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Jo sempre he pensat que un poema, de fet,
no està ben acabat fins que algú l’ha llegit
i li ha donat una dimensió que,
l’escriptor sol, no és capaç de donar-li.
Miquel Martí i Pol
2

EL PAISATGE

i Berta Saperas, 10 anys

Judit Sànchez , i 10 anys
Il·lustradora:

Autora: Carmela Mendía, 9 anys

Fulles seques, camp verd,
els ocells canten i jo també.
Cel blau i posta de sol,
flors de colors i amb olors.
Ja quasi és de nit,
el cel es posa blau marí.
Millor me’n vaig
a casa a dormir.
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EL PETÓ
El meu primer petó
va ser molt petitó.
Un dia em vaig enamorar
i una abraçada li vaig donar.

I el seu cor es va trencar
i jo el vaig consolar,
però ell va seguir plorant.
Jo li vaig preguntar
què havia de fer
perquè deixés de plorar.

Paula Màrquez, 10 anys

Il·lustradora :

Autora :
Marina García-Calvillo, 9 anys

Ell em va dir
que un petó em volia donar.
I jo li vaig contestar:
Això no podrà passar,
perquè d’una altre persona
m’havia enamorat.

Però, un petó només,
ho podia millorar.
Jo m’ho vaig pensar
i al final li vaig donar,
i a riure es va posar.
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EL RIURE
Fa molt de temps, jo estava a la meva habitació llegint un
llibre, però vaig sentir una cosa molt estranya.
Vaig buscar per tota la casa però no el trobava.
Ja era hora de sopar i no sabia d’on venia el soroll.
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Vaig anar a dormir i vaig tornar a sentir el soroll. Vaig mirar a
l’armari... vaig trobar una boca gegant que s’havia escapat d’un
dibuix que vaig fer jo a P-4!
La boca estava plorant i em va explicar per què:
-

M’he escapat del dibuix perquè tenia gana, però aquí
tampoc menjo res.

-

Farem una cosa, jo et donaré de menjar cada dia, però
a canvi entraràs al dibuix.

-

D’acord – Va dir la boca rient un altre cop.

I així és com la boca va tornar a riure.

Autora : Martina Sànchez,, 9 anys
Il·lustradora : Laura Randolfe, 10 anys
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LA IMAGINACIÓ

La imaginació: Què és això?
Són idees que volen pel cap,
que van i vénen sense parar.
O coses que et surten del cap.
Serà el mateix que un somni sense acabar?
Què faria sense la imaginació...?
Però m’he donat compte
que la imaginació serveix per crear.

Autora : Irene Villalón, 9 anys
Il·lustradora : Ainhoa Macías, 11 anys
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LES VACANCES
Un dia d’agost molt calorós
vaig anar a la platja, però...
No hi havia aigua !
El dia següent feia un fred que
pelava, la terra estava canviant
d’estació contínuament.
L’Àlex va cridar als seus amics i els hi va dir:
-

Escolteu-me, hem de cridar a tots els adults perquè ens
ajudin a crear una màquina per tornar a tenir les
nostres estacions ! Quan toqui canviar d’estació,
pitjarem un botó que canviï d’estació.

Van trigar quatre dies en reunir els diners per comprar les
coses que es necessitaven per construir la màquina. Quan
la van construir, van ralentir la rotació de la terra i les
estacions van tornar a ser com sempre.

Autor : Eric Coloma,
9 anys
Il·lustradora : Judit
Pastor i Paula
Cerrudo, 10 anys
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JO VOLDRIA...
Jo voldria viure més temps
ser petit i no créixer mai més.
Jo voldria poder volar
tenir molts animals
i ser genial!!!
Jo voldria tenir un món millor
tenir aventures
i trobar un tresor.

Autor: Guillem Aguilera, 9 anys
Il·lustradora : Berta Saperas, 10 anys

9

LES AVENTURES DE LA FAMÍLIA ON FIRE
Benvinguts a l'Edat de Pedra, concretament a un poble
anomenat Roquey. És un poble molt especial, perquè allà vivien
els protagonistes d'aquest conte fantàstic...
Tot va començar quan en Tunk es va despertar per un soroll
molt molest i es va aixecar del seu llit de pedra, es va treure
la manta i el pijama de pell d’animal i va sortir al carrer. Es va
trobar el seu pare, en Tronquy, que estava tallant uns quants
troncs per fer llenya.
 Pare, m'has despertat ! - va dir en Tunk-, però el seu
pare no responia perquè la “motopedra” estava a la
màxima potència. Per fi, el pare va parar i va escoltar al
Tunk.
La germana d'en Tunk es deia Sandy i, com era un bebè,
sempre el molestava i era molt moguda.
La seva mare es deia Stone i era d'aquelles mares una mica
pesades que quan troben un mitjó teu de quan eres petit, els
hi dóna una alegria que et venen a donar petons i abraçades.
Un dia, al poble de Roquey feia molta calor i la família On Fire
no va ser l’única que es va donar compte de l'escalfor ( les
altres famílies també es van adonar).
L'alcalde Pedret Calvet (que era una mica calb), va dir als
Pedripolis que investiguessin què passava i va ordenar a totes
les famílies que se'n anessin per precaució.
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La família On Fire es va posar a recollir les seves coses: en
Tunk les seves joguines, la Sandy els seus pedracotxes de
joguina, el seu pare els seus pedriestris de tallar coses i la
Stone, es va posar a recollir els seus pòsters dels Pedring
Stones.
La família On Fire va marxar molt trista de la seva cova i, junt
amb les altres famílies, se'n van anar a buscar aixopluc per
quan caigués negra nit.

Van trobar un turó amb un forat bastant gran per que es
fiquessin a dintre totes les famílies.
Quan es va fer de dia els cavernícoles es van aixecar ja que el
gall de la família, Rockryde, va fer un crit de gall ben fet.
11

La família On Fire es va acomiadar de les altres famílies
perquè seria la primera en començar a caminar.
Van passar hores, hores i hores caminant, però al final van
trobar una cova molt ben plantada i van passar la nit allà.
Pel matí, la família On Fire va fer una reunió Fire per decidir
una cosa: Seria la nova casa dels On Fire?
I van decidir que allà viurien la resta de la prehistòria.

Autora : Martina Fernàndez, 9 anys
Il·lustradora : Andrea Bernal, 10 anys
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Totes les joguines tirades per terra,
la xocolata del dimarts per allà,
i l'Iron Man del “cumple” sense braç,
el pòster del Cristiano tot trencat.
Autor: Leo Pizarro, 9 anys

La meva mare em renya
però a mi em dóna igual.
M'agrada la meva vida
perquè sóc un desordenat.
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Il·lustrador : Carla Batallé, 11 anys

LA MEVA HABITACIÓ

LA LLUNA
Tan rodona,
tan bonica,
tan blanqueta...
Ai, la lluna...!
Donaria el que fos
per tu...,
per tocar-te...
Allargo el braç i...
Ups, l'he tocada...!

Autor : Joel Calcerrada, 9 anys
Il·lustradora : Clàudia Rivero, 10 anys
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LA JOGUINA
La joguina és molt estranya, no va ni amb corda ni amb piles, ni
amb comandament teledirigit.
Fa enveja a les altres joguines amb aquell nas tan vermell,
brillant, aquella gorra tan acolorida, aquella manera de parlar,
el cos tan rodonet,...
El nen que l'ha comprada ara, només juga amb ella i les altres
s'avorreixen. Quan el nen ha d'estudiar, quan es queda sol, no
fa més que jugar amb la seva joguina preferida.
La mare quan sent molt de xivarri a l'habitació va a veure què
passa i se'l troba jugant en comptes d'estudiar i el renya de
valent. El deixa sense el nino una setmana i li amaga. El nen, va
corrents a estudiar perquè li torni la joguina, però la mare li
diu :
-Per molt que estudiïs no te la donaré !
El nen li diu plorant:
-Si us plau, mama, no ho tornaré a fer mai més...
Però la mare no li fa cas.
Al dia següent, d'amagades, el va agafar i va començar a
jugar.
Autor :

Jaume Vilches, 9 anys

Il·lustradora : Marina Durà,
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11 anys

JOCS FLORALS
Jugo amb les lletres,

obriré la ment.
Compte amb les rimes !
s’acosten els premis...
Faig poemes.
L’escriuré.
Observo idees,
Remeno el cervell,
Agafaré el llapis.
L’amago en secret.
Se m'esgota el temps...

Autor : Àlex Santos, 10 anys
Il·lustradora : Iris Porrino, 11 anys
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LA CIUTAT LLAMINADURA
Aquesta és la ciutat Llaminadura.
Aquesta és la casa de galeta que forma part de la ciutat
Llaminadura.
Aquesta és la columna de xocolata que sosté la casa de galeta
que forma part de la ciutat Llaminadura.
Aquest és el terra de gelat que es fon amb la columna de
xocolata que sosté la casa de galeta que forma part de la
ciutat Llaminadura.
Aquest és l’home de pega dolça que trepitja el terra de gelat
que es fon amb la columna de xocolata que sosté la casa de
galeta que forma part de la ciutat Llaminadura.
Aquest és el gos Chupa Chup que obeeix a l’home de pega
dolça que trepitja el terra de gelat que es fon amb la columna
de xocolata que sosté la casa de galeta que forma part de la
ciutat Llaminadura.
Aquest és el colom Haribo que crida l’atenció del gos “XupaXup” que obeeix a l’home de pega dolça que trepitja el terra
de gelat que es fon amb la columna de xocolata que sosté la
casa de galeta que forma part de la ciutat Llaminadura.
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Aquest és el llac de sucre que mulla el colom Haribo que crida
l’atenció del gos “Xupa-Xup” que obeeix a l’home de pega dolça
que trepitja el terra de gelat que es fon amb la columna de
xocolata que sosté la casa de galeta que forma part de la
ciutat Llaminadura.

Autor : Martí Cristobal, 10 anys
Il·lustrador :

Bernat Garcés, 12 anys
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EL FULL

Ara dibuixaré un ocell,
em sembla que utilitzaré el vermell.
M’agrada com ha quedat,
per això, el deixaré com està.
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Il·lustrador : Àlex Ricart, 11 anys

Un mar estic dibuixant,
perquè no estigui volant.

Autora : Berta Saperas, 10 anys

El full és blanc i avorrit,
per això el faré més acolorit.
Començo dibuixant una barca,
i la vaig deixar blanca.

LA PISSARRA MÀGICA
Fa molt de temps, a l’escola Patufet-Sant Jordi, a la classe de
5è A, “Els detectius”,

hi havia una pissarra digital; però

aquella pissarra no era com les altres...
Un dia, exactament un dimecres 27 de gener de 1980, mentre
tots els nens estaven fent Jocs Florals van sentir com un
soroll que venia de la paret i, de sobte, la PDI es va encendre
per art de màgia.
A la classe va començar a fer molt de vent i la PDI semblava
un portal màgic. Llavors tots els nens i la profe van entrar i...
De cop i volta van aparèixer en una altre dimensió. Llavors un
nen se li va acostar a la profe i li va dir:
-

Hola, vosaltres sou els detectius?

-

Sí, per què ho dius?

-

Perquè necessito la vostra ajuda.

Després d’haver parlat amb el nen, tots els detectius van fer
una mini reunió i van parlar del que havia passat.
Tots els detectius van decidir ajudar al nen i el nen els va dir:
-

El meu gos ha desaparegut i no sé com trobar-lo.

Els nens llavors li van preguntar:
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-

Quan va ser l’última vegada que el vas veure?

-

Ahir per la tarda, se’m va escapar justament aquí i se’n
va anar cap allà.

Tots els detectius van anar cap a on senyalava el nen i, com
que el camí era de terra van poder veure les petjades d’un gos
i les van seguir fins que van arribar a una botiga que posava:

BOTIGA DE GOSSOS
Els detectius i el nen van entrar a la botiga. L’encarregat de la
botiga els va preguntar que volien i li van explicar que volien
trobar un gos petitet que es deia Peluix.
El senyor de la botiga va dir que no i els va fer fora de la
botiga ràpidament.
Quan tothom estava fora el nen va dir:
-

No heu notat que quan hem parlat del Peluix s’ha posat
una mica nerviós?

-

Si, tens raó van dir alguns nens.

Llavors tots els detectius van decidir disfressar-se per
tornar a entrar a la botiga passant com a turistes.
Al dia següent els detectius i el nen van tornar a entrar a
la botiga per segona vegada, però abans d’entrar van decidir
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que la profe i el nen entretindrien al dependent i els altres
anirien a buscar al gos.

Quan tots es van tornar a reunir els que van anar a
buscar al gos van dir:
-

Hem vist una porta que posava:
GOSSOS ROBATS.
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Però la porta era petita i la van descobrir
per casualitat.
Desprès de dinar van trucar a la “poli” i van empresonar al
dependent de la botiga.
El nen va recuperar el Peluix i els altres nens als seus animals
perduts.
Tots els detectius van tornar a la classe i de cop i volta es va
sentir una veu...
-

Max! Desperta’t!

En Max es va despertar i va dir:
-

Llàstima...!, només era un somni...

Autora : Estela López, 10 anys
Il·lustradora : Marta Jiménez, 11 anys
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UNA PEL·LÍCULA MOLT EMOCIONANT
És un dia normal i corrent, ara mateix estic a classe escoltant
a la mestra..
– Núria, què acabo de dir? -em pregunta la mestra- Doncs que avui començarem a fer els Jocs Florals. -li
responc amb atenció-.
El Guerau i el Jan (els repartidors de fulls) ens donen un full
blanc a tots els nens de la classe. És per escriure un conte o
una poesia.
Agafo el llapis, però no sé que posar, no surt res,
d’ inspiració no en tinc,... Passen 10 minuts... i el full encara
segueix en blanc.
-Puc anar al lavabo perquè em toqui una mica l’aire? -li
pregunto a la mestra-. I ella em diu:
- Sí !
Obro la porta i, tot d’una, veig que no estic al passadís. Estic
en un altre lloc, en una pel·lícula i la protagonista sóc jo !!!
De cop i volta la roba que portava ja no és la mateixa, ara
porto uns pantalons llargs texans i una camisa blava. Al meu
costat dret hi ha un cavall. I, tot d’una, penso que sóc una
“cowboy”...!!!
Pujo dalt del cavall i començo a trotar i trotar, ...
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De sobte, darrera meu s’escolta un soroll, miro... i ahhhhh...!!!
Hi ha indis per tot arreu...!!!
Sense adonar-me desvio el cavall a la dreta i...
- Aaahhhhh..., caiem...!!! Quan ja som a terra, davant meu hi ha
la porta, l’ obro i... estic a la classe.

El full encara està en blanc, m’apropo a la cadira per seure i
començo a escriure tot el que m’ha passat.

Autora : Queralt Reguera, 10 anys
Il·lustrador: Ruth Sànchez, 11 anys
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No puc parar de pensar en ella,
s’ha quedat gravada en el meu cap.
Quan hi penso,
veig la seva imatge
dins dels meus pensaments.
Quan se m’acosta,
el cor em batega fortament.
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Il·lustrador : Lluís Garcia, 12 anys

Sento papallones a la panxa,
m’he enamorat.

Autor : Guerau Sancho, 10 anys

AMOR

ESTIC SITUAT...?
De totes les galàxies estic a la Via Làctia,
de tots els planetes estic a la Terra,
de tots els continents estic a Europa,
de totes les comunitats autònomes estic a Catalunya,
de totes les ciutats estic a Barcelona,
de totes les poblacions estic a l’Hospitalet,
de totes les rambles estic a la Rambla Marina,
de totes les escoles estic a l ‘escola Patufet-Sant Jordi,
de tots els cursos estic a cinquè,
dels dos cinquès estic a la classe dels Periodistes,
i de totes les taules estic a la taula tres.

Autor : Youssef Maimoini, 10 anys
Il·lustradora : Anna martín, 11 anys
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BUSCANT EL TRESOR
Fa molt de temps hi havia un nen que es deia Lluc, tenia la pell
blanca, els cabells marrons i uns ulls com unes ametlles.
A aquest noi li agradava molt córrer, saltar i sobretot fer
aventures.
Un dia, va anar al traster de casa seva i sota de tota aquella
gran pols, va trobar un mapa on s’assenyalava un tresor i com
que li agradaven tant les aventures va decidir anar a buscar el
tresor, fos com fos.

Va passar fred, calor,... Va anar pels deserts, muntanyes
nevades i, fins i tot, va travessar l' Oceà Atlàntic ...! I..., per
un moment, va pensar si era tant important tot el que estava
fent, per un tresor. Tot d'una, va deixar de fer-li cas al seu
cervell i va continuar seguint les pistes del mapa.
Un dia, va arribar a una muntanya nevada i allà dalt va trobar
un paper que posava:

“Aquesta aventura serà inoblidable, segueix caminant fins que
trobis un paisatge de primavera”.
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- Quèèè...? -va dir en Lluc-..
Era completament impossible que si en aquells moments estava
en un paisatge nevat, trobés un paisatge de primavera per art
d'encanteri...!
De sobte, va veure dalt d'un cim, una petita llum i va anar cap
allà com un llampec. Quan va arribar-hi va veure unes flors
precioses, rosades com una rosa i n'hi havien mil....
En Lluc va dir:
- Està clar aquest és el paisatge
de primavera !
Dins d'una flor va trobar una pista que deia:
- Ja estàs a punt d' arribar-hi !
Has de fer vint passes cap a l' esquerra i trobaràs el
tresor !!!
Quan va fer les vint passes, va arribar a un bosc immens amb
pins, arbres alts i amb alzines. Allò era preciós...!!!
Durant l' aventura en Lluc va fer molts amics i va descobrir
que, aquell, era el tresor de veritat...: L' amistat !!!

Autora : Clàudia Mas, 10 anys
Il·lustradors: Izan Sorli, 12 anys i Lucía Salazar, 11
anys
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UN DIA MOLT EXTRANY
Un dia de bon matí em vaig aixecar del llit, em vaig vestir i
vaig sortir de casa. Tot d'una em va canviar la roba, portava
un vestit vermell, un cistell penjat al braç i el cabell el tenia
ros.

Ara em trobava en un bosc, on hi havia un llop que parlava i em
va dir:
- Cap a on vas?
Contesto que no sabia ni on estava i segueixo caminant.
-Espera..., no vas a casa de la teva àvia?
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-No...!
Però..., al cistell posa que és per l'àvia, o sigui que... sí...
-Sí que hi vaig !
- Saps on és?
-Sí. Espera, tens mòbil? Així t'envio les coordenades.
-Sí, que en tinc...! Quan vulguis m'ho dius i aniré cap allà.
A casa de l'àvia hi havia el llop estirat al llit i corrents vaig
sortir d'allà.
Tot seguit la roba em va tornar a canviar, ara el cabell el
portava molt llarg, més que la trompa d'un elefant.
Més tard, una bruixa em va segrestar i em va portar a una
torre molt alta. Va arribar un príncep i em va dir:
-Tira el teu cabell al terra. No li vaig fer cas i el cabell va
anar a parar a un arbre i em vaig tirar com el Tarzán, caient
de cul...!
Més tard em trobo en un bosc on hi havia una velleta amb una
poma vermella a la mà i diu:
- Menja-te-la!
Me la menjo i ella també la prova i, de cop, cau adormida.
Jo aprofito per fer una becaina.
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Il·lustradores: Laia Martín i Clàudia Vera ,11 anys

Autor : Jan Beascoechea, 10 anys

Mentre dormia, van venir uns nans i em porten en una caixa de
vidre i un príncep em dóna un petó pensant-se que era una
princesa i tot seguit marxo corrents i, de cop..., torno a casa.

TIPUS DE CORS

Hi ha cors dolços
de la gent golafre i carinyosa.
Hi ha cors durs i valents
de la gent que,
quan l’abandonen, no plora.
Hi ha cors líquids i enganxosos
de la gent feble, a qui molt sovint,
les llàgrimes li cauen dels ulls.
Hi ha cors bruts i lletjos
de la gent que no fa cas,
que insulta i fa el que tu,
no fas ni faràs mai.

Autora : Carmen Peidró, 10 anys
Il·lustrador: Jan Balastegui, 11 anys
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LA NIT
MÀGICA
La nit màgica,
neix en els estels
il·luminant el cel,
tallant la nit fosca.
Imaginem els estels
caminant pel cel
mentre el seu amic sol
agafa el relleu
i els estels li diuen…, - adéu !

Autor : Aleix Roig, 10 anys
Il·lustrador : Retalls de fotografies - Varis autors
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AÍN
Un paisatge de muntanya immens
envolta Aín d’alegria i harmonia.
L’olor a cirerer fresc ...
penetra amb força
dins les cases de pedra blanca.

A l’obrir les finestres de matí,
sento una brisa dolça
que m’omple la cara
d’alegria i cortesia.
Dolça riba de muntanya
que omple els camps de conreu
de pena i gràcia.
Aín, el meu poble,
Aín, el meu destí.

Autor : Pol Batallé, 11 anys
Il·lustradora : Noa Núñez, 9 anys
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Caminant per la platja
una cloïssa em vaig trobar,
i jo tot estranyat
la vaig agafar i la vaig observar.
No era com les demés,
era diferent,
d’un color rogenc
que recorda un flamenc.
La torno a deixar
i el mar se l’endú
mentre penso:
m’agradaria ser com tu.
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Autor : Martí Canet, 11 anys
Il·lustradores: Enid Arsis i Jana Soteras, 9 anys

CAMINANT PER LA PLATJA

DICTAT

Un dictat és un sofriment
que et deixa una marca permanent,
no m’agraden gens,
no ho puc ni pronunciar,
però me l’haig de preparar.

Autor : Lu Yi Wang, 11 anys
Il·lustrador: Yannis Marignan, 9 anys
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LA GUERRA DELS 3 FRAGMENTS
Heus ací un pobre adolescent anomenat Roran que vivia amb el
seu pare Horst vidu a causa de la desgraciada pèrdua de la
seva muller.
Roran s'estava mullant sota la pluja mentre collia les cols de
l'hort per poder menjar els darrers dies.
- Té - digué Roran a Horst mentre deixà dues cols sobre la
taula. - Només m'han quedat aquestes, les altres se les han
menjat els cucs.
Però, Horst, seguí quiet sense dir ni un mot.
- Què et passa pare? - Preguntà Roran començant a
preocupar-se.
Al final Horst respongué:
- Has de sortir d'aquí ràpid fill meu. - Va fer una breu pausa- .
S'acosten temps obscurs.
Horst ajudà a Roran a fer-se la bossa de viatge.
- I ara, allunya't tant com puguis d'aquí - digué Horst mentre
Roran començà el galop amb Cornac (el seu cavall).
Quan Roran veié que estava fora de perill mirà enrere i pogué
veure un exèrcit de Kulls (uns monstres que s'alimenten de
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carn humana, amb un físic on destacaven uns petits i vermells
ulls penetrants, seguits per dos forats del nas i la boca amb
una dentadura bruta i pudent. Tots tenen dues banyes al
front i uns músculs sobrenaturals) envaint la seva casa mentre
l'esfondraven.
Roran notà unes llàgrimes lliscant-li galtes avall i, es quedà
allà parat fins que el sol es pongué.
L’endemà Roran sortí de caça i mentre caminava buscant algun
animaló veié un objecte brillant entre les fulles. L’agafà i
quedà a la vista un petit fragment d’una esfera platejada.
Roram la guardà a la seva bossa i emprengué camí altre cop en
direcció oest, on estava la ciutat més propera, Bullridge. Al
vespre menjà cérvol que havia caçat i obrí la tenda de
campanya.
A la nit tingué malsons en els que veié als seus pares cridant i
demanant ajuda. Es despertà d’un sobresalt i no pogué tornar
a adormir-se.
Roran tardà 4 dies en arribar a Bullrigde, on notava totes les
mirades penetrants dels vianants dirigint-se a ell. Deixà
Cornac en un descampat i buscà la biblioteca i, en trobar-la,
començà a buscar el llibre que necessitava.
-Aquí està!

–Pensà Roran mentre sostenia un llibre titulat:

“Objectes antics”-.
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Trobà una foto d’una esfera brillant i platejada, i a sota de la
foto hi havia un text on hi deia: “Fa segles un grup de

persones van construir aquesta esfera màgica per protegir-se
de l’obscuritat i dels seus monstres. Durant un temps funcionà
i la maldat deixà la Terra, però un dia, desgraciadament
l’esfera es trencà i quedà dividida en 3 parts. Si les 3 parts es
reuneixen, l’amor i la pau retornaran a aquest planeta; però
molts creuen que això només és una llegenda”.
A la nit s’allotjà en un vell hostal on deixà el fragment en una
taula que hi havia entre mig d’una butaca i una foguera, i ell,
esgotat,

es

deixà

caure

a

la

butaca

a

l’hora

que

accidentalment li donà una puntada de peu a la taula i el
fragment sortí volant cap a la foguera.
Ràpidament anà cap a la cuina a agafar unes pinces per treure
el fragment del foc, però deixà caure les pinces a terra al
veure que al petit fragment de l’esfera apareixien unes
paraules on hi deia: “Un per als nobles, un per als dolents i un

altre per a qui el trobi”.
-A què es podria referir? – Pensà encuriosit-.
Quan la llum del sol entrà per la finestra Roran es llevà i sortí
per parlar amb els habitants de la ciutat. Es plantà a la plaça
on hi havien un parell de centenars de persones i digué amb
veu alta i clara: “ESCOLTIN!!!!, necessito un exèrcit de
persones per a combatre l’obscuritat i fer realitat la llegenda
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de l’esfera màgica. Qui em vulgui acompanyar que em
segueixi”.

Tot d’una el primer eren crits dient: “Farsant!!! Mentider!!!”
Però el van seguir 32 persones que preguntaren:
-

Tens alguna pista?

-

Sí – respongué Roran - seguiu-me.
I els conduí al seu pis on els ensenyà el fragment i les
lletres gravades.

-

És veritat, la llegenda existeix!!! – digué un senyor.

-

Només en queden 2? – preguntà un altre.

-

Si, he pensat que el text es pot referir a qui té cada
fragment – intervingué Roran -. El que tinc jo deu ser el
que diu: i un altre per a qui el trobi. Llavors els nobles
hauríeu de ser vosaltres. Algú de vosaltres el té?.
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Tothom digué que no amb el cap.
-

Potser està enterrat- digué una noia jove.

Agafaren unes pales per començar a cavar, però de camí
Roran veié a dalt del campanar una cosa de cristall que li
reflectí la llum del sol. Entre tots feren una torre humana i
aconseguiren agafar-lo.
-

Visca!!! -Exclamà tothom-.

-

I el darrer fragment segurament ja sabeu qui el té...

-

Vols dir que amb l’obscuritat es refereix a Zangr? El
rei dels Kull? – preguntà un home.

-

Sí – respongué Roran.

Feren una rotllana i pensaren un pla. Quan el tingueren
pensat Roran digué:
-

Ens veiem demà a les 6:00 hores del matí, ens espera
un camí molt llarg.

L’endemà a les 6 hores del matí tothom tenia el seu cavall
preparat i la bossa de viatge ja feta. Emprengueren camí cap
a Lambodge, on estava situat l’imperi de Zangr. Les hores
passaven lentes, i tot el món estava emmudit. Recorrien
quilòmetres i quilòmetres deixant enrere diversos paisatges.
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La primera setmana de viatge va ser incòmoda i inquietant a
causa que ningú gosava a dir ni un mot, fins que Roran trencà
el gel:
-

Demà ja haurem arribat, el pla el farem per la nit i els
agafarem per sorpresa – digué.

Aquella nit ningú pogué dormir, els esperava una llarga lluita
per a aconseguir l’últim fragment de l’esfera màgica que ara
mateix estava en el poder de Zangr.
L’endemà al matí emprengueren altre cop camí i pogueren
veure que en el punt que es va fer visible l’imperi, el paisatge
féu un canvi radical; va passar d’haver-hi herba i flors a ser
un lloc lúgubre i sense vida.
Ja estaven molt a prop del destí i cada pas que feien sentien
un formigueig a la panxa, fins que al vespre s’aturaren darrera
d’un arbust sense fulles amb punxes verinoses prou lluny
perquè no els vegin els Kulls, però prou a prop per poder fer el
pla.
Repassaren el pla i quan va ser tot fosc i tothom es va armar,
s’aproparen al castell i s’enfilaren per les parets. Però hi va
haver un contraatac doncs un grup dels Kulls els esperaven a
dalt i quan estaven a punt d’arribar els van llençar aigua
bullint. Quatre persones van ser enderrocades i van caure de
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dalt a baix fins a quedar desplomades a terra. Ara, només en
quedaven 28 persones.
Els que aconseguiren pujar arrabassaren al grup de Kulls i
seguiren caminant. Roran anava a la capçalera guiant a tot el
grup d’humans. A cada sala que irrompien perdien a un parell
d’homes, fins que es trobaren una porta diferent a les altres;
decorada d’or i esquitxos de sang. Tots sabien que era aquella
sala la que buscaven. Només quedaven 13 persones i sabien
que només obrir aquella porta els hi saltarien a sobre desenes
de Kulls i, darrera de tots ells, estaria Zangr.
Roran va fer un
senyal amb els
dits: una, dues i
... TRES!
Roran

obrí

la

porta d’un cop
de peu i tots
entraren
cridant, aixecant les espases preparats per a atacar, però
s’aturaren en veure que Zangr estava dormint i despertà pel
xivarri i, només hi havia dos Kulls. Els dos guardes avançaven
arrossegant les seves espases.
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Roran es separà i arribà al darrere de la sala. Mentre els
humans s’enfrontaven als dos Kulls ell cridà l’atenció del Zangr
i començaren un duel cara a cara.
Roran lluitava mentre intentava localitzar el fragment, que
mentre etzibava un cop el pogué veure a dalt del tron de
Zangr, que feia de decoració sense saber l’ utilitat que tenia.
Allargà el braç per a agafar-ho, però Zangr li etzibà un cop a
la cama i va caure a terra.
Per un moment es donà per vençut, però desprès pensà en
Horst, en la seva mare, en tots els humans que havien mort
ajudant-lo, s’aixecà amb totes les seves forces, esquivà tots
els cops que li estomacaren, agafà el fragment del tron
mentre treia els altres de la seva bossa i els uní quan el Zangr
estava a punt de deixar caure la seva espasa a la seva cara.
L’esfera màgica brillà tan intensament que ho deixà tot blanc
i, quan la llum se’n anà estaven en un sender; hi havia 7 humans
vius i Roran amb l’esfera intacte a la mà.
Al fi ho havien aconseguit...!!!
L’harmonia, l’amor i la pau retornaren a la Terra i Roran formà
una família amb la seva muller i els seus dos fills.

Autor : Martí Canet, 11 anys
Il·lustradors: Èric Coloma i Víctor Garcia, 9 anys
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POEMA VISUAL

QUIN OCELL ÉS...?

Autor i il·lustrador: David Moyano , 11 anys
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PERCUSSIÓ
Pararam, pam, pam, pam.
El soroll del tambor
Rere cada soroll, una il·lusió.
Crec, crec, crec, crec, crec.
Un güiro hem tocat,
Sense por una melodia hem creat.
Segur que a tota la classe li ha agradat.
I jo tan feliç, una
Orquestra he dirigit.

Autora: Sofia Camañes, 12 anys
Il·lustrador: Guillem Aguilera, 9 anys
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UN DIA VAIG SOMIAR

Un dia vaig somiar
en una platja de sorra fina,
enfront d’un mar de foc,
a l’alba,
tot estava tranquil.
Jo em vaig acostar a l’aigua
i, de sobte, quan ja era a dins,
vaig veure dos dofins majestuosos
que em van enlairar amb els seus morros
com si fos la reina del mar.

En aquell moment,
tota mena de sensacions em venien...

Un dia vaig somiar
que jo era la reina del mar !

Autora : Iris Porrino, 11 anys
Il·lustrador: Esteban Cruz i Jana Soteras, 9 anys
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LA GUERRA
La guerra no serveix per res
només es fa per un malentès.
Si la vols acabar hauràs de matar.

Oh, no...! M’acaben de disparar,
crec que el meu cor s’acaba de parar.
Al final tot acaba fatal.
Mira !, una llum,
cada cop està menys lluny,
m’aixeco i no veig res,
m’apropo i veig el cel.
És com estar en un estel.
Autor: Àlex Sànchez, 11 anys
Il·lustrador: Joel Calcerrada, 9 anys
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LA MORT
Què passa quan morim...?
Alguns diuen que anem al cel,
uns altres que a l’infern,
i altres que ens reencarnem.
Però..., de veritat...,
on anem?

Autor Roberto Simón, 12 anys
Il·lustrador: Eric Queipo i Marc Roig, 9 anys
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LA NIT

Punts brillants sobre el teu cap.
Estrelles veïnes que volen per l’espai.
La Lluna reflectida sobre les aigües cristal·lines.
Tu i la nit, amigues sense fi.

Autora : Clàudia Vera, , 11 anys
Il·lustrador: Marcel Ruiz, 9 anys
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LA LLUNA
Un satèl·lit nevat,
ple de mossegades.
Quan està sencera,
als llops altera;
quan està apagada,
per la nit s’amaga.

Autora : Ruth Sànchez, 11 anys
Il·lustradores: Daniela Gómez i Marina Cerbera, 9 anys
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COMPTAR ÉS FÀCIL

Un, dos, tres,
ho faig en un tres i no res!

Quatre, cinc, sis,
no has de comptar amb els dits!

Set, vuit,nou,
no té res de nou !
I . . ., deu !,
ja tot és teu !!!

Autor: Martín Pizarro, 11 anys
Il·lustrador: Leo pizarro, 9 anys
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LA BALDUFA
La baldufa gira i gira sense parar,
els nens l’utilitzen per jugar
i un somriure els fa alegrar.
Dóna il·lusió veure-la jugar
i tots se la queden mirant.
El seu treball és girar,
i que bé ho fa!
Si la saps fer funcionar,
gira i gira sense parar.

Autora: Sara Aula , 11 anys
Il·lustrador: Biel Niubó, 9 anys
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AQUELLS PETITS SONS

La discreta remor del vent acaronant les plantes de la meva
terrassa, l’esfera d’aigua perduda i solitària que goteja d’una
font vella, el xiuxiueig discret, encara que continuat i
estrident d’un altaveu espatllat.
La fluixa nota ascendent d’una
guitarra mal afinada, la tos seca
d’un home gran a la sala d’espera
del metge, la respiració inquieta
d’un estudiant del Patufet en el
lliurament dels premis dels Jocs
Florals o l’aigualit so de la cisterna
del lavabo.
Aquests són alguns d’aquells sons
discrets i insignificants que a
primera vista ningú no en fa cas,
però que, sense ells..., la vida no
seria el mateix...
Autor: Bernat Garcés , 11 anys
Il·lustradors: Andreu Bagur i Alba Garcia, 9 anys
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LA REVOLUCIÓ DEL LLAPIS
- Ring...!, Ring...!, Ring...!
- Uff..., quina son tinc...! -ara mateix, jo, en Pau, s’acaba
d’aixecar del seu llit per anar a l’escola, com qualsevol
dimecres onze de febrer, però encara no sap el que passarà
a l’estona de menjador,... Uns minuts després d’esmorzar i tot això surto de casa per
anar a

l’escola. Pel camí em trobo a l’Adrià i comencem a

parlar del partit del dissabte, com sempre.
I per fi arribo a l’escola. A classe, una altra vegada l’Eustaqui
ens posa deures per demà, però aquesta vegada vaig observar
una cosa molt curiosa, a l’obrir el meu estoig no vaig veure ni
un sol llapis, tots els “bolis”, plomes, subratlladors, gomes,
etc. havien desaparegut! Però no només del meu estoig, també
vaig escoltar a molts nens, que havien perdut els seus
materials!
Sobretot, els llapis.
I, és clar, jo no puc deixar aquest misteri en l’aire, així que
jo, en Pau, vaig decidir investigar aquest misteri...
A l’hora del menjador li vaig dir a l’Ester, la meva monitora,
que m’havia oblidat el tovalló a la classe. Quan vaig arribar,
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aprofitant que estava allà, vaig començar a buscar per tots els
racons de la classe.
Quan van passar uns quants minuts, vaig veure una capsa molt
lluent. En apropar-me vaig sentir moltes veus que xiuxiuejaven
entre elles, semblava que la capsa parlés, i a l’obrir-la ...bingo!
No creia el que veia...!!!
Milions de llapis, gomes, “bolis”, etc parlant-se com si fos
normal!
- Home, de tota la vida, els llapis parlen amb les tisores “no
fastidia”...!
- Hola Pau ! -van dir ells-.
- O sigui, que ara també sabeu el meu nom. Vaig respondre.
- Com vols que no sapiguem el teu nom, si jo vaig estar al teu
estoig durant un trimestre...! -va dir la goma-.
- Doncs..., d’acord ! I, es pot saber, per què no esteu a
l’estoig ben tranquil·let i sense parlar com sempre...???
- Veuràs Pau, nosaltres, els materials, portem molt de temps
aquí a la vostra classe i estem farts!
Volem tenir una vida normal, com vosaltres, els humans, i
així que hem decidit en aquesta assemblea de material que,
demà, dijous dotze de febrer, farem la revolució dels llapis.
- Sííí..., és clar..., i, després, sí vosaltres voleu, ens anem tots
junts al Carib a viure la vida...
- Pau, crec que no m’estàs entenent, totes les fugues tenen
un pla i nosaltres també el tenim, però abans de que te’l
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digui, t’has de comprometre a una cosa...: A aguantar la
porta. I... molt de compte amb les maquinetes que són molt
dolentes !

- Doncs d’acord, crec que no em passarà res per aguantar una
porta. I em podeu dir quin és el vostre pla?
- Sí. És molt senzill, a les deu i quaranta-cinc, mentre tots
estan menjant la botifarra d’ou, nosaltres sortirem per la
porta d’emergències i tu et dedicaràs a aguantar la porta
amb totes les teves forces, i quan ja no puguis més surt
corrents per les escales i ves fins a la porta principal i allà
et trobaràs amb nosaltres.
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- D’acord, i sí ens ataquen les maquinetes?
- Hauràs de pensar alguna cosa.
Dit i fet; el dia següent allà estava jo, a les deu i quarantacinc aguantant la porta mentre tots els llapis fugien. De
sobte, de la caixa de les maquinetes es va sentir un crit ben
fort:
- Alarma! Alarma! Alarma! Els llapis s’escapen!
De cop, un exèrcit de maquinetes va sortir de la caixa en

formació i cridant tan alt que feien por:
- Menjo llapis! Menjo llapis ! Menjo llapis ! ...
59

Jo no sabia que fer, els llapis van començar a cridar de por,
cada cop estava més nerviós, així que vaig agafar una taula i la
vaig llençar en direcció a l’exèrcit que ens atacava. Totes les
maquinetes van sortir volant i això ens vas donar temps as
fugir.
- Visca..., Pau, ens has salvat...!!!
Tots estaven molt contents. Vàrem agafar el metro i cap a
dins del vagó i els vaig preguntar:
- I, ara, on anem?
- On tu deies, al Carib!
A l’oficina de l’ONG, “Educa el Carib” es van posar molt
contents de poder enviar tant de material escolar. I a mi em
van convidar a portar-lo.

Autor: Daniel Lafuente, , 11 anys
Il·lustradors : Izan Miras i Carmeta Benítez, 9 anys
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LA CAIXA MÀGICA
Sóc l’Aina i tinc 8 anys. Quan era més petita jugava molt amb
la meva mare.
En tinc molts bons records. Ara, la meva mare ja no està...
Descansa en pau i tranquil·litat.
Ella em va regalar una caixa màgica abans de morir. Sempre la
guardaré, mai la treuré de casa, no sigui pas que la perdi...!
Un

dia,

mitja

a
nit,

vaig

veure

una

foto

molt bonica
dins

la

caixa

on

estàvem les
dues rient.
Llavors,
m’hi vaig fixar i hi posava un missatge...: “Entra !”.
Jo vaig saltar per entrar-hi i vaig veure un preciós camp on
estava la meva mare estirada entre les flors jugant amb mi
quan era petita. Era un dia d’estiu que vam passar les dues
juntes. Aquell dia va ser uns dies abans de la seva mort...
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Jo vaig començar a plorar i cada llàgrima, que em sortia, em
regalimava per la cara ...
La meva mare tenia els cabells castanys i els ulls marrons i a
mi em diuen que sóc una còpia de la meva mare.
Després vaig fer un altre salt i, de nou, vaig entrar a la meva
habitació.
Em vaig posar al llit una altra vegada i vaig contemplar la
“caixa”.
Pel matí estava sola a casa i vaig tornar a entrar a la caixa.
Allà estava la meva mare i li vaig dir:
-Hola !
I, ella, em va preguntar que... qui era?. Però, al moment, ja ho
va saber.
Vam passar una bona estona i li vaig explicar totes les
novetats. Després, va ser hora de plegar i entrar a casa, però
ella em va dir que sempre que entrés a la caixeta podria parlar
amb ella.
Jo, ho vaig fer cada dia i, sempre, vaig guardar el secret.
Autor: Clàudia Nogueras, 11 anys
Il·lustració : Foto de l’Escola d’una de les 460 capses que
va crear un dels nens, en el Projecte Plàstic /2013 “La
muntanya de sal“.
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Il·lustració: Gerard Díaz, 11 anys
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Escola Patufet – Sant Jordi
L’Hospitalet de Llobregat

Dibuixa aquí
la teva mosca.
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