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RELAT GUANYADOR DE PRIMÀRIA

EL CONTE AL REVÉS
Balma Gallench Ballester
CEIP El Patí
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Tots sabeu que en els contes de prínceps i princeses, el príncep
sempre rescata la princesa, però en aquest conte... serà així? Tot
va començar una vesprada de novembre de l’any 406 d.C. Daphne
no era una princesa com les altres. Ella era lluitadora, valenta i
saberuda. Vivia al regne Xirulí, un regne molt bonic amb valls
verdes, rius cridaners i casetes de conte de fades. Els habitants
del regne, els xirulians, eren generosos, dolços i graciosos, però
hi havia una cosa que els preocupava: a Xirulí també vivia un
animal molt gran que els feia molta por.
Un dia de tardor, la princesa va pujar al seu cavall, anomenat
Tro, i va eixir cap al bosc a la cerca tradicional de xampinyons.
Quan arribà al bosc, va lligar el cavall a un arbre i va començar
a buscar xampinyons a peu. N’havia agafat uns quants quan va
escoltar uns plors que eixien d’una cova. Ella s’hi va apropar. Hi
havia algú dins! Daphne no sabia qui era, però era moreno, alt i
fort. Els seus ulls eren clars com el cel del migdia.
Daphne va dir: «Hola, soc la princesa Daphne, del regne Xirulí.
Per què estàs plorant?»
—Plorant? —va contestar ell. Jo no plore mai. Soc el príncep
Cristoff, del regne Leront. Estava rient perquè havia vist un núvol que pareixia un animal fantàstic.
La princesa Daphne va pensar que Cristoff pareixia un poc fanfarronet i mentider... Ella estava segura que l’havia sentit plorar,
no riure. Un núvol que pareixia un animal fantàstic? No s’ho creia
ni ell! De sobte, va aparéixer una figura molt gran i verda que
sobrevolava els seus caps. Els dos van cridar alhora: «Una dragona!». La dragona era verda com un camp d’herba, gran com una
casa i tenia els ulls més rojos que la sang. L’animalot va baixar a
terra i Cristoff cridava com si el món s’acabara.
Daphne va dir: «No tingues por. Pot ser que ja haja desdejunat!».
Aleshores, ell va cridar més encara i la dragona se’l va emportar
atrapat entre les seues garres. Daphne se’n tornà pel seu cavall,
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Tro, corrent amb totes les seues forces, i el va deslligar per perseguir la dragona, però ja no la veia volant pel cel i no sabia cap on
anar.
Daphne havia perdut les esperances quan, de sobte, va aparéixer
un rastre de fum al cel. Llavors s’adonà que, quan el dracs escupen
foc de la boca per marcar el territori, aquest foc va deixant un rastre de fum. Daphne va cavalcar fins que el fum va desaparéixer i va
arribar al cau de la dragona.
Daphne entrà a la cova i es va amagar darrere d’una roca. La caverna era molt gran i no arribava quasi llum de l’exterior. Només
es veia la brillant resplendor d’una foguera. Gràcies a aquesta llumenera, Daphne va veure Cristoff. Estava lligat a un pal gegant.
Daphne sabia perfectament per què Cristoff estava així. La dragona volia posar-lo damunt de la foguera, torrar-lo i menjar-se’l!
Aleshores, ella va intervindre, va eixir i va dir a la dragona: «Has
provat alguna vegada xampinyons a la brasa?».
La bèstia es va girar i va dir: «Qui ha dit això?».
—Jo —va contestar la princesa.
Cristoff va cridar plorant: «Daphne!!! Ajuda’m, per favor. Mata la
dragona».
Ella li va contestar: «Tu què et creus que estic intentant fer, cap de
suro? T’ajudaré, però no mataré ningú».
—Deixa en pau el meu menjar! —
 cridà la bèstia.
La princesa digué: «Tornem a la meua pregunta. Ho has provat o
no?».
—No —contestà la dragona.
—Doncs ajuda’m —va dir la princesa. Necessitem fer brases de
la foguera, posar els xampinyons damunt i esperar que estiguen
fets.
8

Quan els xampinyons ja estaven preparats, la dragona n’agafà un,
se’l posà a la boca i l’assaborí. En acabar de tastar-lo, va dir: «Xe,
que bo!»
—Veus —replicà la princesa. No cal menjar sols homes i dones,
xiquets i xiquetes.
—D’ara en avant em faré vegetariana —digué la dragona.
—Que bé! —cridà alegre la princesa.
Llavors Daphne va alliberar Cristoff, que ara plorava però d’alegria. Muntaren els dos en la dragona i l’animalot agafà Tro entre
les seues garres. En un tres i no res tornaren volant cap a Xirulí.
Quan arribaren al poblet, varen aterrar al mig del mercat de la
plaça, davant del castell reial. En veure la dragona, els xirulians
varen cridar: «Aaarghhhh» i varen eixir corrent per totes bandes.
Daphne cridà: «Tranquils, aquesta dragona és vegetariana, si no,
ja m’hauria menjat a mi!»
De sobte, els xirulians van parar de córrer i començaren a regalar fruita i verdura a la dragona. El rei i la reina, que ho havien
vist tot des del balcó del castell, eixiren a la plaça i abraçaren la
seua filla. La reina va dir: «El teu pare i jo estem molt orgullosos
de tu, perquè ens has salvat de la dragona menja humans.»
Daphne contestà: «Gràcies mare, ha sigut una aventura inoblidable.»
Finalment, a la nit, Daphne i Cristoff es quedaren sols contemplant les estrelles. Cristoff va veure una estrella fugaç i, sense
adonar-se’n, va dir el seu desig en veu alta: «Daphne, vols casarte amb mi?»
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Ella contestà: «Ho sent, Cristoff. No hauries d’haver dit el desig
en veu alta. Crec que de moment no es complirà.»
Cristoff la va mirar amb ulls tristos i ella va dir: «Si vols, podem
quedar alguna vegada per a volar en la nostra dragona.»
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EL LLIBRE MÀGIC
Ruth Gastaldo Aznar
CEIP Verge dels Desemparats
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Això va passar un dia, en un poble que s’anomenava Silla, l’any
1946. A Silla hi havia un xiquet que li deien Joan, a qui li agradava molt jugar, com a tots els xiquets del poble. Tot el poble el
coneixia pels seus pares. El seu pare es deia Joan, com ell, i sa
mare Rosana, la Xata.
Els seus pares eren pastissers i tenien una xicoteta i coqueta pastisseria al centre del poble, a la plaça Major. Allí, el seu pare feia
el millor pa que es venia a la contornada, i sa mare feia els típics
dolços riquíssims, els bunyols de carabassa per Falles, la coqueta
Cristina i les rosquetes d’anís per Pasqua i, sobretot, els massapans del dia de Sant Donís.
Un dia, mentre Joan jugava al pati de sa casa, es va trobar amb
alguna cosa misteriosa que lluïa entre la gespa i li cridà molt
l’atenció. Començà a rebuscar i rebuscar fins que trobà un llibre
enquadernat amb cuir. Era una mica gros i tenia les pàgines en
blanc. Però no us cregueu que era un llibre qualsevol, no. Era un
llibre màgic, un llibre en què tot el que escrivies es tornava realitat. Que volies un pot de caramels... Txam! Pot de caramels que
aconseguies. Si volies un joguet... Txam! Teu era.
Joan se n’anà corrent cap a casa. Estava a soles. Els seus pares no
vindrien fins que tancaren la pastisseria. Anà corrent fins al seu
dormitori i es posà dins de l’armari, que era el seu amagatall preferit. Encengué un ciri i pensà què era el que li agradaria tindre.
Desitjava moltes coses, així que es posà a escriure.
«Vull una bicicleta», va escriure Joan al llibre màgic.
Però no va ocórrer res. Al seu amagatall no va aparéixer cap
bicicleta ni tricicle ni res. Pensà que tot era mentida, que la nota
que va trobar era una farsa i que mai no es farien realitat els seus
desitjos. Trist, deixà el llibre a l’armari i baixà a la cuina. La mare
ja havia arribat i estava preparant el sopar.
—Fill, on estaves? —li preguntà la mare quan va aparéixer.
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—A la meua habitació, estudiant —li va mentir Joan.
—Doncs llava’t les mans que el sopar és a taula.
Anà al bany, encengué el llum, es mira a l’espill... I què va passar?
Que va veure una bicicleta increïble. Era negra i roja, amb un
llum davant per a poder veure de nit i amb un timbre. Joan estava
molt entusiasmat. Botava, corria per tota la casa.
—Joan, quin rebombori estàs muntant! —li va reprendre la
mare.
—Res mare, no passa res —deia Joan mentre es tapava la boca
perquè no sentira la mare les seues rialles.
—Doncs vine ací, que el sopar està gelant-se.
Joan agafà la desitjada bicicleta, l’amagà al rebost i tornà a la
cuina a sopar. Sa mare li havia fet el seu sopar preferit: ou fregit
amb creïlles. Pensà que havia sigut el millor dia de tota la seua
vida. L’endemà no hi havia escola. Joan s’alçà de bon matí, agafà
la flamant bicicleta i mogué al parc a ensenyar-la als seus amics,
Ramon i Andreu.
—Mare meua, Joan, quina bici tan xula! —cridaren els dos amics
alhora.
—Te l’han comprada els teus pares? —preguntà Ramon.
—No, l’he desitjada i s’ha complit —els digué Joan.
—Això no pot ser —li contestà Andreu.
Aleshores, Joan els va contar què li havia passat. Però el llibre ja
no estava dins de l’armari, ni davall del llit, ni a la cuina. Mare
meua! El llibre havia desaparegut! Els seus amics començaren a
burlar-se’n i li deien que era un mentider, per molt que Joan els
diguera que era veritat el que feia el llibre.
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El nostre protagonista no va saber guardar el secret del llibre
màgic del poble de Silla. Una vegada reveles el teu secret, el llibre
desapareix. Hui en dia encara hi ha gent que busca el llibre al
poble. Potser està amagat al parc, a l’estació de trens, davall d‘un
banc o a les eres, però el que és segur és que aquest llibre et dona
tot el que vulgues.
I TU, AMIC LECTOR, ON CREUS QUE ESTARÀ?
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ANASTÀSIA.
HISTÒRIA DE MISTERI
Alexia Trigo Zaragozá
CEIP Verge dels Desemparats
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Anastàsia era una xiqueta molt simpàtica, amable i solidària. El
9 de juliol de 1987, en la seua graduació, la va atropellar un cotxe
mentre anava al col·legi. Quan els seus companys, amics i familiars es van assabentar del que havia ocorregut, es quedaren molt
tristos.
Sis mesos després, els seus amics trobaren una carta a la taquilla
d’Anastàsia. Al principi pensaren que era broma, però en llegir-la
es quedaren bocabadats. Deia aquestes paraules:
«Hola, em dic Anastàsia, i espere que arribeu a llegir aquest tros
de paper perquè estic molt espantada. Des de ja fa uns dies un
home major em persegueix fins a la porta del col·legi, on es queda
mirant-me fins que entre a classe. No ho he contat a ningú per
por que un dia qualsevol em faça alguna cosa. Per això he escrit
aquesta carta, per si arribara el dia en què no poguera dir ni una
paraula.»
Aquest fet ha ocorregut durant dos mesos, però mai no havia passat de mirar-me i perseguir-me fins a l’escola; encara que l’altre
dia, sobre les 6 de la vesprada, anava a comprar el berenar i em
vaig trobar amb aquest home. El seu cabell pèl-roig es veia des de
lluny. Quan va veure que era jo, accelerà el cotxe, cada metre que
s’apropava a mi jo corria més. Hi hagué un moment en què em va
fregar amb el retrovisor, però vaig aconseguir que no em poguera
fer res. El vaig despistar i vaig córrer cap a casa.
No vaig tindre valor de contar-ho als meus pares per por que
pensaren que era una mentida. L’endemà, en eixir de l’escola, l’home estava al cantó esperant-me amb un cotxe de color negre i
una samarreta groga. Va obrir la porta i m’agafà de la mà perquè
entrara dins del cotxe. En aquest moment ens veren Samuel i sa
mare, però l’home els va dir que era el cosí de ma mare i jo vaig
callar... Vaig donar gràcies a la vida perquè aquest individu només
em va dur a casa.
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Aquesta situació em va estranyar molt. Era un home que no deia
moltes paraules, i tan sols em digué que estiguera tranquil·la, que
tot acabaria prompte. No tinc ni idea del que va passar, només sé
que cada vegada que isc de casa tinc por. Vull que sapieu que vos
vull molt, pares... però quan llegiu açò espere que ho entengueu
tot.»
En acabant de llegir les paraules que havia escrit Anastàsia, Samuel recordà la cara de l’home que s’havia emportat la seua millor amiga amb aquell Ford de color negre. L’endemà de matí,
Samuel hagué d’anar amb els pares d’Anastàsia a la policia per
fer un retrat robot de la cara d’aquell estrany, i mirar cotxes de la
marca Ford, per veure si localitzaven el cotxe correcte.
Una vegada ho havien fet, es posaren en busca del maleït, de cara
allargada, nas gran, cabell roig i ondulat, prou alt, entre uns vint
i uns trenta anys i amb un Ford Fiesta de color negre.
Durant una setmana i tres dies no trobaren ningú que donara el
perfil, però el 23 de febrer d’aquell any aparegué l’esperit d’Anastàsia a casa dels seus pares i els digué que per favor tancaren aquell
home perquè encara tenia por... I de sobte, la imatge d’Anastàsia
desaparegué. Els seus pares es posaren a plorar i pensaren que
era un malson, però que de totes maneres ajudarien la seua filla.
Dos dies després, en una visita al col·legi, van veure aquell Ford
Fiesta de color negre aparcat a la porta. Anaren corrent i veren
l’home dins sense menejar ni un dit. Només veure’l cridaren la
policia i el van detenir. Ara tots els xiquets i xiquetes van sense
por a l’escola i els pares ja estan tranquils. La pregunta és:
Anastàsia estarà tranquil·la?
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EL MISTERI DELS PORROTS
Hugo Perpiñán Carrascosa
CEIP El Patí
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En un poble anomenat Silla, a 15 quilòmetres de València, existeix un ball mil·lenari que es diu la Dansa dels Porrots i que es
balla el 6 d’agost de cada any. Aquesta dansa representa una lluita, un conflicte entre guerrers ibers i grecoromans. Porten una
corona de llorer, una falda i un bastó.
Bé, ara que ja sabeu què són els Porrots, us contaré una història
que va passar fa seixanta anys i que el meu iaio em va contar fa
un parell d’anys.
El 6 d’agost de 1958, un dia assolellat i calorós d’estiu, tots els
Porrots desaparegueren. Tots al poble es varen preguntar: «On
estan?», «Quan va començar?», “Què els va passar?»... Fins que,
de sobte, va aparéixer una dona que els va proposar buscar-los
perquè els digué que era detectiva. Tots pensaven que s’havia emborratxat o que estava boja. La senyora va traure el seu quadern
i va estudiar on es reunien tots els Porrots, quin era el camí que
havien seguit i tots els aspectes que necessitava per a resoldre el
cas. Fins que, de sobte, es va adonar que els Porrots havien desaparegut a la plaça i es va preguntar com podia ser que hagueren
desaparegut enmig de la plaça del Poble davant de tot el món.
Així doncs, va interrogar molta gent del poble: el carnisser, el
forner, l’alcalde, el rector i diversos veïns que havien passat per
la plaça aquell dia. Però ningú no havia vist res, no hi havia cap
pista a seguir per trobar els desapareguts.
Aquella mateixa nit va anar a la plaça del Poble i començà a investigar. Va trobar una fulla de llorer al costat de les escales que
porten a l’església de la Mare de Déu dels Àngels.
Caminant, caminant, va xafar una rajola i es va obrir un camí
subterrani. Era un refugi de la Guerra Civil que no s’havia descobert mai. La detectiva es va endinsar pel camí subterrani per
veure si veia els Porrots. Tot estava fosc i humit. Una rata va passar per damunt del seu peu. Ella recordà que tenia una llanterna
i la va traure. Quan la va encendre, va seguir el passadís, al final
del qual va trobar tots els Porrots. Els Porrots li contaren que
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havien xafat una rajola i havien entrat al passadís per curiositat.
De sobte, la dona va tornar a xafar una rajola abans que finalitzara l’explicació i es va escoltar el soroll d’unes pedres molt grans
que xocaven. Tots alhora pensaren que s’havia tancat el camí.
En efecte, es tancà la porta. La dona va buscar maneres d’eixir,
palpant la paret, i va trobar una palanca que va pressionar a fi
que s’obrira la porta... Sí, la porta es va obrir! I tots cridaren molt
contents. L’endemà ballaren la Dansa dels Porrots i premiaren
la brillant detectiva que els havia trobat. També la van nomenar
«Detectiva de Silla».
«Però... què és això?». Escoltaven uns crits que s’acostaven cada
vegada més. Era el seu amic Ricart, que treballava a l’església.
Molt preocupat els va dir que havien desaparegut les Sagrades
Formes de Silla i que necessitaven urgentment una brillant detectiva per a trobar-les.
Sí, semblava una bona tasca per a la genial detectiva que havia
trobat els Porrots de Silla.
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EL SOMNI DE JACK
Alice Floret
CEIP Lluís Vives
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Un dia, un xiquet de dotze anys anomenat Jack i que vivia a París
(França), tingué un somni: el de poder viatjar a València. Havia
estudiat molt el valencià per poder parlar amb la gent de la seua
ciutat anhelada quan de major hi viatjara. Tot l’esforç donà fruit
i, sis anys després, ja sabia parlar valencià. Ara ja podia preparar
la maleta i viatjar.
Feliç i emocionat, i després de dos hores d’avió en direcció cap a
València, trenta minuts de taxi i llogar una habitació d’un hotel,
Jack no sabia per on començar. No sabia si anar a la Ciutat de les
Arts i de les Ciències, anar a la platja de la Malva-rosa o menjar
el plat típic de la ciutat, la paella.
Jack estava indecís, però va tindre una idea. En el periòdic de
turisme, la millor guia mai escrita per als viatgers, la primera recomanació era menjar una paella en un restaurant típic valencià,
i això és el que va fer. Va quedar fascinat, ja que estava boníssima
i l’arròs estava al seu punt. El següent pas era passejar per la
ciutat. El que més li va agradar va ser la vida de la ciutat, la gent
i tots els monuments i edificis històrics que hi havia. Va quedar
meravellat per la Ciutat de les Arts i les Ciències. No pensava que
podria visitar uns edificis tan moderns i futuristes.
L’endemà ja sols li quedava la platja, per la qual cosa començà a
preparar tot allò que li feia falta per a disfrutar. Havia d’agafar
la crema solar, el banyador, la tovalla, aigua i un poc de menjar.
De segur que passaria un dia perfecte a la platja. L’aigua estava
boníssima i agradable. El càlid vent i el soroll de les ones del mar
feien que en aquell moment tan sols desitjara no alçar-se i quedar-se allí tombat de per vida.
Els dies que estava passant a València feren que valorara quedarse a viure i no era mala idea. Així que no ho va pensar dues vegades i va decidir buscar un treball de cambrer en una cafeteria.
Va aconseguir reunir diners suficients per a poder construir-se la
seua casa a la platja i, després de huit mesos treballant de valent,
ja la tenia. Sols li quedava comprar els mobles i decorar-la. Quan
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finalment ja ho tenia tot, es va sentir molt feliç, ja que havia complit el seu somni.
Però la cosa no acaba ací. Uns dos anys després, Jack ja vivia a la
platja, i cada matinada es preparava per a treballar en una cafeteria de la ciutat. Amb la bicicleta tardava cinc minuts a arribar al
seu lloc de treball, però ell sempre hi arribava tard.
El seu encarregat estava fart de cridar-li l’atenció. Ell sempre es
disculpava, i com a recompensa, feia hores extra perquè el perdonara.
Un dia, quan Jack estava servint la gent i fregant els plats, a la
porta d’entrada va aparéixer una dona d’uns dèneu anys d’edat. Es
va arrimar i li va preguntar per l’encarregat. Jack li va contestar,
tartamudejant: «A... a... a... a... la dreta».
Minuts després, Jack va veure l’encarregat i la dona eixint del
despatx i donant-se la mà. L’encarregat es va arrimar a Jack i li
va dir: «Tens una nova companya. Carolina serà la teua ajudanta».
Quan l’encarregat li va dir això, Jack es va quedar gelat. Carolina
li va mostrar els seus respectes donant-li la mà.
En tornar a casa, Jack s’adonà que s’havia enamorat de Carolina
i que hauria de fer tots els possibles per poder passar temps amb
ella i ajudar-la.
Dos setmanes després Jack ja no tartamudejava. Quan la veia ja
tenia més confiança per a poder parlar amb ella. Després de treballar, de vegades quedaven i s’ho passaven d’allò més bé. Reien,
jugaven, parlaven i eren inseparables.
Jack, cada vegada arribava més prompte al treball per veure i
poder estar més temps amb Carolina. Cada vegada estava més
ENAMORAT!!!!
Després d’uns deu o onze mesos, Jack va decidir demanar la mà a
la seua enamorada. La va convidar al parc més bonic de la ciutat.
S’havia comprat roba nova i tot. Jack hagué d’anar a casa d’un
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amic a demanar-li el cotxe, ja que el parc al qual l’havia convidada estava molt lluny.
Jack no és que estiguera nerviós, estava cagat, però l’amor que
sentia per Carolina era més gran que qualsevol altra emoció. Així
que arreplegà Carolina i la va dur al parc més bonic de la ciutat.
Al parc hi havia un restaurant dels més famosos de la ciutat, i
després de passejar, com ja era de nit, es quedaren a sopar.
Carolina estava impressionada pel lloc on estaven. Tot anava perfecte. En acabar de sopar, se n’anaren a un balcó. Les vistes eren
precioses, es podia veure tot el parc. Carolina es va apropar a Jack
i li va donar les gràcies per haver-la fet passar tan bona vesprada i nit. En aquell moment, Jack li va dir que li havia de fer una
pregunta. Carolina li va respondre que sí, que li la fera. Jack, tot
nerviós, li va preguntar: «Carolina Martín, voldries ser la meua
enamorada?» Carolina va respondre: «Per descomptat que sí!» I
van viure feliços per sempre.

29

30

EL VIATGE

Yanira Pérez Delgado
CEIP Sant Roc
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Hui en classe hem vist la resistència d’un ou. La veritat és que
aguanta molt de pes. En arribar a casa volia provar-ho, ho volia
fer, però sense que el meu pare em vera. Si se n’adonava no em
deixaria i jo volia comprovar-ho. Al final em va pillar i es va
enfadar molt, tant que em va enviar a la meua habitació perquè
reflexionara.
Aquell dia estava molt cansada. La veritat és que després d’anar a
classe de ball i de natació sols volia estar al llit.
De sobte, Sofía em va cridar per anar al parc. Com que el meu
pare no em deixava eixir vaig decidir fer-ho per la finestra. Davall
de la meua habitació hi ha un roser, i encara que havia intentat no
caure’n damunt, no ho vaig aconseguir, però valgué la pena, ja
que me n’aní amb Sofía i Lucía.
Anàrem a un bosc i jugàrem a amagar-se. Em trobí una avioneta
i vaig vore un xiquet preciós que hi havia dins. M’agradà molt,
li deien Hugo, i a Sofía també li va agradar. Ens barallàrem i la
germana de Sofía ens va dir: «No vos baralleu més que només és
un xiquet». Nosaltres li vàrem dir que era molt guapo i que les
dos el volíem. Mentrestant, Hugo, que estava davant, se sentia
incòmode perquè ens estàvem barallant per ell. Hugo ens va dir
que deixàrem de barallar-nos i que pujàrem a l’avioneta.
Hi havia molts botons, però n’hi havia un molt gran en la part
de dalt que posava: “No tocar”. Sofía el va tocar i començàrem a
sentir que l’avioneta es movia. Quan ens adonàrem estàvem volant. Vàrem arribar fins a Londres, on vàrem conéixer un xiquet,
Nico, un xic d’ulls blaus molt simpàtic amb el qual férem una
bona amistat des del primer moment.
Estàvem parlant molt a gust quan em va cridar mon pare i em
va preguntar on estava. Estava passant-m’ho tan bé que li vaig
penjar i vaig seguir parlant amb Nico. Passejant, anàrem a casa
de Nico a dormir, o almenys, aquesta era la intenció. Res a veure
amb el que vàrem fer. Vàrem estar ballant, jugant... En resum, tot
llevat de dormir.
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De sobte, tot es va quedar a fosques. No entenia res. Vaig notar
com si algú em fera un bes i vaig pensar que era Nico. Però no,
era el meu pare que estava despertant-me per anar a classe. No
entenia res, però passats uns minuts ho vaig entendre tot. Era
un somni! Volia seguir dormint, volia saber què passaria després
d’aquella nit, però... no ho sabré mai, si no és que torne a somiar
una altra vegada amb aquell xiquet d’ulls blaus que em va fer passar la millor nit del món.
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ELS AMICS DEL FUTUR
Izan Vera Marqués
Col·legi Sagrada Família

35

36

Això era una vegada un poble molt xicotet on vivia gent pobra.
Allí creixia un xiquet que no tenia amics i que no podia anar a
escola perquè no hi havia xiquets. Un dia d’estiu, quatre xics de la
ciutat anaren a visitar el poble on vivia aquest xiquet i passaren
per la porta de sa casa. Ell estava allí. Aleshores, els quatre xics
es van presentar: eren el Ros, el Caragols, la Guapa i la Plorona.
El nostre protagonista, encantat, els va dir també el seu nom i des
d’aquell dia es feren molt amics.
Quan van veure la roba trencada i bruta que portava el nou amic
s’adonaren que era molt pobre. Li preguntaren a quin col·legi anava. Els quatre amics pensaren com podien ajudar-lo, i se’ls va
ocórrer la idea de demanar ajuda a les seues famílies. Entre tots
posaren diners per ajudar-lo a comprar una casa en la ciutat i així
que poguera anar a escola i estudiar.
La família del xiquet estava molt agraïda per tot, i els va dir que, a
poc a poc, els tornaria els diners. El pare del xiquet va buscar un
treball de fuster, que era el que millor sabia fer. Feia unes engrunsadores molt còmodes i boniques, amb les quals es va fer famós.
Tot el món en la ciutat en volia una, i tant va parlar la gent que
als pobles del voltant també en volien.
El xiquet estava molt content de veure que tot començava a anar
bé, i un dia, quan tornava del col·legi amb els amics, va pensar que
son pare podria ensenyar-los i entre tots ajudar-lo.
Començaren a quedar cada dia després de fer els deures. Mentre un dibuixava, l’altre pintava i un altre posava claus, i les dos
xiquetes ho empaquetaven per enviar-ho. Les noves tasques els
agradaven molt, i pensaren que entre tots podrien fer engrunsadores a fi d’aconseguir diners per a la resta de la gent que quedava
al poble.
Muntaren una gran festa a la ciutat, a la qual convidaren tot el
món. Portaven tots els seus millors trages, i s’ho passaren d’allò
més bé. Però el més important va ser que tragueren els suficients
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diners per poder muntar una fàbrica d’engrunsadores i donar així
treball a molta gent del poblat.
Tot el món es va assabentar de la bona marxa de la fàbrica, i se
n’anaren a viure al poble. Cada vegada hi havia més gent, i a poc
a poc, el poble es va convertir en una ciutat. Ara només faltava un
gran col·legi on poder aprendre coses noves, i així de segur que
tindrien molts més amics, ja que tota la gent nova hi portaria els
fills. El xiquet era molt feliç, perquè cada vegada tenia més amics
i tot li anava bé.
Un dia, els seus pares li digueren que tenien una sorpresa per
a donar-li: tindria una germaneta. Ell pensà que seria el millor
germà del món, i que algun dia, quan la seua germaneta fora més
gran, li contaria la història de com, amb molt de treball, passaren
de no tindre res a tindre-ho tot.
Tots els xiquets es feren més grans, però la seua amistat va ser
per a tota la vida. I asseguts en un banc, prop de la fàbrica d’engrunsadores, veien com la gent anava a treballar i recordaven
com va començar tota la història.
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ELS SENTIMENTS
Marta Monsoriu Antón
CEIP El Patí
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Hi havia una vegada una xiqueta que li deien Amaia. Un dia se’n
va anar al bosc i es va trobar un pont dèbil i vell, però que encara
resistia. Amaia no va dubtar i, a poc a poc, va creuar el pont. De
sobte, li va arribar una llarga brisa...
Amaia es va sorprendre i va arribar a una casa molt però que molt
gran, que tenia la porta oberta. A Amaia li va fluir la curiositat
i hi va entrar. Era una casa plena de portes i de corredors. Cada
porta era un sentiment.
LA PORTA DE L’ALEGRIA
Primer entrà a la porta de l’alegria, on va trobar tots els records
feliços que ella havia viscut.
LA PORTA DE LA TRISTESA
Després va entrar a la porta de la tristesa. No era tan agradable
com l’altra, però havia d’entrar en totes i ací va recordar tots els
moments tristos.
LA PORTA DE L’AMOR
A continuació, la porta de l’amor li va recordar tots els moments
d’amor: quan va eixir amb el seu company Marcel, quan va nàixer
la seua germaneta…
LA PORTA DE LA IRA
Aquesta porta, tampoc era molt agradable, perquè recordà com es
va enfadar amb la seua amiga Marta, quan no es parlaren en una
setmana, i més disgustos que li havien passat.
LA PORTA DEL JARDÍ
Hi havia moltes més portes, però ella entrà a una porta molt
gran, que portava a un jardí molt bonic ple de flors, d’arbres i de
papallones.
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Aquell jardí era el jardí de tots els sentiments, i el cas és que una
papallona portava un paper. Amaia el va agafar i va veure que era
una pista i en la pista posava:
«Alguna cosa que tu vols soc. Ja saps qui soc?»
I sí. Amaia se n’anà a buscar la porta del desig. Quan hi arribà, va
trobar la següent pista.
«Alguna cosa que a tu no t’agrada soc. Ja saps qui soc?»
I se n’anà a la porta de la vergonya. I trobà la tercera pista.
«Alguna cosa que t’agrada molt soc. Ja saps qui soc?»
I se n’anà corrent cap a la porta de la il·lusió per agafar la quarta
pista.
«Alguna cosa que veus en Instagram soc. Ja saps qui soc?»
I se n’anà a l’habitació de la satisfacció, i allí trobà l’última pista.
«En algun lloc que ja has passat està el tresor. Serà or?»
I se n’anà corrent a totes les portes, i en cap hi havia res. Com
que estava tan cansada, es va asseure en un banquet i va pensar
on podria trobar-la, fins que per fi se li va ocórrer anar al jardí.
Una vegada allí, hi havia un arbre que es movia i que deia una
endevinalla:
«Si el tresor vols trobar, l’endevinalla hauràs d’endevinar!»
El guardià de tots els sentiments és. Ja saps qui és?»
I Amaia, sense dubtar-ho, va dir: «L’emocionari!»
I es va obrir la porta. Sabeu què era? Doncs bé, era el meravellós
llibre de l’emocionari.
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LA GUERRA CIVIL,
HISTÒRIA D’UNA XIQUETA
Naiara Romero Soriano
CEIP Lluís Vives
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Ens trobem a València, un 21 d’octubre de 2018, a la localitat de
Silla. Vull contar-vos una història, però en primer lloc cal fer un
viatge cap al passat. M’acompanyes?
Ens trobem en 1936, exactament el 5 de novembre. Es produeix
el primer bombardeig. Comença la Guerra Civil. La història que
us relataré és sobre una xiqueta de sis anys que es deia Elvira
Ponce, la major de sis germans.
Era un dia normal, com qualsevol altre, quan van començar a repicar les campanes de l’església en senyal d’alerta. Era el primer
bombardeig. Tots varen córrer cap a les seues cases per a resguardar-se. L’exèrcit començava a prendre els carrers donant la
veu d’alarma i intentant portar els civils a un lloc suposadament
segur.
La nostra protagonista es trobava ja a casa amb els sis germans, i
va aguaitar per una xicoteta finestra del menjador que donava al
carrer. Va veure un enorme caos, amb gent morta, xiquets, joves,
ancians i el seu adorat poble mig destruït. Els seus pares els reuniren a tots al saló per a comunicar-los que havien de deixar la
llar per un lloc més segur.
Sense donar-los temps a arreplegar cap de les seues pertinences,
entraren a sa casa els de l’exèrcit i s’emportaren son pare a combatre en la guerra, i a ells els dugueren a un refugi suposadament
segur. Arribaren a les 10 de la nit a una mena de búnquer saturat
de gent sense quasi aliments ni aigua.
La guerra començava a deixar la seua empremta. Passaren dues
setmanes i la situació era insostenible, sense menjar i amb molt
poca aigua potable. La gent moria de fam. La mare d’Elvira es
va sentir obligada a enviar la seua filla, de tan sols sis anys, a
treballar als arrossars, sense saber si cada vegada que eixia per la
porta hi tornaria.
Se n’anava cada dia molt trista a treballar amb un moniato com
a únic menjar per a tot el dia. Als seus sis anys, Elvira encara no

45

havia xafat l’escola, per tant, no sabia ni llegir ni escriure. Però de
camí a l’arrossar hi havia un mestre fent classe, i per la xicoteta
finestra s’asseia a escoltar-lo per poder aprendre. Aquestes parades li causaven molts problemes en el treball, ja que hi arribava
molts dies tard. Amb sis anys no entenia per què no podia anar a
escola i havia de treballar, mentre sa mare cuidava dels seus cinc
germans més xicotets.
Passaren dos anys. La guerra pareixia estar acabant-se, però res
més lluny de la realitat. Encara quedava un any de guerra i després la postguerra. La gent tornava a les seues cases, o a les restes
que quedaven, les que no van ser destruïdes pels bombardejos.
Elvira madurà ràpidament, i hagué de guanyar-se la vida fent
encàrrecs en els pocs negocis que hi havia per mantindre la seua
família. Per menjar, li deien que si feia un encàrrec li donarien
mig quilo d’arròs, però la fam podia amb ella i molt espavilada
n’agafava més i se l’amagava per on podia.
Hi havia uns veïns amb prou diners que tenien un gat, i li digueren a la mare d’Elvira que si podien cuidar-lo. Ella va dir que sí,
i la veïna li va donar uns pocs diners a més del gat, i se n’anaren
de viatge a veure uns familiars. La mare d’Elvira veia com escassejava el menjar. La mare mirà el gat i va pensar: «Eres un gat,
però els meus fills es moren de fam». Aleshores el matà i el cuinà,
i així els va donar un plat amb un poc de carn. Quan tornaren els
veïns, la mare d’Elvira els va dir que el gat s’havia escapat, tot i
que no els va convéncer massa.
L’any 39 la guerra arribà a la seua fi. En total hi hagué 677 dies
de bombardejos al País Valencià, amb 1.850 víctimes causades per
l’aviació feixista. Elvira va perdre en la guerra un pare, que va
combatre al front, i un germà menut.
Ara arribava la postguerra. Calia alçar el poble destruït per les
bombes i començar des de zero. Els sillers i silleres van respirar
tranquils per la fi de la guerra, sense pensar que seria tant o més
complicat seguir endavant perquè darrere van quedar moltes fa-
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mílies trencades i molts morts. La nostra protagonista, gràcies a
Déu i a la seua intel·ligència, va aconseguir seguir endavant i es
va casar amb un home de bé que guardà d’ella, però les seqüeles
de la guerra acabaren amb la vida de molta gent, entre ells, familiars seus.
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NO VOLEM GUERRES
César Gallench Ballester
CEIP El Patí
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Hui no us contaré un conte. Us contaré la història de la que podria haver sigut la Tercera Guerra Mundial.
Marc era un coronel espanyol de Madrid, i el seu treball era protegir Espanya. Un dia, Marc va llegir el periòdic i es va adonar
que Vladimir Putin (Rússia), Donald Trump (els Estats Units) i
Kim Jong-un (Corea), es reunirien a la central de l’ONU a Nova
York, ja que volien provocar la Tercera Guerra Mundial per a
conquerir el món. Marc es va preocupar i va demanar al seu general permís per anar a una missió secreta a Nova York. El general li va preguntar: «Per què?» i Marc li contestà: «Si la contara,
ja no seria secreta…» De seguida, el general va contestar: «Sí,
ara et compre els bitllets d’avió.» Al dia següent, Marc va volar
a Nova York. Durant el viatge, Marc va pensar un pla per a reunir-se en secret amb Putin, Trump i Kim Jong-un. Era un pla
fantàstic!
El primer objectiu del pla era Putin. Marc es va infiltrar en el seu
hotel, el Hilton, i es va disfressar de cambrer. Al matí, li va pujar
el desdejuni a l’habitació. Va ser molt fàcil trobar-la, perquè a la
porta hi havia dos guardaespatlles gegants i forçuts amb cara de
rus. Al principi, els guardaespatlles no li deixaven entrar i ell no
sabia parlar rus, però Marc es va comunicar amb onomatopeies:
«Nyam - nyam», volent dir que li portava menjar. Aleshores, els
guardaespatlles el van deixar passar. Quan Putin es va menjar
el croissant, va trobar un missatge secret en el plat que posava:
«Reunió secreta al mirador de l’Estàtua de la Llibertat el 9 d’octubre, a les 6 del matí!»
El segon objectiu del pla era Trump. Marc sabia que Trump
tenia un gratacel a Nova York anomenat Trump Tower, i que,
quan viatjava a aquesta ciutat, es quedava allí. Per a donar-li el
missatge, Marc va comprar el llibre Com pentinar monyos difícils,
en Amazon. Quan el va rebre, va escriure el missatge dins del
llibre i va canviar l’adreça per: Donald Trump, Trump Tower,
Nova York. Després, Marc es va disfressar de repartidor d’Amazon i li va portar el paquet. Quan Trump va obrir el paquet va
veure un missatge que posava: «Reunió secreta al mirador de
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l’Estàtua de la Llibertat el 9 d’octubre, a les 6 del matí!» Segon
objectiu complit. Ara, a pel coreà!
El tercer i últim pla era Kim Jong-un. Aquest president encara
no havia arribat a Nova York. Estava volant en el seu reactor
privat. Per això, Marc va pensar a hackejar el seu mòbil i li va enviar un missatge que pareixia vindre de Putin: «Reunió secreta
al mirador de l’Estàtua de la Llibertat el 9 d’octubre, a les 6 del
matí!» Finalment, els tres plans havien eixit bé. L’endemà era 9
d’octubre! Marc estava molt emocionat.
A la matinada del dia següent, el primer a arribar a l’Estàtua de
la Llibertat va ser Marc. Després, a les 06:00 va vindre Putin; a
les 06:01 Trump i a les 06:02, Kim Jong-un. El coronel espanyol
es va presentar: «Hola, soc Marc i he sigut el que us ha enviat els
missatges per a vindre ací. He vingut des d’Espanya per a impedir la Tercera Guerra Mundial.» Els tres presidents varen cridar
alhora «No. Volem guerra, volem guerra, volem guerra!». Marc
va seguir parlant: «La Primera Guerra Mundial va tindre 31
milions de morts, la segona 40 milions de morts; si feu la tercera
pot ser que hi haja 100 milions i, a més, també poden morir els
vostres amics i familiars. Voleu això?» Els presidents s’ho varen
pensar i varen dir: «Tens tota la raó del món. No volem guerra.»
Quan va escoltar això, Marc es va quedar més tranquil.
El 10 d’octubre, els tres presidents varen anar a l’ONU. En primer lloc, Putin va dir: «Jo no vull guerra». Trump també va dir:
«Jo no vull guerra». I per últim, Kim Jong-un va dir: “Jo tampoc
vull guerra”. En escoltar el que deien, tots els altres membres de
l’ONU es varen alegrar molt i els varen fer una ovació gegant.
El món s’havia salvat de la Tercera Guerra Mundial. L’endemà,
Marc va arribar a Espanya, a l’aeroport Adolfo Suárez de Madrid. Quan estava a punt d’anar-se’n de l’aeroport, el seu general
i el president Pedro Sánchez estaven esperant-lo per a donarli l’enhorabona i una medalla especial per salvar el món. Marc
preguntà: «Com us heu assabentat?». I li contestaren: «Perquè
Trump és un bocamoll i ho ha contat tot per la televisió, així que
la teua missió secreta ja no és secreta». Fi
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UN NOU AMIC
Lucía Dronov Díaz
Col·legi Sagrada Família
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Era el matí de Nadal i Vicent esperava impacient en el seu llit per a
veure si ja era de dia i podia baixar al saló per a sorprendre’s amb
els bonics regals que li haurien deixat davall de l’arbre. Mentre es
despertava nerviós en el llit, es preguntava quin dels regals de la
seua llista haurien triat per a ell. Enguany, Vicent havia aprovat
totes les assignatures, llevat de Matemàtiques, la qual cosa podia
ser un problema per a les estrenes. En la llista de desitjos hi havia:
un telèfon intel.ligent, una tauleta tàctil, una consola nova i un
portàtil... A Vicent, que acabava de complir onze anys, li agradava
molt la tecnologia. Els seus pares li recomanaven contínuament
eixir a jugar fora de casa per a fer amics i no estar a soles.
Els primers rajos de sol entraven per la finestra. Ja era de dia! Se
sentia el soroll de la cafetera a la cuina, sa mare estaria desperta...
Així que Vicent va baixar corrent per les escales. Quan va arribar
al saló va veure els seus pares somrients asseguts en el sofà.
—Bon matí Vicent! Què ens haurà portat enguany el Pare Noel?
Al costat de l’arbre hi havia uns quants paquets de regals embolicats, de molts colors i grandàries diferents. En un posava:
“Mamà”.
—Mm mm... pareix un pot de perfum... —En un altre posava:
“Papà”. Pot ser que fora una corbata...?
Però entre tants regals, hi havia un molt especial, en una caixa
gran embolicada amb paper roig amb un llaç daurat. Carai! La
caixa no parava de moure’s, i d’ací i d’allà i s’escoltava un so estrany... Què estava passant?
Al principi, Vicent es va espantar un poc, però després son pare li
va dir que no temera i que obrira la caixa... “Tal volta és un robot
per a jugar amb mi a la consola”?, va pensar Vicent. El xiquet va
obrir la caixa, i es va trobar una bola de pèl de color marró a la
qual no parava de caure-li la baba.
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“Un gos? Per a què vull jo un gos?”, va pensar Vicent... Es va
sentir decebut. Llavors va veure un altre paquet rectangular i
pensà: “Aquest no es mou, de segur que és la meua consola.” I així
va ser... Vicent va passar tot el dia de Nadal jugant amb la nova
consola, però aquesta vegada un nou i pesat amic li llepava les
cames i li lladrava tot el temps...
—Vicent, has de posar un nom a la teua mascota i traure-la a
passejar tots els dies, —va dir la mare. —És la teua nova responsabilitat.
El xiquet va marmolar... però finalment va batejar el nou amic
amb el nom de Nintendo. Va agafar la corretja i remugant el va
traure a passejar al parc que hi havia davant de sa casa...
Els passejos eren curts, però cada vegada tardaven un poc més a
tornar a casa. Com que Nintendo era un cadell anava observantho tot. De sobte, el gos va eixir corrent darrere d’un colom, i
Vicent, preocupat, va eixir corrent darrere del cadell.
—Nintendo! —va cridar Vicent, amb l’alegria absoluta que a Nintendo no li havia passat res. Va creuar el carrer i li va donar molts
abraços.
Vicent es va adonar que ell, sense saber-ho, volia un muntó el seu
amic. Aquesta vegada, no virtual. Passaven els dies i els passejos
eren d’hores i hores i hores. I ja no estava apegat a una pantalla.
Vicent, en arribar a casa, sempre ajudava en les tasques, i a més
va fer nous amics pel barri. Gràcies a la seua mascota, Vicent, un
xiquet enganxat a la consola, va descobrir com era de meravellosa
la naturalesa i els animals, encara que li bavejaren les sabates.
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UN SOMNI MÀGIC
Elsa Martínez Albert
Col·legi Sagrada Família
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Tot començà un dia de col·legi normal, en el qual, Joan, com cada
dia, s’havia de quedar a classe perquè anava en cadira de rodes i
no podia baixar al pati. Cada dia estava a soles, perquè cap company volia quedar-se amb ell a classe. Tots volien baixar a jugar
al pati.
Joan tenia esperances de tornar a caminar. Sempre es quedava
mirant els companys per la finestra, passant el temps. Joan se
sentia més sol i més trist a mesura que passaven els dies.
Un dia, quan sa mare va arribar a casa, li va preguntar què li passava. Però ell estava massa trist per a contar-li el que li ocorria.
Aquella nit va tindre un somni que, sense saber-ho, li va donar
més esperances per a seguir endavant, i es va prometre que no es
rendiria mai.
L’endemà, sa mare li tornà a preguntar si estava ja millor per a
contar-li el que li passava, i ell li va contestar que sí, i tot seguit
li contà el somni que havia tingut.
“Estava en el col·legi jugant amb els companys, corrent, jugant a
futbol, a amagar-se i m’ho passava d’allò més bé. Però de sobte
tots varen desaparéixer. Vaig anar al gimnàs i tots m’esperaven,
perquè m’havien fet una festa sorpresa: ballàrem, menjàrem, em
feren molts regals, i tot era perfecte. Quan acabàrem, me’n vaig
anar a casa, i per un moment en la vida vaig ser feliç.”
Joan li va contar a sa mare que gràcies a aquest somni havia aprés
que havia d’anar sempre endavant, que encara que anara en cadira
de rodes mai no havia de rendir-se i, quant a les barreres que hi
havia en la seua vida, calia lluitar per a superar-les.
Els somnis, de vegades, es poden complir, i Joan sap el que vol i
mai no es rendirà per a aconseguir-ho.
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VERTADERES AMIGUES
Andrea Peris García
CEIP Sant Roc
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Hi havia dos amigues jugant al parc, al seu lloc preferit, el
balancí. Les xiquetes tenien sis i huit anys. Sandra s’anomenava la més menuda, tenia els cabells marrons i llargs, els
ulls blaus como la mar i a més era molt simpàtica amb tot el
món. En canvi, Lucía, la més gran, tenia els ulls verds i els
cabells grocs com el sol. Les dos xiquetes eren molt amigues, i des de la infància anaven juntes a l’escoleta infantil.
Quan varen prendre la primera comunió es posaren d’acord
per a fer el somnis realitat. Les dos volien ser unes dones
importants en la societat. Sandra volia ser una gran policia, li agradava molt portar les manilles, el trage, la gorra i sobretot, defendre a qui més ho necessitava. En canvi,
Lucía volia ser investigadora de malalties rares, ja que des
de xicoteta, en sa casa havia viscut la malaltia de la seua
iaia Paca: l’Alzheimer.. Després de passar les amigues anys
separades dels seus familiars i de passar moltes però que
moltes nits sense dormir, varen aconseguir allò que sempre havien somiat. El destí les havia separat i a cada una li
va tocar un lloc de la península: Lucía a Madrid i Sandra
a Sevilla. Tot i això, mai no varen perdre la comunicació.
Es cridaven i passaven hores al telèfon. Una vegada, Lucía va detectar que la parla de la seua amiga Sandra no li
agradava gens, ja que en la conversació que varen tindre
s’adonà que deia coses paregues a les de la seua iaia Paca.
Aleshores, Lucía va decidir anar a Sevilla a veure què passava. En arribar a Sevilla, les dos amigues es feren una
forta abraçada; no paraven de plorar i de fer-se bessets i de
parlar. Lucía s’adonà del parlar de la seua amiga Sandra, i
com va veure que parlava igual que la seua iaia, va pensar
que li estaven fent una broma. Però havia anat a Sevilla per
parlar amb ella i saber si era una broma o no. En parlar
amb Sandra, va vore que no era una broma, que tot això
era de veritat. Després de tot això, Lucía va intentar vigilar
Sandra, per veure com estava. Sandra es gità al llit, i mentre parlava a soles, començà a dir que volia veure la seua
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germaneta. Ella tenia un cosí, una iaia, un pare... però no
una germaneta! Lucía va estar tota la nit vigilant-la, pensant com li ho diria sense preocupar-la més. De matí, Lucía
es despertà amb moltes ulleres, es posà davant de l’espill i
pensà com li diria la notícia. En un parc... en el balancí, ja
que sabia que era el seu lloc preferit. Eixa mateixa vesprada
va cridar Sandra per telèfon i li va dir on estava el lloc. A
la vesprada, Lucía es presentà amb uns pantalons vaquers,
una camisa a quadres, unes sabates esportives i el monyo
recollit. Sandra passejava pel camp de flors que hi havia al
parc. Ella parlava a soles, del temps que feia, nuvolat. Lucía
va veure que Sandra estava molt bonica, i que portava una
diadema amb una flor de gesmil, molt gran. Lucía cridava
perquè Sandra l’escoltara. Al moment, Sandra es va girar i
va anar corrent cap a Lucía. Lucía i Sandra parlaven de tot
llevat de l’Alzheimer que tenia Sandra. Finalment li va dir
què passava. Sandra es va quedar impressionada! Sandra
va deixar que la seua amiga treballara amb ella a canvi que
no diguera res a la seua família. Lucia acceptà. Sandra li
preguntà a Lucía: «Quan comencem?» i Lucía li va respondre que l’endemà partirien cap a Madrid i començarien una
nova etapa.
Més tard, Lucía cridà Sandra per telèfon i li preguntà:
—Com vas amb les maletes?
—Quines maletes? —respongué Sandra.
—Les del viatge a Madrid.
Sandra penjà el telèfon i Lucía es va quedar en blanc. L’endemà, les dos amigues se n’anaren cap a Madrid. Quan arribaren a la clínica, Lucía volia dir-li una cosa a Sandra.
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—Sandra, tens una bona notícia i una mala.
—Parla’m sobre la mala notícia... no, no... parla’m de la
bona; no, de la mala, sí de la mala, de la mala...
—Aquesta malaltia no es pot curar, i anirà a més. Aquesta
n’és la mala. I la bona és que jo sempre estaré al teu costat
per a ajudar-te en tot i per a recordar-te que feliç has sigut
amb mi, amb la teua família.
Desgraciadament, aquesta malaltia la té molta gent, entre
d’altres, la meua iaia, Clara, que està passant-ho malament i
la gent que està al seu voltant encara ho passa pitjor. Aquesta història és per a tu, iaia. Sigues feliç a la teua manera. Et
vull. Un besset
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RELAT GUANYADOR DE SECUNDÀRIA

AMB M DE MARIOLA
Vera Carbonell Arcediano
IES Enric Valor
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Es diu Mariola, com la serra del costat d’Alcoi, d’on ella és. Va
nàixer el 29 de febrer del 2000, a l’hospital Verge dels Lliris, a
Cocentaina. Son pare va decidir posar-li Mariola per dues raons:
per la cançó de Paco Muñoz, que tant agradava a la seua dona i
per l’àvia de la criatura, que també s’anomenava així.
La vida de Mariola no va començar molt bé. Quan només comptava amb dos mesos de vida, el germà de sa mare, l’oncle Enric, va
morir, i setmanes després ho va fer l’avi Vladi, conegut al poble
amb el malnom del Rus.
Però deixem-nos de tanta tragèdia. La mare de Mariola, Myrtha,
era mestra d’anglés a l’institut del poble del costat i son pare, Miquel, que havia sigut corredor de maratons abans del seu naixement, era entrenador del club d’atletisme del poble. A més, tenia
una germana, Montse, dos anys major que ella.
La vida de Mariola era normal. Va acabar la primària amb bones
notes, i els tres primers cursos d’institut havien transcorregut
amb tranquil·litat. Però va ser a partir de l’últim any de secundària quan els problemes van aparéixer. Per a començar, la seua
classe tingué la mala sort que els tocara el professor de Física com
a tutor, el qual tenia com a únic objectiu fer la vida impossible als
alumnes. Per a més inri, els seus pares es van divorciar perquè
son pare enganyava la seua dona amb una xica molt més jove.
L’últim curs va ser un desastre complet, sort va tindre d’aprovar
les recuperacions. Per a ella, l’única part bona va ser que els seus
pares li donaven permís per a fer tot el que volguera, tot i que sabia que era una manera de guanyar-se la seua estima. Mariola se
centrava cada vegada menys en els estudis i dedicava més temps a
les amigues (Ona, Lluïsa, Berta, Caterina i Irene).
Tristament, Mariola no va arribar a graduar-se, ni tan sols va
començar el curs. El seu cos va aparéixer davall del pont de Sant
Jordi. Aquella nit, Mariola va eixir de festa i ningú no la va acompanyar de camí cap a casa. Tot apuntava a un suïcidi.
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07.09.2016
–Aniràs a la festa de Jaume? —preguntà Caterina amb un gran
somriure.
—És clar que sí! Jo i totes, veritat? —contestà Mariola adreçantse a les seues amigues.— A més, Quim m’ha dit que els pares no
estaran a casa, per tant, estarà lliure.
—Jo crec que no hi podré anar —va apuntar Ona—. Tinc el sopar d’inici de temporada.
—Tu i la natació… Vine a passar-ho bé per una vegada dona! va
exclamar Irene.
—Aleshores anem totes, llevat d’Ona, no? Doncs dissabte a les
8 veniu a ma casa i ens arreglem —digué Berta recolzant-se a la
cadira.
—Acomiadarem l’estiu amb una bona festa, germanes. —Rigué
Lluïsa.
10.09.2016
Eren les 8 de la vesprada i Mariola acabava d’arribar a casa de
Berta. En passar a l’interior va veure les altres maquillant-se en
l’enorme bany. Ella ja venia preparada de casa, sols havia de posar-se els tacons i endreçar els cabells. Una vegada preparades
eixiren del pis i s’encaminaren cap a casa de Jaume. Van arribar
les últimes, com sempre, i la festa ja havia començat. Entraren a
la cuina i agafaren begudes i un pot de creïlles fregides. Mariola
va notar que Pau, el germà de Jaume, no deixava d’observar-la.
Era una mirada estranya.
—Heu vist com em mira Pau? Pareix un psicòpata, no ho veieu?
—Pareix que està penjat per tu, no creus? —va riure Lluïsa.
—Dona-li una oportunitat.
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—No crec que siga per això Lluïsa; em mira d’una altra forma, no
ho veus? M’espanta.
—Ves i parla amb ell, de segur que no ho fa intencionadament.
Mariola es va alçar del sofà i es va acostar a Pau.
—Es pot saber què fas mirant-me tota la nit? —preguntà amb
rapidesa.
—Els homes podem mirar les dones com i quan vulguem —va
afirmar.
—Em repugnes, Pau, com pots dir això? No t’adones com de fastigós sona? —va exclamar Mariola. A l’instant se n’anà amb les
seues amigues i els ho contà tot.
—Vull anar a casa, ja no tinc ganes de més festa —anuncià Mariola agafant les seues pertinences. —Estic molt cansada, i a més,
m’estic avorrint —va mentir.
—Tan prompte te’n vas? Si hem arribat fa una estona, Mariola!
Queda’t, que te’n penediràs! No deixes que el comentari de Pau
t’arruïne la nit.
—No, de veres, vull anar-me’n ja.
—Vols que t’acompanyem? —preguntà Irene. Mariola negà amb
el cap, s’acomiadà de les seues amigues una a una i seguidament
va buscar l’eixida.
De camí cap a casa es va aturar al parc, el lloc que més s’estimava
del poble, on havia conegut les seues amigues i on havia jugat
tant de xicoteta. De sobte va escoltar un soroll darrere de l’arbre
del banc on estava. Aterrida, començà a córrer amb totes les seues
forces, fins que una mà la va agafar del braç i altra li va tapar els
ulls. Mariola sabia perfectament qui l’estava agafant: Pau.
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11.09.2016
Aquell diumenge fou el pitjor dia de la vida de Mariola. Se sentia
desprotegida i dèbil. El que va passar la nit anterior l’havia desconfortat. Estava condemnada a viure amb por. La solució era clara. Com podria mirar a la cara els seus familiars? Què pensarien
d’ella al poble? Tornaria a passar en un futur?
“No queda una altra opció”, va dir per a si mateixa mentre pujava
a la barana del pont. “Un pas més i tot el sofriment haurà acabat
per sempre.”
12.09.2016
La recerca de Mariola havia acabat, tot havia acabat. Va ser Caterina qui la va trobar mentre passejava amb el gos abans d’anar a
classe. A les 12 del matí els seus pares van rebre la tràgica notícia:
aquella nit, Mariola, s’havia suïcidat.
Nota
Per si us preguntàveu la raó per la qual Mariola es va suïcidar,
només cal dir que va ser a causa d’un abús. Desgraciadament
aquests aspectes formen part de la vida quotidiana, i només hem
de connectar la televisió o la ràdio per comprovar-ho.
En el 2016 la taxa de suïcidi per cada 100.000 habitants a València era de 6’7 i, a més, aquell any, es van suïcidar 3.569 persones
a Espanya.
Dades alarmants. Com també ho són les d’abusos sexuals. A l’Estat es produeixen una mitjana de quatre violacions diàries, xifra
que augmentaria si es denunciaren totes. Però si hem de preocupar-nos d’alguna cosa, hauria de ser que el 85% dels abusos sexuals a menors no es denuncien. Aquests fets no haurien de passar
en cap lloc.
Tant el suïcidi com l’abús sexual tenen l’única solució a peu de
carrer: l’educació. La manera en què ens eduquen des de menuts
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influirà positivament o negativament. Sempre hem de buscar la
manera positiva, la qual podem trobar als centres d’ensenyament,
ja que el seu model educatiu es basa en el respecte cap als altres.
Parlar obertament d’aquests temes pot ajudar d’alguna manera i
que la gent siga capaç de raonar per si mateixa sobre què està bé i
què està malament, sobretot si la gent de què parlem són xiquets,
xiquetes i adolescents.
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UN MAR D’IL·LUSIONS
Óscar Yago Ríos
Col·legi Sagrada Família
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Era la nit del meu aniversari. Refrescava. A la festa no havia vingut cap dels convidats; no m’estranyava gens, perquè ja havia passat abans. Tampoc m’importava massa. No era molt sociable i a
més, quan ho intentava, sempre m’apartaven perquè deien que era
diferent.
Aquella nit plujosa, mentre bufava les veles del pastís de xocolate
que m´havien preparat els meus oncles, no pensava en els convidats. Hi havia un pensament més important per a mi. Tan sols
desitjava anar al port i veure el mar. Aquest era el meu regal, el
millor que m’hagueren pogut fer.
Els meus oncles mai no em regalarien aquest desig… Perquè el
mar mata.
Era de bon matí. Feia molta calor.
Ma mare m’espentava per anar al centre d’educació secundària.
Mon pare observava en silenci, mentre prenia un te negre. Per
a ma mare, que jo poguera anar a un centre a estudiar era més
important que respirar. Mon pare… potser tenia unes altres ambicions per a mi. No les deia en veu alta.
A pesar que l’escola és obligatòria i gratuïta per a tots els xiquets d’entre sis i quinze anys, en l’actualitat només el 88% dels
xiquets com jo hem rebut una educació. Molts pares que viuen en
la més absoluta misèria no poden fer front a les despeses del material escolar i, per aquest motiu, les famílies, de vegades, es veuen
obligades a enviar els seus fills a treballar per ajudar a casa. Ma
mare,mai no va voler que jo ajudara en la manutenció de la família. Ella treballava molt perquè jo poguera estudiar. Mon pare…
Feia molta calor, però jo havia d’anar a escola.
Em vaig despertar de sobte. Era encara nit tancada. Refrescava.
Tenia la sensació que seria impossible tornar a adormir-me. Vaig
passar pel dormitori dels meus oncles i vaig veure que encara
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dormien… I me n’aní ràpidament a la cambra a mirar la caixa on
guardaven les coses de ma mare. La tenien guardada, esperant el
dia que, tal com pensaven, fora prou major i madura per a deixarme veure i comprendre el que hi havia dins, encara que crec que ja
sabien que jo havia vist l’interior d’aquella caixa moltes vegades.
M’agradava veure totes les coses que hi havia guardades. M’agradava molt i em feia sentir molt bé. Em reconfortava. Veure les
fotografies que feia ma mare, els seus estudis, les investigacions,
tot el que ella havia descobert, totes les coses que escrivia en els
seus llibres… em feien sentir com si ella encara estiguera viva.
Veia i llegia tot allò i sentia que estava al meu costat.
Aquella nit vaig trobar un llibre nou. Al principi hi havia moltes
pàgines banyades i es feia impossible llegir aquella tinta negra
sobre les fulles groguenques. Però entre aquelles línies vaig trobar l’explicació per la qual les ones es menejaven de determinada
manera. Volia anar al port i comprovar el que explicava aquell
llibre per mi mateixa.
Era un dia sec. Feia molta calor. Ma mare i mon pare discutien
sobre la meua educació i la meua col·laboració en faenes domèstiques. En educació, mai no era prou per a ma mare… sempre
sobrava per a mon pare… En les faenes, era al revés.
I és que, dins de la societat en què vivíem, les dones com ma
mare i els homes com mon pare, sempre havien d’actuar administrant, a la seua manera, l’herència de segles de tradició cultural
que els porta referències contradictòries. Perquè en la primera
meitat d’aquest, segle quasi totes les dones marroquines eren o
mestresses de casa o esclaves; quasi totes eren analfabetes i tenien
prohibit eixir de casa, llevat de casos molt puntuals. Les dones,
educades pels pares, especialment per les mares, aprenen des de
la infància que la seua vida no té sentit sense l’home i que han
de consagrar-la a servir-lo i executar els seus desitjos. Davant
d’aquesta educació tradicional i la realitat en la qual es troben les
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dones després de casar-se, elles intenten guardar l’equilibri familiar a pesar de la seua salut mental i física.
Cas a part el de ma mare. Interessada per la biologia marina, ho
sabia tot de qualsevol ésser viu que visquera a la mar. Li agradava
estudiar, tot i que que ho haguera de fer en secret.
Era una nit fosca i refrescava. Jo estava més desperta que mai.
Aniria al port, visitaria el mar -que tant em prohibien els meus
oncles- com un regal d’aniversari, i tornaria abans que es despertaren.
Em vaig vestir, vaig agafar el llibre de biologia sobre les ones i
me’n vaig anar al port. Em deixava dur per aquella força, aquella
atracció, aquelles ganes de tornar a trobar-me amb allò que era el
major somni i el pitjor malson alhora.
Feia calor, tot i que era de nit al Magreb. La meua última nit.
Em dirigia cap a la costa… il·lusionada, emocionada, contenta…
però nerviosa. No sabia què m’esperava, però el fet d’estar amb ma
mare em tranquil·litzava. Era mitjanit. No hi havia res d’especial,
sols ones colpejant l’estribord del vaixell. Abans de començar el
viatge, ma mare em va dir que segurament hi hauria tempesta,
pel moviment de les aus i de les ones. Em fascinava la quantitat de
coses que sabia. Haguérem de separar-nos, a causa l’organització
que hi havia en el vaixell. L’interior estava tot ple d’aigua, però
era la millor opció a què podíem optar. De sobte, vaig notar que
alguna cosa feia tremolar el vaixell. Em vaig girar-me per veure
què havia passat. Havia sigut una ona, per tant, encara havia entrat més aigua. Em vaig posar nerviosa i patia per si bolcàvem.
Però pensar que ma mare estava en la proa em tranquil·litzava. La
tempesta començava a enfortir-se, i cada vegada el vaixell tremolava més. Tenia molta por i vaig anar a buscar ma mare. Quan la
vaig vore, me n’aní a abraçar-la. Finalment, vaig arribar als seus
braços, cosa que em va fer sentir que tot aniria bé.
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La tempesta no amainava i, a pesar que estiguera amb ma mare,
seguia preocupada. Em vaig posar dreta per veure si ja es veia
algun llum que ens indicara que ja estàvem prop d’Espanya, però
només dir-ho vaig caure. Vaig aconseguir agafar-me. Ella també
va esvarar, però sense cap perill. En aquell moment, va començar
a ploure encara més. Tot i que m’agafava tan fort com podia a
la barana, no pareixia suficient, i perquè no caiguera, ma mare
m’agafava també.
El vaixell es va sacsar molt violentament. Ella no podia agafarse a res perquè estava ajudant-me. Va caure, i jo ho vaig vore,
tot i que sabia que no podia fer res. Vaig començar a cridar, per
avisar i que la salvaren, però tots feien com que no m’escoltaven
o deien que no sabien què fer. Ma mare, a pesar que sabia molt de
la mar, no va poder evitar que aquelles enormes ones l’afonaren.
Allí estava ella, mirant-me als ulls, amb una mirada que em va
transmetre totes les seues forces. Vaig saber que havia de traure
el major profit al seu sacrifici i que havia d’aprofitar la nova vida
en la meua nova destinació. Estava a soles, en un vaixell on no
coneixia ningú, i anava a un país on tampoc coneixia ningú, però
no podia rendir-me ara. Per ella!, em deia a mi mateixa.
Era la nit del meu aniversari. Refrescava. Abans d’eixir de casa
vaig deixar una nota a la taula: «No podia dormir, he anat al port,
ara torne.»
Vaig arribar al port. Mirar les ones amb els reflexos de la lluna
feia un efecte que em transmetia un sentiment estrany. Em recordava mals moments en els quals vaig passar molta por, i en
què vaig perdre el que més apreciava. Però també em fascinava,
sobretot, perquè allí em sentia com si ma mare estiguera al meu
costat, ensenyant-me tot el que sabia, i jo contant-li com era la
meua nova vida.
Em dic Siham. Soc una xica marroquina que ara viu a Espanya i
aquesta és la meua història.
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ATRAPAT EN UNA BOTELLA
Ana Calatayud Márquez
IES Enric Valor
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Els dies passaven lentament fins que es convertiren en un malson. Les hores van perdre tot el valor, i ja no existien els minuts,
tan sols eren moments on hi havia el Sol al cel i moments on hi
havia la Lluna. Feia ja més de dos mesos, o això creia recordar el
nàufrag, que el vaixell en què anava a bord havia naufragat a la
mar.
El jove s’havia adaptat a la vida de l’illa on l’havien arrossegat,
junt amb les restes del vaixell, els corrents marins. Aquesta no
era qualsevol illa: es trobava rodejada d’unes aigües tan transparents que eren quasi imperceptibles per a la vista, i a més, estava
coberta del fullatge més verd que ningú mai no podria imaginar.
Amb els recursos d’aquell lloc podria mantindre’s durant alguns
anys fins que algú vinguera a rescatar-lo. Però hi havia un problema que cap cosa que cresquera en aquella extraordinària illa
podria resoldre: la soledat.
Llavors, un dia el nàufrag buscà entre les restes del vaixell i trobà
una botella de vidre. L’agafà i va introduir-hi un missatge d’auxili
que havia escrit en un tros de paper arrancat d’un vell diari que
va trobar al costat de la botella. S’acostà a la vora de la mar i, amb
totes les seues forces, llançà la botella amb el missatge a l’aigua.
Passaren dies, setmanes, fins que passà un any. El desolat nàufrag
decidí endinsar-se en la gran illa, ja que a la zona on es trobava
començava a escassejar l’aliment. Creuà l’immens bosc de palmeres que separava una part de l’illa de l’altra, amb precaució
de no trobar-se els animals perillosos que hi habitaven, els quals
ja havia vist en més d’una ocasió. Caminant i caminant arribà a
l’altra platja de l’illot. No podia creure el que els seus ulls veien:
centenars de botelles com la seua suraven prop de la costa. El pobre nàufrag es quedà atònit davant de tot allò, i digué en veu alta:
“Supose que així com jo llancí la meua botella a la mar, uns altres
centenars de nàufrags ho feren des de qui-sap-on”.
I rigué suaument, deixant escapar l’últim alé d’esperança que li
quedava.
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Tot va ocórrer el primer dia de curs. Jo estudiava al Lluís Vives,
a València. Em feia molta il·lusió que arribara aquest curs, ja que
començava una nova etapa de la meua vida, el batxillerat. Entrí
a classe i vaig veure molts amics dels altres cursos. Per un moment era feliç, a classe, amb els professors, etc. Quan vaig anar al
pati a reunir-me amb els amics em va passar una cosa: em vaig
despertar en terra, cobert, rodejat per professors, metges i el més
important, també hi havia els meus pares. M’alçaren i em van
portar a una ambulància. Sincerament, no em vaig adonar de res
del que m’havia passat, només escoltava els meus pares parlant
amb els metges i la sirena de l’ambulància.
Quan vaig estar conscient m’adoní que em trobava a l’hospital
central, a la Fe. Vaig preguntar a ma mare què havia passat, i em
contà que sense cap motiu m’havia desplomat a terra, i que no em
preocupara, que volien fer-me unes proves per veure si era a causa del sucre. Després de moltes hores a l’hospital, vingueren uns
metges molt simpàtics i em comentaren que no veien res estrany
en les proves, però que hauria de passar aquella nit en observació
per si de cas. Després d’això, els metges digueren als meus pares
que isqueren fora. Em quedí a soles en aquella habitació, ja que
no m’agradaven gens els hospitals. Va ser eterna l’estona que els
meus pares estigueren parlant amb els metges. Quan vingueren
estiguérem els tres veient la televisió. Vaig passar la nit a l’hospital, i l’endemà me’n vaig anar a casa després de fer-me unes altres
proves.
Després d’un mes concertàrem una cita amb el metge que em va
fer les proves. En principi no em van deixar entrar a la consulta,
però després hi vaig passar i hi vaig trobar la meua mare plorant.
Mon pare em va abraçar, i el metge em va contar quin era el meu
cas. La qüestió era que no m’havia desmaiat per una baixada de
tensió. M’explicaren que havia desenvolupat una leucèmia, i com
que s’havia de tractar urgentment, em traslladarien a un hospital
on feien aquest tipus de tractaments. Me’n vaig anar plorant al
cotxe, suplicant als meus pares que no em deixaren sola en aquell
lloc.
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Vam arribar a un hospital gegant que mai no havia vist. Em dugueren a l’habitació i em digueren que hi romandria mentre durara la malaltia, o com a mínim, fins que acabara el tractament.
Tardí uns dies a instal·lar-me, ja que no volia deixar la meua vida,
els estudis, ma casa i la meua rutina.
La primera setmana em va costar adaptar-me a les noves coses,
però al final vaig fer una amiga, Susanna, que patia un tumor al
cap. Em presentà els seus amics. Hi havia molta gent nova per a
conéixer, tots amb problemes greus, i la veritat que va ser la primera vegada que vaig riure des del dia que em donaren la notícia
de la malaltia. Aquella nit vingueren els meus pares, tal com feien
habitualment, i els contí l’increïble dia que havia passat amb els
nous amics. El darrer dia em vaig alçar amb energia, vaig fer
activitats divertides i quan anava a l’habitació a canviar-me de
roba el vaig vore: era un xic guapo, i a diferència dels altres ell no
havia passat per una quimioteràpia, ja que seguia tenint monyo i
a més era molt bonic, com els seus ulls verds. Tot això ho vaig
observar quan passà per davant de mi i ni tan sols s’adonà de la
meua presència. Quan baixí a sopar amb tots el vaig vore, i vaig
intentar que es fixara en mi, i crec que em va mirar dues voltes. A
partir d’ací ja tenia alguna cosa que m’il·lusionara per a passejar
pels passadissos. Passaren dos mesos i no vaig parlar amb ell, fins
que un dia, quan anava distreta cap a l’habitació, el vaig veure
davant de la meua habitació. Era com si estiguera esperant-me.
Tinguí valor i li vaig preguntar per què estava ací, a soles. Em
va mirar i em preguntà el meu nom, res més. Em va fer un somriure i em va preguntar què feia en aquest hospital. Quan li vaig
contar què em passava es va girar per anar-se’n i el vaig parar, i
li preguntí el seu nom: li deien Álvaro, i no en vaig saber res més.
En endavant, sempre que passava em feia un somriure, encara que
mai no em parlava.
Un dia tocaren a la porta i va aparéixer en l’habitació, hi va entrar
i estiguérem parlant tota la vesprada sobre el que m’havia passat.
Ell em va contar la seua història: tenia càncer de fetge. Em va
paréixer molt amable. Tenia dèneu anys i estava a l’hospital des
de feia deu mesos. Li vaig preguntar què hi feia per no avorrir-se,
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i em digué que m’ensenyaria coses divertides que es podien fer
en aquell lloc tan desagradable. Aquella nit me n’aní a dormir
prompte, per estar l’endemà més guapa quan el vera. Em va ensenyar que no era tan greu estar allí, que amb bona companyia
tot era millor.
A partir d’ací, cada dia que el veia quedàvem i passàvem temps
junts, i m’ajudava a no pensar tant en la malaltia, que em centrara
més en ell. Els meus pares em veien millor, i jo ja no volia tornar a
casa, hi era feliç amb ell. A poc a poc vam agafar més confiança, i
tot era més bonic si ell estava allí, ja que em feia sentir que estava
bé, que em curaria. Passaren mesos, i un dia, després de sopar, em
va dir que anara al lloc on sempre quedàvem, als bancs del pati.
M’agafà de la mà i em digué que superaríem el càncer junts. Mai
no havia confiat en la paraula de ningú com en la seua. Vaig somriure i per un segon pensava que estava a punt de plorar, però que
havia de ser forta per ell. Aquella nit va ser la primera vegada que
em va fer un bes, justament en el moment que més ho necessitava.
Passaren els mesos i nosaltres ja teníem una relació oficial. Jo
havia tingut altres relacions, encara que mai no havia considerat
ningú com la meua parella, només ell. Es va convertir en tot, i a
poc a poc superàvem les malalties junts, tal com m’havia dit. I per
descomptat que jo era feliç! Tinguérem un Nadal inoblidable, i
també la Pasqua. Fins i tot em va fer una falla, al mateix hospital,
no com les que acostumava a veure tots els anys, però que em
va agradar també. El fet era que ell s’havia convertit en la meua
vida, en el meu dia a dia.
Un dia, abans de les vacances d’estiu, estàvem junts en la meu
habitació i em va dir que li havien donat l’alta i que dos dies més
tard abandonaria el centre perquè s’havia curat. Em vaig alegrar
per ell, és clar, tot i que sabia que era la fi de la nostra relació, o
almenys que mai més estaríem com ho havíem estat fins ara. Em
va prometre que em visitaria cada dia, i així funcionàrem durant
un parell de mesos. Després, a l’estiu, tot va canviar. Ho vam deixar, i jo vaig caure en una depressió. Els meus pares no sabien què
fer perquè tot açò acabara, i jo cada vegada estava pitjor. Quatre
mesos després em digueren que no podien fer res més per la meua
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malaltia i que no viuria molt més. Així que em van donar l’alta
i així que poguera acomiadar-me de la família i dels amics. Era
dolorós, sobretot saber que no tindria més moments, que no tindria fills, ni cursaria una carrera, ni faria tot el que tenia pensat
fer quan em curara. En fi, hui em trobe malament, i escric la meua
vida per si demà no em desperte. Quant a Álvaro, no el vaig buscar perquè sabia que es trobaria malament i que no podia fer res
per curar-me, així que vaig preferir no parlar més amb ell. Espere
que algun dia sàpia que va ser una de les persones més importants
de la meua vida i que el seu record és l’única cosa que em fa somriure quan recorde la meua experiència amb la leucèmia.
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Enguany és el tercer any que visc a Espanya. Vaig estudiar fins a
2n d’ESO a la Xina i després hi vaig vindre. Ací he trobat costums
molt diferents als de la Xina, que em fan sentir molt amb la vida
d’Espanya: diferents hàbits de vida, idioma, institut, etc.
Hàbits de vida:
Com que hi ha una diferència de temps de sis hores entre Espanya
i la Xina, també els conceptes del temps i de la vida són diferents.
A la Xina, les persones només mengen tres plats al dia. El ritme
de vida també és ràpid i tens. Les 6 és l’hora del començament del
dia. A Espanya mengen cinc plats al dia i els encanta els aperitius
i els dolços. El ritme de vida dels espanyoles és lent i còmode. I
el seu dia comença a les 7.
Idioma:
Quan vaig arribar per primera vegada a Espanya, els meus pares
em van inscriure a classes d’espanyol (castellà), tot i que sabia que
no podia aprendre molt amb dotze anys. No em vaig donar per
vençuda, perquè renunciar a l’aprenentatge equival a retirar-se.
Però almenys intentí aprendre un poc més.
Institut:
El que em fa sentir la major diferencia és l´institut. L’aspecte subjectiu de l’aprenentatge de l’institut de la Xina és una forma eficient i intensiva d’aprenentatge que fa que els alumnes senten una
gran pressió i dificultat, de manera que la gestió dels instituts
de la Xina també és molt estricta. Cada dia, des de les 7 del matí
fins a les 5 de la vesprada, a banda de descansar i de menjar. Després de tornar a casa, els alumnes acaben ràpidament de menjar
i comencen les tasques fins a les 10 o les 11 de la nit. En acabant,
simplement es llaven i se’n van a dormir. Per aquest motiu, quasi
no hi ha temps d’entreteniment durant el dia.
A Espanya, l’aprenentatge és relativament fàcil. Cada dia, des de
les 8 fins a les 2; algun dia, fins a les 3. De vesprada pots fer els
deures, jugar amb els millors amics, fer coses que t’encanten, etc.
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També hi ha moltes vacances. Els meus professors i companys de
classe són molt càlids i útils, i quan tinc algun problema, sempre
m’ajuden, per la qual cosa els ho agraïsc molt.
M’encanta la vida d’Espanya, i espere poder adaptar-me i aprendre més.
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Hui és un divendres com qualsevol altre. M’he alçat, he anat a
l’institut, he dinat, he fet els deures i ara mateix estic jugant amb
la PlayStation. He esperat aquest moment durant tot el dia, millor dit, durant tota la setmana, perquè hui, per fi, està disponible
el nou joc, Kill the zoombie 3. El que pense fer la resta del dia és
jugar i jugar. Ja duc unes quantes partides quan, de sobte, toquen
el timbre. Òbric la porta i veig el meu iaio Ferran. Diu que ve de
visita. A mi m’estranya una mica i li pregunte:
— I a què es deu la visita?
—Vull contar-te una història —contesta ell .
—No serà la de...
—Sí, és la mateixa de sempre.
—Iaio, eixa història m’encisa i ho saps, però ja me l’has contada
mil voltes. Per què vens per a contar-me-la ara, així com així?
—li pregunte mentre mire de reüll la partida.
—Ja ho sé, però aquesta vegada és diferent, Manu —em diu mentre agafa el comandament de la televisió i l’apaga.
—Què té de diferent?
—Esta vegada vull que la poses per escrit mentre jo la conte
—em diu ell. —No deies que la història t’encisava? Doncs estaria
bé que la posàrem per escrit perquè no s’oblide. A més, hi ha unes
altres raons...
—Quines raons?
—Ja les entendràs... I ara, a treballar!
Agafe uns fulls i un bolígraf i ens asseguem els dos cara a cara a
la taula de la cuina.
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—Estàs preparat? —em pregunta abans de començar.
—És clar que sí! — li responc efusivament.
—Perfecte, allà vaig —exclama amb la mateixa efusivitat que jo.
Es para a pensar un moment i comença a parlar:
“Corria l’any 1935. Acabí la carrera universitària i vaig decidir fer
allò que, des que era un xiquet, havia sigut la meua vocació: ser
mestre. De seguida vaig trobar treball, ja que no hi havia moltes
persones amb formació en aquella època. El col·legi on feia classe era només de dones i a mi em va tocar el grup de xicones de
quinze i setze anys. Jo en tenia vint-i-tres aleshores, així que no
era tanta la diferència d’edat entre elles i jo. Sempre havia tingut
dos coses clares en la meua vida: que volia ser mestre i per què
volia ser-ho.
No era un mestre convencional per a l’època. Jo tractava d’ensenyar a les meues alumnes tota la realitat, sense sentir cap influència ni de l’Església, ni de la societat, ni de ningú, a fi que pogueren tindre la capacitat de pensar per elles mateixes i tindre la
seua pròpia opinió. A causa de la incultura que hi havia en aquell
temps, es pensava que totes les teories revolucionàries i la manera
progressista que jo tenia d’explicar la història anava en contra de
l’Església. Per aquest motiu vaig fer un tracte amb les alumnes:
jo els ensenyaria com havia de ser i aprendrien molt amb mi. A
canvi, elles no dirien res a casa de com feia jo les classes. Totes
s’esforçaven molt a estudiar i a aprendre, així que totes eren molt
bones alumnes. Però n’hi havia una especial...
—La senyoreta Carmen Escrivá Aguilella, —exclamen els dos
a la vegada. Riem junts, durant uns instants, del que acaba de
ocórrer, i quan acabem veig que al meu iaio, de sobte, li canvia el
rostre i mira cap avall. Jo li pose la mà sobre el muscle, i em diu:
—Tant de bo estiguera ací amb nosaltres encara...
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Jo, sense llevar-li la mà del muscle li dic:
—Està amb nosaltres iaio, clar que està...
De sobte, alça el cap, em mira i diu:
—Bo, ja està bé de sensibleries, seguim, que hem d’acabar-ho hui.
Jo ric, assentisc amb el cap i agafe el bolígraf de nou, fent-li entendre que pot seguir parlant.
—Per on anàvem? —es pregunta ell mateix per tornar a agafar el
fil de la història—. Ah sí! Per aquella alumna especial. Bo, doncs
aquella alumna era diferent perquè era la més sabuda. A més, era
la més curiosa, ja que sempre volia saber més i més i les ganes
d’aprendre mai se li acabaven. Tot anava bé a escola fins que va
esclatar la Guerra Civil. A pesar que les meues alumnes tractaven
de no comentar res a casa, la meua fama de comunista ja corria
de boca-orella pel poble. I prompte em vaig assabentar que estava
en perill. Altres com jo havien desaparegut de les seues cases i es
deia que els havien afusellat. Jo no tenia por, fins que un dia, Carmen va tocar a la porta molt nerviosa. Havia escoltat a la plaça del
poble que uns homes anaven a per mi. No vaig tindre temps de
pensar. Sense perdre temps la vaig seguir a sa casa. No hi havia
ningú, i em va amagar a la cambra. Pensàvem que seria cosa de
poques hores, però al final, hi vaig estar mesos. Ella va decidir
contar-ho als seus pares. Eren gent senzilla, però bona i, a pesar
que posaven en perill les seues vides, van decidir ajudar-me. Cada
dia, Carmen, la teua iaia, em portava el dinar i passàvem una estona junts. Xarràvem, llegíem i, a poc a poc, ens enamoràrem. Un
dia com qualsevol altre, a l’hora de dinar, jo esperava l’habitual
visita de Carmen. Però en el seu lloc hi aparegué un amic pròxim
a la família, el qual, sense avisar-los, pujà per a buscar unes ferramentes del camp que els havia deixat i que sabia que guardaven
allí. Es va quedar molt sorprés, va pegar mitja volta i se’n va anar
sense dir res. Aquell silenci per a mi significava dos coses: tots
estàvem en perill -jo, per les meues circumstàncies, i la família
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per amagar-m’hi-, i la segon... que havia de fugir! Amb molt de pesar i sense temps per a acomiadar-me, vaig abandonar aquella casa
i aquella família, que ja era la meua. Sense una moneda a la butxaca
vaig iniciar el camí que em portaria a França. Vaig tardar mesos a
arribar, però no vull avorrir-te amb les dificultats i problemes que hi
vaig trobar. Tot i que també he de dir que em trobí amb molta gent
bona que em va ajudar a arribar sa i estalvi a la meua destinació.
—Com aquella dona que va accedir a canviar-se la roba amb tu
perquèels soldats no et reconegueren?
—Sí... ha, ha, ha!... N’és un bon exemple, però d’aquests en tinc uns
quants.
—Ja saps que allà a França no em van anar malament les coses. Em
guanyava la vida com a professor de Castellà, tenia amics i sobretot
era lliure. Però no hi havia dia que no pensara a tornar per abraçar
Carmen de nou. Fins que un dia d’abril de 1939, vaig llegir un diari
que anunciava la fi de la guerra a Espanya, i encara que havien guanyat les tropes nacionals, ningú no recordaria ja un simple mestre
de poble... I vaig poder tornar a casa. Tenia por que Carmen m’haguera oblidat, però hi ha sentiments que ni la guerra ni la malaltia
poden esborrar...
—La malaltia? No ho entenc! —dic estranyat.
—Sí, la malaltia. Mira Manu, no sé com dir-te açò, però crec que
ja eres prou major i fort per a entendre-ho. Pot ser que aquestes
últimes setmanes hages notat que estic despistat que, de vegades no
recorde el teu nom, que m’oblide de les pastilles o d’anar a recollir la
teua germana al col·legi. Tot té una explicació: l’Alzheimer. És una
malaltia molt cruel, perquè esborra la memòria. Però no et preocupes. La meua memòria sou vosaltres, la meua família. Sé que sempre
estareu ací per a recordar-me qui soc i d’on vinc. Però volia que tingueres la meua història escrita per a poder-la llegir quan jo ja no la
puga contar, perquè perdure per sempre, perquè siga “inoblidable”.
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Alícia era una xica molt guapa, rossa, amb els ulls blaus i un
somriure encantador. Provenia d’una família pobra, però molt
unida, i era filla única. En els estudis es podia dir que era bastant
aplicada, encara que li costava. Era una xica molt curiosa, i si veia
alguna cosa que no li semblava bé, sempre havia d’investigar-la.
Un dia, Alícia era al pati de l’institut, sola, com sempre, quan de
sobte va veure alguna cosa entre les plantes. Era una fotografia
d’un home d’una bellesa impressionant, amb els cabells de color
marró i els ulls verds. L’home mirava la càmera amb un somriure
d’orella a orella. Alícia no sabia qui era, així que va decidir anar a
veure si algun dels seus companys el coneixia. Però res, ningú no
sabia qui era aquell home. Va preguntar a un xiquet d’últim curs
si sabia qui era, però es va posar molt nerviós i se n’anà sense dir
res. Alícia no li va donar importància i se’n va anar a classe.
Quan arribà a casa, després de classe, va ensenyar la fotografia
als seus pares. Ells sí que sabien qui era. Li contaren que era un
home que visqué en la casa del costat, abans que Alícia nasquera,
i que l’home havia matat la seua filla i la seua dona i després havia
desaparegut. Alícia, desprès d’escoltar aquesta història, se’n va
anar a l’habitació i des de la finestra va mirar la casa. Desprès
d’estar una estona contemplant aquesta casa deshabitada, va decidir fer els deures que li havien manat aquell dia, tot i que no
podia deixar de pensar en la fotografia, i es preguntava, una i
altra vegada, com aquella fotografia havia acabat al pati del seu
institut.
Havien passat uns dies des que es va trobar la fotografia. Es trobava a classe, asseguda al final. Va traure la fotografia de la motxilla i quan la va mirar s’adonà que havia canviat. Ara també hi
havia la filla i la dona! Espantada, va trencar la fotografia, la va
tirar al fem i se’n tornà a la taula a esperar amb molta ànsia que
tocara el timbre per poder anar-se’n a casa i oblidar-se de tot el
que acabava d’ocórrer. Quan el timbre va tocar, va recollir les
coses tan ràpid com va poder i se n’anà a casa. Quan hi va arribar,
els seus pares no hi estaven, cosa molt estranya, ja que treballaven de vesprada i sempre solien estar a aquelles hores. Intentà
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cridar-los per telèfon, però no l’agafaven, així que sense donar-li
més importància se’n va anar a l’habitació.
En obrir la porta es va trobar amb la xiqueta de la fotografia. Asseguda a la taula, amb els cabells a la cara, mirant al terra i amb
la fotografia a la mà, Alícia, molt esglaiada, se n’anà corrent cap a
baix, però quan va arribar al final de les escales, es va trobar amb
l’home, dret, amb la mateixa postura que en la fotografia, i en un
racó els seus pares, nugats amb una corda a dos cadires. Sa mare
plorava, però no alçava la vista, i son pare solament mirava a terra i li donava la mà a la mare. L’home es va moure lentament cap
a Alícia, i quan arribà prop d’ella, li va dir: “Mai no hauries d’haver tirat la meua fotografia al fem... Pagaràs les conseqüències”.
Desprès d’açò, tot va tornar a la normalitat, de sobte. Sa mare i
son pare estaven asseguts a taula preparats per a dinar. Alícia,
molt esglaiada, es va asseure amb ells i començà a dinar sense dir
paraula. Ja eren les 12 de la nit i Alícia va decidir anar-se’n al llit.
Es va gitar i de sobte es va marejar, tot es feia borrós i es posava
negre. Despertà en una habitació blanca, a l’hospital. Sa mare
l’agafava de la mà i amb els ulls plorosos li contà que havia estat
en coma durant dos mesos. No recordava res, solament imatges
de la xiqueta en la taula, la fotografia i l’home a la porta d’entrada. Passaren els dies, li donaren l’alta i sa mare i ella recolliren
les coses. En arribar a casa, la fotografia estava damunt la taula.
S’acostà, l’agafà i va veure que havia tornat a canviar. Ara també
apareixia sa mare, al fons, amb el cap mirant cap a terra.
Desprès, un crit s’escoltà per tota la casa. Baixà corrent i va veure
la porta oberta. Se’n va eixir i es va trobar amb una imatge que la
marcaria per sempre: sa mare en terra, amb sang al cap, la caixa
que li va regalar sa tia en terra, un cotxe parat al costat de sa
mare i el pare plorant.
Ja tot el món sabia de la mort de la seua mare, i amb l’inici del nou
curs, pareixia que tot havia canviat. Ara ja ningú passava d’ella,
ja ningú feia com si no existira, ara tot el món volia ajuntar-se
amb ella. Alícia mai no havia tingut amics, i no volia, ni de molt,
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fer pena. El nou curs passava, i ja tot havia tornat a la normalitat, una normalitat que la va fer feliç durant uns mesos. Fins que
tornaren les aparicions, unes aparicions a les quals, a poc a poc,
anà acostumant-se. Però una la va marcar per sempre: era la seua
mare, i li deia que ja havia arribat la seua hora, i que l’esperava
allà on estiguera amb els braços oberts. Alícia va eixir corrent de
sa casa, va agafar la bicicleta i se n’anà al cementeri, a les tombes
de la dona i la xiqueta de la fotografia. Es va asseure en terra i els
va demanar que l’ajudaren a acabar amb la seua vida.
Una hora desprès es trobava amb una corda al coll, al soterrani,
amb la fotografia a la mà, la qual havia tornat a canviar. Ara ja hi
apareixia ella, abraçant sa mare, amb un somriure que ningú mai
no podria oblidar.
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LA VIDA CANVIA
EN UN SEGON
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Hi havia una vegada una xica que mai no es podria imaginar com
de forta que era i el canvi que estava a punt d’esdevenir en la seua
vida. Un dia va anar al metge, ja que tenia un embalum a l’aixella.
El metge no li va donar importància i no li va manar cap prova.
Mesos després va decidir anar a l’hospital. Ella anava perduda,
ja que no sabia què li farien, i només podia confiar en els metges.
Hores després li donaren la notícia, i sí, efectivament estava en
mans dels metges. La notícia va ser freda i ella no ho esperava:
“Pateixes càncer de pit”. Va eixir de la consulta, pàl·lida, ja que li
van dir moltes paraules desconegudes, com quimioteràpia. I això
què era?
Passaven els mesos i les sessions de quimioteràpia. A poc a poc el
cabell tan preciós que lluïa li va caure i físicament es notava molt
més dèbil. La fam no apareixia i cada dia tenia més por, ja que la
malaltia no se n’anava. Passà la primera fase i a penes es reconeixia. Les conseqüències de la malaltia van ser males i bones.
Hagué de deixar el treball temporalment, però també va conéixer
més gent amb la mateixa malaltia i diferents pensaments, i s’adonà que la gent la volia .
Aquella xica mai no es podia imaginar el que havia passat, i després de huit quimioteràpies, una operació i sessions de recuperació, segueix amb la mateixa por que tenia els primers dies. Però
la gent que té al costat dia a dia sap, que, si es donara el cas, ella
pot amb tot.
I moltes vegades és el que ens fa falta, adonar-nos de la sort que
tenim, perquè no ho valorem quan estem bé, i adonar-nos també
del voler que tenim a la gent del voltant.
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QUILÒMETRE ZERO
Natàlia Alfonso Brocal
IES Sanchis Guarner

111

112

Començaré pel principi, pel principi de la teua comissura, pel
principi dels dit de la teua mà, pel principi de les teues pestanyes,
pel precipici que la teua mirada significava. Començaré per on
mai pensí que em faria arribar fins on estic. Començaré per un
principi incert, poc segur, sense saber massa bé on estic anant,
tan sols sé si aniré a parar a algun lloc. Però espere que aquesta
vegada siga un lloc diferent dels teus braços, on em sentia segura,
on la calor no destorbava tan sols en estiu. Recordes? Quantes
hores passàvem abraçats? I ara, passem per davant de l’altre i
l’ego ens pesa massa com per a mirar-nos als ulls. Només et diré,
que contemple la teua ombra caminar, fins on m’arriba la vista,
fins que ella arriba per a abraçar-te.
Cinc de la matinada. Em desperte. Ja és rutina, no et trobes al
llit, i això també ho és. Isc a la finestra, i observe l’aigua del llac
cristal·lina, on solíem nadar a la nit com dos bojos enamorats. Ahí
va ser on em confessares tots els desitjos que havies demanat a les
estrelles, totes les teues pors i just abans de despullar-te et quedares nuet davant de mi. Pel contra, jo no vaig fer el mateix. Mai
vaig complir les teues expectatives i tampoc vaig ser sincera. Mai
et vaig mostrar les meues manies ni vaig complir la meua paraula. No et vaig mostrar els meus sentiments, ni vaig confessar-te
que cada nit somiava amb tu. Mai et vaig dir que la teua veu em
tranquil·litzava quan plorava, o que m’encisava que em cantares
per a dormir.
Que per a mi, sempre van ser més importants els silencis que
tots aquells versos que em vas regalar, les cançons que em vas
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dedicar. Per a mi, el que més m’importava era observar com els
teus ulls començaven a brillar, les teues mans a suar i la llengua
se t’embolicava entre les paraules, que ni tan sols pensaves perquè
et quedaves atònit amb el meu somriure. Vinga, confessem-ho,
tu tampoc podies evitar somriure, mossegar-te el llavi inferior i
desviar la mirada per deixar de sentir-te tan vulnerable. La pell
s’eriça, les cames tremolen i el cor es prepara per a la major batalla de totes, on una vegada més guanya sobre la ment, sobre la
consciència, en eixe moment en el qual et deixes dur. No penses
on estaràs demà.
Tampoc et planteges si és correcte, però ho sents i aleshores, una
pregunta recorre la teua ment una i altra vegada: Per què no?
Al principi tenia moltes excuses com: Jo quinze i tu vint-i-u, açò
no serà per sempre, som molt joves o què diran de nosaltres? Però
un dia, ho vas agafar i com si de la llista de la compra es tractara, començares a ratllar-la. Tu que vas desarmar els meus arguments, vas donar-li 180 graus a la meua vida, vas obrir pas en la
nit, vas omplir-me de sospirs, vas deixar-me sense alé…Vas ser
tot, que em va semblar un instant, un llibre buit amb una portada
bonica, pau entre tanta revolta, un caramel en gola danyada…En
definitiva, vas ser la cura que coïa.
Tu mateix em vas explicar que allò no eren ruïnes sinó que el
món s’havia rendit als meus peus, però ¿I què sabies tu de rendirse, si l’últim que fas es tirar la tovalla? Si eres tu qui em té en
la palma de la mà, eres el motiu pel qual faig, desfaig i refaig les
meues idees, duc tatuada la teua inicial en la pell, en concret al
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pit esquerre. Per què serà que no te’n vas de la meua ment? Que
ni en els somnis t’escapes. Tal vegada hi haja alguna cosa que
vulgues dir-me. Tan sols espere que em trobes a faltar, almenys
just en aquell instant abans d’adormir-te. Després d’un mal dia,
que et tombes i penses que un abraç meu t’haguera fet somriure
un poquet més.
Encara que ser carinyosa no és precisament una de les meues
virtuts. Les cosquerelles, embrutar-te de farina, caminar de pressa, afaitar-te, entropessar amb les ratlles del piso, ensenyar-me
a conduir, fer un pols a riure, acudits quan tens ganes de plorar,
fer-te enrabiar…Eren algunes de les infinites coses amb les quals
et feia esclatar a riure i on aprofitava per a furtar-te algun que
altre besset.
Però açò només va ser un temps. “Deixa’m en pau”, “Para de cridar-me”, “T’odie”… Van ser paraules cada vegada més comunes
en la nostra relació. Al principi tractàvem de solucionar-les, després ens afectava tant que teníem períodes d’absència i quan deixà d’importar-nos…no hi hagué desig carnal que mantinguera
l’enuig en peu. Simplement ens volíem a la nostra manera, però
no anàvem al mateix ritme.
Tu anaves un pas endavant i jo no volia anar a rastres, ja saps que
a mi ningú em controla; que no sent, de fet, fa temps que no plore,
el mateix que fa que no ric. Pot ser que no siga capaç de ser feliç a
soles, pot ser que el problema siga que per a mi no tindre parella
signifique estar a soles; tal vegada, tindre parella per a mi siga
estar lligada a una cadena. Eixa cadena que et fa complir condem-
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na per més anys dels que dus viscuts, que et fa sentir que
deixes de ser teua per a ser d’altre, posar el teu cor en les
seues mans sabent que el regalarà al primer moribund que
necessite calor. Pareixia que m’havia enamorat, i els altres
m’advertien que no jugara amb foc, ningú es va plantejar
que tal vegada anhelara respirar de nou el fum de la flama
que tu em feies sentir.
Si ho pense, ni tan sols jo seria capaç de plantejar-me tot
allò que vaig sentir. No sé si seria capaç de descriure-ho
fidelment, ja que ho recorde borrós, com totes aquelles coses que de tan bones que són, no tens clar si han sigut un
somni o una realitat.
Que les marques dels meus braços demostren les vegades
que he intentat despertar-me d’aquest somni que vam viure. Però també trobaràs el meu cor cansat de bombejar tan
ràpid com per a compensar l’absència de l’altra meitat, que
els meus peus s’han desgastat de seguir-te mentre tu fugies
de mi.
L’olor que has deixat impregnada en els meus llençols la nit
que no vas vindre, l’última mirada d’uns ulls tans apagats
que ja no m’hi veia reflectid, aquella cridada perduda enmig
de la matinada; tan perduda, que mai no va arribar…
Ací em tens, esperant-te en la mateixa platja de sempre,
on estiguérem l’última nit abans que desaparegueres. Mai
vaig entendre per què ho feres. Ni tan sols una nota em vas
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deixar, a ningú vas informar. Al principi vaig estar plorant
durant setmanes, fins i tot mesos. Després em vaig enutjar,
i fins a hui en dia no hi ha moment que no pense en tu. Però
en realitat, no sé què és el que em sorprén, ja que ara m’alce
i no estàs al llit, és a dir, el mateix que contava quan vaig
començar aquesta història: “No estàs al llit i ja és rutina”.
Supose que mai vaig ser prou, que les meues manies et fartaren. Recorde com de nerviós et posaves quan anava descalça per casa, com odiaves que el meu monyo s’embolicava
entre els teus dits, que taral·lejara a tota hora fins i tot cançons inexistents… Jo era una ànima insaciable i tu, simplement accedies. Teníem el temps, els recursos, l’amor… però
ganes, ens van faltar les ganes.
Ganes de fer-se millors, ganes de fer-nos un, ganes de fernos la punyeta, ganes de fer-nos un regal, ganes de ser nosaltres mateixos, ganes de viure…
Ja saps que sempre vaig ser de metxa curta, que si em donaves la mà et duria a llocs dels quals no sabries tornar,
que jo era de les que preferia demanar disculpes en compte
de demanar permís. Era la típica que, quan arribaven flors,
preguntava qui havia mort. No m’agrada firmar les meues
cartes, ni escriure un nombre parell de paraules per línia,
que mai no diré el número que fa dotze més u, perquè dona
mala sort. No crec en la màgia, ni en el destí. Però crec
en les casualitats i que no està tot planejat en les nostres
vides. Com ja saps, m’encanta matinejar, veure el sol eixir
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i desdejunar tres vegades, és la meua menjada preferida de
tot el dia. Sempre he de creuar en els semàfors en verd i
només xafe sobre la ratlla blanca del pas de zebra. Són manies, com posar un nombre parell de cullerades de sucre al
café, el volum de la televisió o motius en alguna argumentació…(excepte en aquest instant perquè només fan tres).
Tot i que sóc destra, tinc el costum de beure i dir “adéu”
amb l’esquerra. I que sàpies, que encara que ja no estàs al
meu costat per a dur-me: els mocadors, les claus, el mòbil,
els diners i de vegades alguna compresa…No pense agafar
bossa, perquè les odie. Sempre diré que les pitjors paelles
es fan en Falles, pel contrari, a les cinc de la matinada fan
un sabor incomparable amb el de qualsevol restaurant del
Palmar.
30 segons més Valèria i desconnectem—Açò només han sigut alguns trets de la relació que vam
tenir, espere que us haja agradat i gràcies per deixar-me
participar en aquest meravellós concurs radiofònic. Fins
sempre!
—Gràcies a tu, molta sort.
Bé, açò s’està posant una mica interessant. Què us pareix
si fem una pausa amb música d’ambient i en uns instants
tornem amb la pròxima història? Qui serà el nostre pròxim
concursant.
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A la ràdio està sonant música comercial, mentre els comentaristes estàn parlant d’alguns temes banals quan reben
una cridada una mica estranya.
—On està?
—On està qui? Qui crida?
—Ss-soc Ximo, però això no importa. Per favor ajudeu-me,
he de trobar-la!
—Ximo? Ací no coneixem cap Ximo, per favor, estem en
directe, cride en horari d’atenció al client.
—Per favor, és una urgència, només vull saber qui ha sigut
la dona de la història d’abans. Vull saber el seu nom, per
favor.
—Ho sentim Ximo, però no podem desvetlar el nom dels
nostres participants, però si li ha agradat la història pots
enviar un missatge de text a…
—No vull enviar cap missatge! Només vull saber si era
Valèria, Valèria Raga.
—Ho sentim, és una informació que no li podem donar.
—D’acord, aleshores vull participar en el concurs, ara mateix.
—Però no pot, l’ordre està assignat des de fa setmanes!!!
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Va intenvindre l’altre comentarista.
—A vore, si tan important és, deixa’l. Vosté entrarà en 30
segons, per favor, siga breu.
Ximo es va emocionar, encara no havia pensat què dir-li.
Però havia de ser breu, ja que en pocs segons tot podria
acabar..
—Ximo! Entre en directe en tres, dos, u…
—Perdoneu l’espera, hem tingut alguns contratemps... A
continuació escoltarem ràpidament una història abans de la
prevista, però no us preocupeu, tot el món apuntat hi podrà
participar.
—Bé, no sé massa bé com començar, però seré breu.
La seua veu era afònica, trencada i fatigada, no s’escoltava
amb claredat a causa d’una mena de sorolls estridents.
—Valèria, estic convençut que era la teua veu, encara la recorde des del primer día que vas pronunciar el meu nom
amb els teus llavis carmins. Duies aquell vestit de llunes
que tant m’agradava. Estiguérem ballant fins que va eixir
el sol.
Jo també recorde aquella platja, i les bogeries en que u fa
quan està enamorat! Doncs, encara ho estic. Valèria, sent
haver-me’n anat, no va ser per voluntat pròpia. Ja saps que
jo no puc triar on em destinen i havia d’anar-hi. Vaig pen-
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sar que si no t’ho deia, amb el temps aniries oblidant-ho i
trobaries una altra persona.
Però, benvolguda Valèria, mai no he tocat unes galtes tan
caldejades com les teues, uns cabells tan suaus, unes mans
tan fines, una mirada tan pura…
Valèria, la meua estimada i confident. No saps tot el que
donaria perquè em regalaren 10 minuts amb tu. Per tornar
a escoltar el teu somriure, tornar a abraçar-te fins notar
les costelles i alçar-te lleugerament de terra. Tant de bo
poguera besar-te de nou, dur-te a tots aquells llocs que et
vaig prometre i mai no vaig complir. Espere que m’estigues
escoltant, que encara ens queden moltes cançons per ballar,
xiqueta! Encara que sé, que ho faig fatal però, així i tot, tu
sempre estaves orgullosa de dur-me a totes les festes.
(Simultàniament una escena de Valèria)
Camine de pressa, és clar. Aplegue al cotxe, descarregue
tot el que duc sobre el seient davanter, arranque i encenc la
ràdio per continuar escoltant el programa.

(Tornem al discurs de Ximo)
Espere que camines pel carrer amb eixa preciosa cara de
nineta ben alta, menejant els malucs de banda a banda d’eixa manera hipnòtica. Sense amagar-te d’aquells homes que
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pretenen infravalorar-te fixant-se en la teua altura, sense adonarse de com de gran eres. Ahir, semblava que eres una xiqueta, i hui,
t’escolte parlar i ja sembles tota una dona.
Per curiositat, encara deixes els sostenidors en el pom de la porta? Ja saps que em treia de polleguera. Supose que ja hauràs aprés
a conduir, i fixa’t xiqueta! O cauràs amb les ratlles del pis. Saps
que cada vegada que em mire el pit em falta alguna cosa? És com
que no puc estar al llit a soles, estranye el teu cap damunt meu,
acaronar-lo perquè t’adormes, sentir-te respirar en el meu abdomen…
Bé, crec que mai no escoltaràs açò i que els altres participants ja
estaran prou enutjats amb mi, així que em vull acomiadar. Només
et diré una última paraula: molt.
(Una vegada acabat el discurs, ens trobem amb ell en escena en
un hospital)
El so constant del monitor va fer que ràpidament entraren els
infermers en l’habitació on es trobaven altres soldats malferits,
fet que va finalitzar la cridada.
Ella, amb les mans al volant i el cap sobre aquestes.
De nou, quilòmetre zero.
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De sobte vaig veure una llum quan isqué d’aquell lloc on vaig
estar nou mesos tancat. En eixir vaig escoltar molts sorolls nous,
no havia escoltat mai cap soroll que no fora el batec de la meua
mare, que a vegades els feia més ràpids.
Era un món nou, amb moltes obligacions, la principal de totes
aconseguir caminar. Em sentia molt estimat per ma mare, ja que
estava sempre al meu costat, m’alletava, em cuidava i m’estimava
molt. Estava creixent en un lloc preciós, molt tranquil, on vivien
més animals, encara que nosaltres, els lleons, érem els més respectats i teníem tot allò que volíem.
Jo encara no havia complit un any i era molt feliç. Fins que un dia
uns homes em van separar de ma mare i del meu lloc. Van agafar-nos a tots aquells que encara no teníem un any de vida, érem
d’espècies diferents: zebres, tigres, ossos… Tenia l’esperança de
tornar a veure ma mare, però no va ser així. Ens van dur a un lloc
tancat, no ens donaven de menjar ni de beure i volien obligar-nos
a fer coses que no érem capaços de fer.
Parlant des de la meua experiència, volien que passara per un arc
de foc. No entenia sincerament per què volien que ho fera, ja que
jo ho passava malament. Tots el dies era la mateixa historia, però
no tenia cap altra opció, ja que si no ho feia m’aplicaven descàrregues elèctriques, les quals no eres gens agradables. A més, si volia
menjar i beure ho havia de fer.
Un dia, allò que m’obligaven a fer va eixir malament, ja que havien situat malament l’arc i em vaig cremar la pateta de darrere.
La setmana següent em dugueren a un lloc que no havia vist mai.
Era de nit i hi havia molt de soroll. Vaig escoltar que començava
l’espectacle i em van traure a una placeta plena de gent, i vaig
veure un arc de foc gegant, i em digueren que l’havia de botar o
acabaríem malament. Vaig haver de fer-ho, i quan ho vaig fer, tota
la gent que hi havia al voltant va començar a aplaudir molt fort i,
sincerament, no ho entenc, no entenc com la gent podia disfrutar
de veure com em maltractaven, com quasi em creme viu.
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Tot allò va començar a ser una rutina. Totes les setmanes era la
mateixa historia i vaig decidir escapar-me’n. Me’n vaig anar i just
quan vaig creuar la carretera un camió em va atropellar.
En definitiva, jo no vull donar-vos llàstima, m’agradaria fer-vos
reflexionar, que penseu quina era la meua realitat i què era millor
per a mi, si quedar-me en aquell infern o anar-me’n corrent amb
el risc de morir. No puc saber la vostra opinió, però jo pense que
ningú no ha de viure amb aquella pressió i aquell patiment. No és
bo que quan no tens ni un anyet de vida t’aparten dels braços de
ta mare, del teu territori i que, a més, et tanquen sense donar-te
de menjar ni beure i sense poder, almenys, respirar aire lliure. I,
a més, que t’obliguen a fer coses amb la conseqüència de poder
morir perquè, si no ho fas, et pegaran fins que ho faces. Això no
és vida.
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27 d’octubre de 1944, Roma (Itàlia)
Mirant aquell dia per la finestra em vaig adonar que l’estiu se’n
va anar per deixar pas a la nostàlgica tardor. A fora es podia
observar ja aquest típic fullatge que el caracteritzava. Tot estava
cobert d’un mantell de fulles de color rogent i ataronjat, i en cada
cantonada hi havia tolls que s’havien format després d’una nit
molt plujosa. Jo em trobava redactant una carta per a ma mare,
per a les meues germanes, per al meu fill i per a la meua dona, en
la qual els vaig confessar les meues intencions després del refugi
del tirà, a Milà.
La setmana següent em vaig unir a grups d’homes amb idees
semblants, procedents de diferents països. En els dies següents
se’ns uniren uns altres grups i, finalment, ens portaren en un
llarg viatge per carretera fins a la base d’entrenament. Va ser allà
on vaig trobar homes i dones de tot Gran Bretanya. Venien de
totes les classes socials i creences polítiques: miners, advocats,
doctors, obrers, treballadors portuaris, etc. Estaven tots, fins i
tot combatents de la Primera Guerra Mundial, però tots estàvem
amb una mateixa finalitat: lluitar contra el feixisme i per la llibertat del poble italià.
El combat va començar i, des del principi, no anava com havíem
previst. De fet, vaig ser capturat i em van portar, junt amb uns
altres presos, a l’antic monestir de Sant Pere de Cardeña. Vam estar al soterrani, on molts van morir per manca d’atenció mèdica i
aliments i per les deplorables condicions higièniques. Vaig passar
uns mesos espantosos.
Em consta que el Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
(CLNAI) va controlar tota la ciutat de Milà i el dictador va mamprendre el camí cap a Suïssa. No obstant això, els meus companys
el varen interceptar. No em consta qui va donar l’ordre d’executar-lo, però, finalment, el cos del tirà va ser penjat dels peus amb
un ganxo de metall del sostre d’una estació de servei prop de la
plaça.
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Afortunadament, vaig ser alliberat del monestir de Sant Pere. Tot
seguit, vaig agrair el consell que m’havien donat perquè em canviara el nom. Això em va salvar la vida.
22 de juliol de 1969, Madrid (Espanya)
L’estiu començava a assolir el màxim esplendor, els carrers començaven a cobrar vida i les caloroses nits eren cada vegada més
càlides. Malauradament, jo em trobava en la Dirección General
de Seguridad (DGS), el principal centre de detenció de la policia
franquista, localitzat a la Puerta del Sol, a Madrid.
No devien ser més de les 10 de la nit que em trobava amb una
amiga al carrer. De sobte, dos agents vestits de paisans em varen
demanar la documentació i em varen detindre. Poc després vaig
descobrir que la meua amiga també va ser detinguda. Ella estava
embarassada de dos mesos i mig. Allí vaig rebre insults sexistes,
n’eren habituals. A mi, personalment em varen invalidar més les
desqualificacions com a dona que els colps que vaig rebre durant
les dues setmanes que vaig estar al centre de detenció. Es va dur
a terme una àmplia persecució contra totes aquelles dones que varen eixir de l’àmbit domèstic, sobretot les que s’oposaven al règim
franquista. «El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar».
Així resumia la dictadura franquista el paper que l’home i la dona
havien de desenvolupar en la societat.
Després de l’estada al centre de detenció, em varen dur a un calabós on vaig estar dos dies incomunicada. Posteriorment, em varen dur a un centre penitenciari per a dones. Allí ens ajudàvem les
unes a les altres. Em sorprengué veure aquelles dones que més o
menys tenien la mateixa edat que jo i havien patit tantes tortures.
Només hi havia un got d’aigua, una safeta amb un poc de menjar i
llits. Els nostres pares venien a visitar-nos dia sí i dia també. Ens
duien roba i menjar que compartíem entre nosaltres. Què haguera
sigut de nosaltres sense els nostres pares!
Anys més tard vaig aconseguir anar a França, on se’m va concedir l’exili polític. Dos anys més tard torní a Madrid. No obs-
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tant això, les marques de tot allò no han desaparegut. Vaig haver
de rebre assistència psicològica perquè no podia dormir. Tenia
por que tornaren. I és que lluitar consisteix simplement a plantar
cara, encara que no guanyes. A posar un granet d’arena, a donar
un xicotet pas. Encara que no aconseguisques res. Sempre et quedarà la dignitat de no haver-te ajupit. Lluitar, encara que no siga
per a guanyar.
27 de gener de 1945, Auschwitz (Polònia)
Tot va començar molt abans, l’1 de setembre de 1939. Agafàrem
un tren per intentar arribar a un vaixell que ens portaria a Espanya, però els alemanys van envair Polònia aquell dia i el tren va
ser bombardejat. Jo tenia al voltant de setze anys. Tots els jueus
estàvem atemorits; de fet vaig presenciar com una mare asfixiava
el seu fill perquè els plors no els delataren.
El trajecte a Auschwitz va durar al voltant d’una setmana. Era
un trajecte molt llarg, en el qual morien moltes persones abans
d’arribar-hi. Una vegada hi vaig arribar, em varen despullar i
em varen tatuar un número al braç. Malauradament, a ma mare
la varen dur a les cambres de gas el primer dia. No vaig tindre
temps d’acomiadar-me’n. Quan vàrem arribar començaren a dividir la gent en grups. Tots els que anaven en el mateix grup que
ma mare varen ser exterminats aquell mateix dia. L’últim record
que tinc d’ella és al tren. Allí no teníem ni aigua ni menjar i la
pobra només ens deia: «Vull portar-vos a Espanya, però no sé si
arribarem».
Allí, tots els xiquets deien ser més grans del que ho eren realment, ja que als xiquets els enviaven de seguida a les cambres de
gas, de manera que si deien que eren més grans, els enviaven a fer
treballs en comptes d’exterminar-los.
Els camps de concentració nazis eren bàsicament màquines molt
ben organitzades que mataven gent. Jo era l’encarregada de transportar en una mena de carretó els cossos sense vida.

131

Els nazis estaven interessats en els secrets de la fertilitat, i els
investigadors creien que descobrir la genètica dels bessons faria
que les mares alemanyes donaren a llum més fills, la qual cosa
contribuiria al creixement de la raça ària. Desgraciadament, el
meu germà va formar part d’aquelles bestieses d’experiments i
va morir.
El dia de l’alliberament hi havia cap a tres mil supervivents. Ara
em sent culpable per haver sobreviscut. Per què jo i no ells?
No puc creure més en Déu, perquè si Déu realment existira, hauria fet alguna cosa. Honestament, crec que no puc plorar més.
De fet, en el camp de concentració no vaig plorar mai. La meua
germana menuda va morir per això. Jo vaig decidir que havia de
lluitar contra les adversitats.
10 de novembre de 2008, Pyongyang, (Corea del Nord)
Des de molt menuts, a les escoles hem han adoctrinat per a guardar respecte als caps de la dictadura comunista: Kim Il-sung i el
seu successor, Kim Jong, avi i pare de l’actual governador, Kim
Jong-un. Vivíem en condiciones inhumanes. Recorde de xicoteta haver estat deu dies sense menjar cap aliment, només bevent
aigua. Un matí, ma mare va trobar sis xicotets ratolins al camp
i l’àvia els va cuinar. Per aquest motiu varem intentar creuar la
frontera de la Xina, tot i que vàrem ser descoberts i les autoritats
torturaren el meu pare fins a la mort. Jo també vaig ser capturada
i vaig patir la repressió del règim. Em varen portar a una presó. Allí vaig veure com les autoritats torturaven la gent. Durant
les nits hi havia una gran quantitat d’insectes caminant per les
parets. Els que més destacaven eren les panderoles. Va ser una
experiència repugnant!
Ara, deu anys més tard, gràcies al programa de refugiats de l’Organització de Nacions Unides (ONU), la meua família i jo vàrem
poder viatjar als Estats Units. Hui en dia tenim la nacionalitat
americana i estudie a la universitat. Va ser tot un miracle!
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EPÍLEG
Al llarg de tota la història hem observat com les dictadures colpejaven la vida de les persones.
Afortunadament, hui en dia Europa està neta de dictadures, llevat
de Bielorússia, el llast del la vella Europa. També podem considerar el continent Americà, un continent lliure de tiranies, a
excepció de la cubana. Malauradament, aquells continents que es
troben en vies de desenvolupament, com l’africà i l’asiàtic, es troben farcits de dictadures. Concretament, dèneu a l’asiàtic, entre
les quals es troben: la Xina, Birmània, Corea del Nord, Síria, el
Iemen, l’Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, l’Iran, Laos, Vietnam, Nepal, el Pakistan, Oman, Tailàndia, Azerbaidjan, Kazakhstan, l’Uzbekistan, Kirguistan i Turkmenistan, i setze a l’africà:
Egipte, Mauritània, el Sudan, Eritrea, Etiòpia, Djibouti, Txad,
Guinea Equatorial, Angola, Swazilàndia, el Camerun, Zimbàbue,
República Democràtica del Congo, i el Gabon.
En definitiva, el poder per a evitar-les està en l’educació. L’educació és l’instrument que cal utilitzar per a mostrar el que va passar
al continent europeu al segle XX i què està passant actualment a
altres continents, per a mostrar allò que no ha de tornar a passar
mai més.
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CAPABLAVA
Claudia Esperanza Román Gálvez
IES Sanchis Guarner
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El xiquet va agafar el seu joguet preferit, el superheroi Capablava,
per anar a jugar amb el seu millor amic, qui l’esperava al pati de
casa. Es va acomiadar de la mare amb un crit i ella va respondre
amb un somriure forçós.
Com sempre, Pau era Capablava, l’heroi que, amb ajuda de Capagroga, feien confessar als criminals les seues malifetes. Els xiquets corrien i botaven per tota la gespa mentre els joguets es
movien en l’aire, buscant el pròxim objectiu. Segons Pau, aquest
era el moment favorit del dia, perquè feia el que més li agradava,
jugar i estar amb Èric.
La mare de Pau va cridar el seu fill per fer-lo entrar al cotxe. Com
feien cada setmana, visitarien la senyora Beatriu que, davant del
xiquet, es feia dir Taronja-Bea.
En arribar, la dona va acompanyar el xiquet cap a la sala de sempre, on Beatriu es va col·locar un antifaç. Per a començar, va preguntar si es trobava bé o si havia descansat tal com li havia recomanat feia un temps, i ell, com sempre, li va dir que sí. Beatriu
li va preguntar si Capablava havia derrotat els seus enemics, i ell
ho va afirmar, sense oblidar l’ajuda excepcional de Capagroga. La
dona va continuar preguntant mentre, segons ella, dibuixava en
la llibreta.
Quan la dona ja no tenia més preguntes, se n’anà a parlar amb
la seua mare, qui amb preocupació escoltava tota la informació
de Beatriu. Pau jugava amb les pedres, i no feia cas del que deien
perquè sempre criticaven el seu amic Èric, cosa que no li agradava
gens.
El xiquet va baixar del cotxe i se n’anà a l’habitació, on el seu
amic l’esperava dibuixant i llegint còmics. Varen comentar què
havia passat mentre ell no no estava, i continuaren llegint fins
que Maria, la mare, el va cridar per a dinar.
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A la cuina, Pau va preguntar si Èric podia quedar-se una altra
vegada a dormir, i ella li va dir que sí, mentre preparava un plat
amb menjar extra. Els xiquets parlaven de l’últim capítol de Capablava, sorpresos de la força de l’heroi i la reacció graciosa del
criminal en ser capturat.
En acabant de dinar, els xiquets pujaren per anar-se’n a descansar, perquè l’endemà Pau hauria d’anar al col·legi, cosa que no li
agradava gens, ja que no podia veure Èric en tot el dia, cosa que
l’entristia.
Al xiquet li agradaven les classes on explicaven coses noves, com
les multiplicacions o les serralades d’Espanya, però el seu problema era el pati, on hauria de quedar-se sense companyia i sense el
seu millor amic. Ell no entenia per què ningú no volia ser el seu
amic, ni per què sempre deien li que estava boig o que no tornarien a veure els seus pares. Això l’entristia per un moment, però
recordava que després voria Èric.
La campana va sonar i Maria l’esperava a la porta amb el berenar.
Ell li va fer una bes a la galta. Li va narrar tots els nous coneixements. Maria li va preguntar si havia fet amics, però va respondre
que cap s’hi apropà perquè deien favades roïnes.
En arribar a casa, el xiquet va anar al bany per dutxar-se, i sa
mare va traure els llibres de la motxilla perquè fera els deures.
Un paper va caure. Ella se’l va guardar en la butxaca. Després de
fer els deures i sopar, Pau va anar a dormir amb Èric.
Maria, d’altra banda, va obrir el paper de Pau. Hi havia escrit amb
retolador frases com per exemple, «És veritat que estàs boig?»,
«És veritat que ton pare va morir?» o «Tal vegada si parles amb
algú, els seus pares també se n’aniran». Les llàgrimes li queien
per la galta, no entenia per què els xiquets havien de ser així amb
el seu fill. Ell no havia fet res.
Això preocupava la dona. A la mort del seu home, Pau havia deixat de descansar, no jugava i tampoc volia anar al col·legi, no
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llegia ni tampoc agafava el seu joguet preferit. Tot va canviar
quan Èric va aparéixer. Aquest xiquet va fer que el seu fill tornara
a jugar, que tornara a descansar, que tornara a riure. Quan ella li
va preguntar si Èric volia vindre a casa en algun moment, ell va
dir que aniria tots els dies a jugar amb ell al pati. Va esperar que
vinguera el seu amic, però sols veia Pau riure al pati.
Per això va demanar ajuda a la psicòloga Beatriu, que li va dir
que tot era una representació del pare, una ajuda per a superar la
seua mort, i que hauria d’esperar fins que el xiquet aconseguira
acceptar-ho. Cada nit el xiquet es despertava amb llàgrimes als
ulls, cridava sa mare i demanava ajuda, però sempre deia «Papà
no està, però mamà i Èric m’ajudaran». El cor de Maria no suportava el patiment del seu fill. Ell no mereixia això.
Les setmanes passaven i Pau i Èric continuaven les seues aventures. La mare acceptava la situació.
Però un dia va canviar. Una nit, Pau va començar a plorar, Maria
se n’anà corrent a per ell i l’abraçà mentre xiuxiuejava frases per
tranquil·litzar-lo. Pau continuava plorant i plorant fins que va dir
«Papà se n’ha anat, papà no tornarà. No volia que se n’anara, volia
jugar amb ell... Qui serà Capagroga? Qui m’ajudarà ara? Mamà,
vull que papà torne, que estiga ací amb nosaltres...»
Acceptant els fets, Èric, el seu millor amic, no va tornar al seu
costat.
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LES XARXES SOCIALS
Mireia Olmos Soler
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Ens trobem al segle XXI, l’era de la globalització i la internet,
que ens han proporcionat una nova manera d’entendre el món i de
relacionar-nos amb les persones: les xarxes socials.
Hui en dia, si una persona no compta amb un perfil de Facebook o
Instagram, o no tuiteja cada dia, és perquè es tracta d’una excepció
molt rara, especialment si parlem de gent jove.
És clar que la idea de la qual sorgiren les xarxes socials era molt
bona: connectar el món, fomentar la interculturalitat, descobrir
persones noves i interessants, la promoció individual, fins i tot fer
que les minories es troben, s’agrupen i se senten part d’un tot.
Però no tot és de color de rosa, i per desgràcia, l’ésser humà
és capaç de transformar qualsevol gran idea en una espècie
d’autodestrucció. Al cap i a la fi, les xarxes socials són un altre
mitjà de comunicació, com ara la ràdio, la televisió o els diaris.
Però es diferencia en un aspecte prou important: internet no
té filtres, perquè precisament ahí recau la seua filosofia, que
qualsevol persona puga compartir el contingut que desitja
amb la resta del món. Per tant, si ja sentíem que els mitjans de
comunicació tradicional ens bombardejaven amb informació, en el
cas d’internet la quantitat de dades que rebem és desmesurada.
Per aquest motiu s’han fet més visibles les desigualtats socials, i
el model de persona idealitzada s’ha fet cada vegada més popular,
amb el que coneixem com a “influencers”, és a dir, persones que
creen continguts per a les xarxes socials en els quals es mostren
vivint la vida que tots voldríem viure.
Amb açò ha crescut en la societat el desig d’aparentar, de mostrar
als altres la perfecció de la nostra vida, i aquestes necessitats
han fet augmentar els problemes d’autoestima i altres problemes
psicològics, com ara l’addicció a les xarxes socials; com ahí tot és
perfecte, és millor que afrontar la realitat.
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A més, no es tracta sols dels inconvenients socials. Internet ha
proporcionat als delinqüents una nova plataforma per a delinquir.
Ha facilitat l’accés a les dades personals i s’han creat noves
formes d’estafa. Ha facilitat que les organitzacions terroristes
promocionen les seues ideologies, que capten seguidors i que
planegen les seues accions amb més clandestinitat, i s’ha facilitat
una nova manera d’exercir l’assetjament. Aquesta criminalització
de les xarxes socials ha sigut tan massiva que els governs han
hagut de crear noves forces especialitzades per detindre aquests
tipus d’accions, com el ciberassetjament o el ciberterrorisme.
Ara bé, internet no ens ha dut sols problemes. Com bé he dit, es
tracta d’un recurs d’informació infinita. Això ha revolucionat els
mètodes d’investigació i ha facilitat que tot el món tinga accés
immediat a una macroenciclopèdia virtual, en comptes de tindre
fonts a casa que ocupen espai o tindre l’obligació d’eixir per anar
a una biblioteca o entrevistar algun especialista.
Actualment, aquesta ferramenta, internet i les xarxes socials,
estan presents en l’educació, la medicina, la ciència, l’àmbit
empresarial...
Per exemple, a les aules s’ha trobat en les xarxes socials
una manera de fer arribar els coneixements a la gent jove
mitjançant plataformes que els motiven o els divertisquen més
que un professor explicant el tema en una classe tancada. S’han
creat activitats com la Valencianada, que mostra als alumnes
l’arquitectura més important de la nostra ciutat, o Edmodo, una
plataforma específica per a posar en contacte professor i alumne
fora de l’institut o l’escola i que permet l’intercanvi d’informació
extra que el professor necessite ensenyar.
A més, hui en dia existeixen moltes formes d’utilitzar internet
de manera didàctica, entre les quals es troben un gran ventall
de diferents cursets en línia que ajuden a formar la gent jove, o
pàgines per a practicar tot allò que s’aprén a les escoles utilitzant
el joc.
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En l’àmbit empresarial, les xarxes socials s’han convertit en un
instrument de promoció, de connexió i de comercialització, per
la qual cosa han esdevingut en una de les parts més importants
del màrqueting. Les xarxes socials són una manera d’apropar
empresa i consumidor, un mitjà de comunicació que abasta un
públic global. Amb internet, les empreses poden accedir a tot tipus
de consumidors i facilitar una comunicació única i personalitzada
sense eixir dels seus locals.
En l’àmbit científic, internet ha ajudat a la investigació, i les xarxes
socials han proporcionat una manera més fàcil de fer enquestes
i recopilar dades. S’han quedat obsoletes les enquestes porta per
porta i les telefòniques. A més, les xarxes socials també han ajudat a
posar en contacte especialistes entre ells mateixos, i han fomentat
les investigacions de caràcter col·laboratiu i internacional, en les
quals poden participar, per exemple, la Universitat de Kosovo i la
Universitat de València unides. Aquestes millores han aconseguit
accelerar tota mena de procés científic.
Finalment, m’agradaria fer una xicoteta reflexió i recordar que tots
nosaltres hauríem de fer un ús responsable i adequat de les xarxes
socials per a poder gaudir dels avantatges que ens proporcionen,
que és, precisament, el motiu pel qual les crearen.
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ESPANYA NO CUIDA
EL SEUS ARTISTES
Sonia Garrido García
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Pablo Picasso, Diego Velázquez, Salvador Dalí, Joan Miró,
El Greco, Francisco de Goya, Joaquim Sorolla…Tots
aquests noms són reconeguts arreu del món i tots tenen
tres coses en comú: tots són artistes de culte que han revolucionat la història de l’art, tots són espanyols, i tots han
hagut d’emigrar en algun moment de la seua carrera professional, ja fora per rebre una educació artística de qualitat
o per donar a conéixer la seua obra.
L’activitat artística i creativa implica l’ésser humà com un
tot: les emocions, les sensacions, els pensaments, el seu
funcionament... En conseqüència, afavoreix el desenvolupament personal, el llenguatge oral, la psicomotricitat, la socioafectivitat, la imaginació, la creativitat, les habilitats…
No obstant això, les arts, fomentadores de la sensibilitat i
la imaginació, sempre han estat marginades en els sistemes
educatius.
Així, en alguns països europeus s’han creat espais de col·
laboració entre artistes i escoles, una manera d’aconseguir
que l’alumnat entenga millor l’art. Per exemple, França, on
hi ha projectes en què alumnat de diferents edats treballen
amb artistes, o altres països europeus (Anglaterra, Àustria,
Holanda, Suècia, Bulgària, Romania, Sèrbia, Eslovàquia i
Turquia), en què s’ha desenvolupat molt recentment el Projecte Artists in Creative Education que sota el programa
Culture 2007-2013 treballen conjuntament artistes en col·
laboració amb mestres i xiquets, principalment en escoles
de zones més desfavorides. Mentrestant, a Espanya cada
vegada hi ha un currículum d’arts més reduït i més restringit.
Segons López García, durant els últims anys i després de
diverses lleis d’educació, es pot observar un debat sobre
l’aportació d’aquestes a l’educació artística del nostre país.
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Sembla que va ser per primera vegada, amb la LOGSE,
quan es va prendre més seriosament l’Educació Artística
i es va incloure de forma obligatòria en els tres primers
cursos de l’ESO i, com a optativa, en 4t. Va ser en les reformes posteriors quan es va eliminar el pes aconseguit. Com?
Restant-li hores d’impartició i, per tant, continguts.
Amb la Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (LOCE), es
va passar de 105 hores a 75 i va desaparéixer l’assignatura
en 2n de l’ESO.
Després, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, va eliminar l’obligatorietat en un dels tres primers cursos de l’ESO i va mantenir l’optativa de 4t, per la qual cosa
es va produir una pèrdua de la continuïtat de l’assignatura.
Després aniria la LOMCE, per la qual l’Àrea d’Educació
Artística s’ha dividit en dos parts: l’educació plàstica i l’educació musical. La nova llei d’educació comporta una sèrie de
conseqüències negatives per a les ensenyances artístiques
al nostre país, principalment perquè aposta per les ensenyances instrumentals i d’idiomes en compte de les Arts,
com ja havia ocorregut en secundària amb la llei anterior
i ara en primària amb la LOMCE. Així, mentre ací s’està
desvaloritzant l’educació artística, en països que estan els
primers en el rànquing de PISA, com ara Finlàndia, cuiden
l’educació artística integrant les arts a través de l’educació.
Hem de reconéixer que les arts al nostre país sempre han
sigut considerades com a matèries d’estudi de menys importància, i encara hui dia segueix mantenint-se aquest
pensament.
Ara bé, a mi m’agradaria parlar com a persona que viu açò
dia a dia, en primera persona. Com a estudiant de 2n de Batxillerat Artístic i que es vol dedicar en un futur al món de
l’art, no sé quantes vegades he escoltat al llarg de la meua
vida coses com: «Artista? No vols dedicar-te a alguna cosa
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de veritat, com per exemple, professora o metgessa?» «Ser
artista no té cap futur ni eixides professionals.» «Els artistes són un morts de fam.» Una infinitat de bestieses que he
hagut d’escoltar de part ja siga de familiars, amics, gent del
carrer o qualsevol que em pregunta pel meu futur.
Les dades que he exposat abans ens mostren un govern
totalment despreocupat per l’Art i altres matèries, com ara
la Filosofia; un país que pràcticament no inverteix en Educació Artística, molt per davall que en altres àrees de lletres, però que tot i això presumeix dels seus grans autors
espanyols com ara Goya o Velázquez.
Espanya no cuida els seus científics, però és que tampoc
cuida els seus artistes que, com molts dels grans autors
espanyols que he mencionat al principi del text, majoritàriament han d’emigrar, ja siga per a formar-se de manera
adequada i concreta en una matèria artística o per a donar
a conéixer la seua obra.
Com a estudiant demane una educació artística igualitària,
pública i de qualitat per a la meua generació i per a les noves generacions d’artistes que venen darrere.
Diuen que els artistes som ‘uns morts de fam’ i potser sí,
potser ho som. Però amb il·lusió, esperança, motivacions,
metes i moltes ganes de lluitar pels nostres somnis. No és
fàcil dedicar-t’hi, però per descomptat és increïble. Potser
això és el que ens manté vius. Quina paradoxa!
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