cortina d’aigua m’abraça,
però jo no vull seguir essent.
Potser l’asfalt no és tan dur,
ni la mort tan atroç,
ara només queden les meves llàgrimes
en aquest cruel i tan terrible món.
Pol Trias Belmonte
4t C ESO
62

POESIA VISUAL

63

64

MAR

Pere Canales Angerri
4t B ESO

65

66

PREMIS
ESPECIALS

67

68

Englantina d’or

SANT JORDI
Sant Jordi dormia.
Desperta’t amb valentia!,
li deia el Sol mentre s’encenia.
Avui és el teu gran dia,
per sortir amb alegria.
La princesa et salvarà
i una rosa et regalarà.
I tu per celebrar-ho,
un bon llibre li hauràs de donar
amb històries de grans dones,
que han fet coses bones.
Anna Codina Fusté
4t B EP

69

Viola de plata

UNA VIDA DIFERENT
Peus nus,
rostre fosc,
somriure càlid,
cap ben alt.
Encara que no tinguis res,
ho tens tot.
Admiro amb tendresa
la força que duus al cor,
la força que encomanes,
que m’ensenya a estimar,
que m’ensenya a viure.
Andrea Trias Belmonte
1r B ESO

70

Flor natural

AMOR ESPECIAL
El meu amor és dels especials,
és un amor entre dos iguals.
Muralles altes de veu
em diuen: no, tot ho empitjoreu.
Jo no he decidit,
és el cor que m’ho demana,
però la gent ha escollit
que no semblo humana.
Ara ja he triat
que el meu amor no l’escull
el jurat que m’he trobat,
sinó jo i amb orgull.
Martina Mirada Prat
6è C EP
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