Perquè quan escrius parles amb tothom i amb
ningú alhora, imagines mil interlocutors i, a la
vegada, t'envolta la calmada i privada solitud.
Oriol Bosch

EL LLIBRE
El llibre és un arbre
ple d’idees creatives,

que et submergeix
en la màgia i l’alegria
i amb tot això crea,
un món de fantasia.
Anny Mendieta
9 anys

Il·lustració: imatge triada pels mestres

EL PEIX
El peix té aletes per a nedar
i cua per poder girar.
Viu sota l’aigua
i no necessita paraigües.
Té escates per tot el cos
i sembla un cavaller de colors.
Nataly Brochero Arcos
9 anys

Il·lustració: Guillem Fatés

ELS LLIBRES
Sense faltes d’ortografia,
tots els llibres van.

Paraules que rimen.
De vegades poètics,
de vegades, patètics.
Mariona Madrid
9 anys
Il·lustració: Abril Mas

LA FESTA DELS RODOLINS
Hi havia una vegada un colibrí
que es deia Florentí.
Es va trobar amb una guineu,
que es deia Mateu.
Van anar a una festa de rodolins,
que organitzaven dos saltamartins.
Quan van marxar,
es van intentar desempallegar
de la maledicció,

que ha fet la realització,
d’un conte curtet,
però divertit
com la cua d’un mosquit.
Martí Folch
9 anys

Il·lustració: Noa Batallé i Marina Biel

LA LLUNA
La lluna és groga,
surt a la nit.
M’agrada mirar-la
des de la finestra del llit.
Quan es fa de dia
vull que arribi la nit
per veure la lluna
i quedar-me adormit.
Crístian Catari
9 anys

Il·lustració: Gisela Volart

LA MUNTANYA
La muntanya és de colors
verdosos i marrons,
però quan arriba la tardor,

canvien molt colors.
Les fulles se’n van volant,
com un ocell ben elegant.
Álvaro Alcaide
9 anys

Il·lustració: Marco Yesares

L’ESCARABAT
L’escarabat té una closca que el protegeix,
encara que sigui tovet com el greix.

És un invertebrat,
encara que sigui dur
com una pedra del mar.
És terrestre i no marí,
Quan el poses a l’aigua, es pot morir.
A vegades és negre i marró,
o com el color del carbó.
Té sis potes i és un insecte,
com la papallona i la marieta.
Pedro Collado
9 anys

Il·lustració: Mikel Fabero

MIRANT ELS NÚVOLS
Miro els núvols i moltes formes veig,
algunes són tan realistes que ni m’ho crec.
No és tan fàcil, s’ha de tenir imaginació,
si no penses que es pot, no sortiran, ja t’ho dic
jo.
Aviso la meva mare, perquè amb mi les pugui

mirar,
per que sàpiga quines formes es poder formar.
Mira,

una

flor,

un

elefant,

un

lleó

gegant...!!!!
En acabar, ve el meu germà
per avisar-me que és hora de dinar.
O sigui, que haig de marxar.
Kerta Almarcha Ruiz

Il·lustració: Noa Sebastian

9 anys

i

un

PRINCESA
Vull ser una princesa
bonica i amable,
simpàtica i agradable.
Viure en un castell
bonic i lluent.
Regnar un poble
tranquil i florit
amb habitants simpàtics i divertits.
Sara Bernal Garrido
9 anys

Il·lustració: Quim Múñoz i Íker Cerrudo

EL DICCIONARI
Busco i rebusco
i no trobo el que busco.
Provo a buscar per l'abecedari
i em surt la paraula calendari.
Busco una paraula que comença
per C
i l'únic que trobo és la paraula
concert.
Busco i rebusco
i he trobat el que busco.
I la paraula que buscava
Il·lustració: Guillem Aguilera

era Cavalcada.
Dayanara Korner
10 anys

ELS SENTIMENTS
Quan estàs emocionat
tens ganes de plorar.
Quan estàs enfadat
tens ganes de pegar.
Si estàs content
tens ganes de sortir corrents.
Si tens ira et tanques a
l'habitació
i fas una reflexió.
Els sentiments són així.
Són un pou d'emocions

que estan dins del cor.
Arturo García
10 anys

Il·lustració: Alma Lucía

LES MÀSCARES
Les pots fer de qualsevol manera,

però... amb compte!
O a la mínima se’t trencarà.
Les pots fer de fang,
paper o cartró.
I si et concentres,
et sortirà millor.

Juan Sa Da Costa
9 anys

Il·lustració: Biel Niubó

EN TOM I ELS ESCACS
A l’any 1971 un noi de 7 anys que es diu Tom, va descobrir que li
Agradaven, i que era bo, en els escacs.
Un dia pel matí...
Ring! Ring! El despertador va sonar, com cada dia. Es va vestir, es
va rentar la cara, es va pentinar i esmorzar.
Va sortir al carrer una estona amb la seva mare i la seva germana
petita. Va veure uns senyors pobres jugant als escacs, apostaven
bitllets de 5 dòlars, es va apropar per mirar i li va dir a la seva
mare:
-Em pots donar 5 dòlars?
I la mare li va dir:
-No veus que són més grans?
- Te’ls deixo, però amb una condició, que guanyis!!!
Va posar els 5 dòlars i va començar la partida. Deu minuts després...
-Ja està, t’he guanyat!
En tom va tornar a casa enfadat, no volia saber res de ningú i va
anar a la seva habitació a dormir. Quan es va despertar va pensar
amb els escacs i li va dir al seu pare:
-Què m’apuntes a un torneig de escacs...?
Ell li va dir que sí i va estar tota la setmana jugant i practicant jugades amb
el seu pare als escacs. El seu pare el va ensenyar jugades com la “d’Escac i

mat pastor, i d’altres.
El 16 de gener va arribar el dia del torneig, es va despertar, es va
vestir, esmorzar i preparar la motxilla.
Quan va arribar, va veure els contrincants molt seriosos a les seves

taules. En Tom va anar guanyant als contrincants fins que va
arribar a la final.
Els pares del Tom i els del contrincant estaven molt nerviosos
perquè els seus fills havien arribat a la final.
Va començar la partida, el Tom va començar traient el peó que
tenia davant del rei. El contrincant el va copiar, llavors el Tom va
moure la reina i el contrincant, el peó de l’esquerra. Desprès, en
Tom va moure l’alfil cap a la dreta, el contrincant va moure un
altre peó i llavors el Tom va moure la reina i la va posar al davant
de l’alfil i en diagonal a la reina del contrincant.
El Tom va dir: - Escac i mat!!!
Llavors el contrincant va tirar el
seu rei dient:
-He perdut.

Aleshores, ho van celebrar
fent un menjar familiar.
En Tom es va fer gran i, a la vegada, va anar guanyant títols i
copes.
Mario Alcaide
10 anys
Il·lustració: imatges triades pels mestres

EL VIATGE PER LA IMAGINACIÓ
Estic a la banyera, tanco els ulls i m’imagino que estic al mar,
estic surant

i veig un munt d’animals que passen pel meu

costat. Passa un tauró i me’n vaig cap a la superfície, estic a
la platja.
Me’n vaig de la platja per unes escales que van al cel, quan
arribo veig un avió que porta el meu nom.
Després, em poso a saltar pels núvols una bona estona fins
que m’avorreixo. Salto del núvol i vaig a caure a una
muntanya de llaminadures. Estan boníssimes..., me les menjo
totes.

Arribo al final, i estic caient una bona estona. Quan arribo
caic al mar. El mar comença a anar cap a baix i l’aigua
desapareix,

obro

els

ulls

i

l’aigua

de

la

banyera

desaparegut.
No me’n recordava que m’ho estava imaginant...!
Carlota Messeguer
Il·lustració: Carla Bautista

10 anys

ha

BOLETS
M’agraden els bolets,
sobretot els ceps.
Encara més amb truita i arròs
perquè queda mes melós.
Amb el pare els vaig a buscar,
quina oloreta que fan...!!!
M’agrada menjar-los, però...
encara més, anar a caçar-los.
Iris Díez

10 anys

Il·lustració: Esteban Cruz

QUÈ SÓC?
Què sóc? Ningú ho sap.
Sóc misteriós,
sóc perillós.
Mai no ho sabràs,
Mai no ho esbrinaràs.
Hi ha gent que em té por
i d'altre que no.
Estic confós
com l'aigua
no sé on anar,

no sé on estar.
Ningú no m'estima,
tothom m'odia.
(Resposta: La foscor)

Guillem Fatés

Il·lustració: Marc Grado

10 anys

LA MEVA GERMANA
La meva germana sempre em molesta,
és com un mosquit buscant una presa.
Sempre m'estressa,
però després, em dóna un petó
i em demana perdó.
Molts dies em ve a buscar
i em dóna l'entrepà.
És salat,
botifarra i ou picat.
Biel Garcia
10 anys

Il·lustració: Paula i Joel Miras

EL GAT DEL TERRAT
Els meus veïns tenen un gat,
sempre puja al terrat,

sis vegades ha caigut,
però ha sobreviscut,
quina sort que ha tingut!
La setena vegada caurà,
i aquest cop, no sé que li
passarà ...
Guillem Aguilera
11 anys

Il·lustració: Damià Salazar i Manel Trilla

EL DESPISTAT
Soc un despistat,
algun dia em deixaré el cap.
Avui, a la classe,
m’he deixat la goma
i ahir la ploma.
L’altre dia l’estoig,
estic boig!!!
Soc un despistat,
algun dia em deixaré el cap.
Dídac Escrich

11 anys

Il·lustració: Ainara Yarz

LA PORTA MÀGICA
Per fi és dissabte! M'aixeco del llit i estic molt contenta perquè
anem de casa rural amb uns amics. Vaig cap al menjador,
esmorzo, em vesteixo ràpidament i vaig cap al lavabo. Em rento
la cara, les dents i em pentino. La meva mare ja ha acabat,
però el meu germà i el meu pare no.

Mentre els esperem, la meva mare em deixa veure la televisió
mentre ella acaba de preparar la maleta.
Ja estem tots! Sortim de casa, agafem el cotxe i anem a on
havíem quedat amb els amics. Més o menys, el camí dura dues
hores.
Per fi hem arribat a la casa rural i buidem les maletes. Als meus
amics que es diuen Jan, Pau, Ivan, Alba i Carolina, i a mi, ens
agrada molt explorar coses noves, però s'ha fet tard i hem
pensat que demà seguiríem.
Al dia següent, quan ens vam aixecar del llit, vam començar a
explorar la casa, ens vam estar una bona estona però al final
vam trobar una porta que ens va cridar molt l'atenció. La vam
obrir i.... Vam entrar en una altre dimensió!
Hi havien un munt de coses estranyes, era com un món
imaginari. Hi havien tobogans d'aigua en comptes de carreteres,
els cotxes eren vaixells, les finestres eren de xocolata, el terra
era de caramel, els edificis eren Kit-Kats i els arbres eren
coliflors.
De sobte, se'ns va apropar un home piruleta i li vam preguntar
què era aquest món tan estrany.

Ens va dir que estàvem al país de Meravellesimaginari.
- I com podem sortir d'aquest país? - Vam dir.

- Doncs hi ha un camí, però és una mica perillós...
- Explica'ns el camí sisplau!
- Heu de travessar la ciutat fins arribar al bosc de coliflors però
vigileu, hi ha un monstre! Us preguntarà una endevinalla i
després arribareu a una altre porta que l'haureu d'obrir amb

una clau que la trobareu pel camí. Estigueu atents.
Vam començar a caminar fins que vam arribar al bosc de
coliflors. El bosc donava una mica de por... Estàvem molt
atents i al final vam trobar la clau.
La vam agafar, estava bastant amagada, estava a dalt d'un
arbre i va ser una mica difícil d' agafar , però ho vam
aconseguir.
Vam seguir caminant però en Jan, que tenia molt bona oïda, va
escoltar un soroll. Ens ho va dir, però no li creiem perquè
també és una mica mentider.
Jo també vaig notar alguna cosa, em vaig girar i vaig veure un
monstre de gelatina!! Vam començar a córrer i menys mal,
ens vam poder escapar!
Uf! Ja hem arribat al final del camí, només falta resoldre

l'endevinalla. Com va dir l'home, hi havia un monstre pelut i
gros que ens va preguntar una endevinalla. I això és el que va
dir:

El Pare de la Maria té quatre filles.
Una es diu Lu.
L'altre es diu La
L'altre es diu Le.
Com es diu la quarta?
Vam estar pensant i ningú ho sabia, però el més petit de la
colla, que es diu Pau, va dir:
-Però si és de lògica! La quarta es diu Maria!

I sí, era la resposta correcta. Ens va deixar passar i vam
veure la porta de tornada. La vam obrir amb la clau i vam
tornar a la casa rural.
Els hi vam explicar als pares però no ens creien.
Igualment per a nosaltres va ser una experiència molt
divertida.
Ainhoa López

Il·lustració: Izan Miras

10 anys

EL DIARI FANTÀSTIC
Jo sóc la Berta, tinc deu anys i aquesta és la meva història:

Jo tenia la millor que es podia demanar: pares, amics, una escola
que m’encantava, ...
Tot anava bé fins que un dia el meu pare va arribar a casa fet pols
i amb llàgrimes als ulls.
- Què passa Tom? – va preguntar la meva mare.
- M’han acomiadat del treball – va dir, amb veu trista i tremolosa.
Vam estar un parell de setmanes així, amb el meu pare buscant
treball, fins que un dia va arribar a casa amb cara victoriosa.
- L’he trobat! – va dir – només hi ha un problema – va afegir –
haurem de canviar de casa. Està a una hora i hauria de matinar
molt.
Dit i fet. A les tres setmanes estàvem a la nova casa, en un nou
barri.
Quan vam endreçar totes les maletes i caixes em vaig posar
inspeccionar la casa. Quan vaig arribar a la meva habitació, em
vaig fixar en una casa que es veia des

de la finestra.

- A sopar! – va dir el meu pare.
Després de sopar uns macarrons,
vaig pujar a la meva habitació a
dormir. Em vaig ficar al llit i vaig
tancar els ulls. No podia dormir,
perquè no em treia del cap
aquella casa tan misteriosa.
Il·lustració: Jazmín Franco

Al final vaig aconseguir dormir-me, i em va sonar el despertador.
Eren les vuit, molt bona hora per investigar la casa del costat.
Quan em vaig vestir i vaig estar preparada, vaig sortir de casa i
em vaig apropar a la casa. Vaig obrir la porta, tenia molta por.
Esperava que darrere de la porta hi hagués aranyes, un vampir,
fins i tot un fantasma, però estava tot buit.
No hi havia ni un sol moble. Però allà, en mig de la sala hi havia
un llibre.
El vaig agafar i vaig mirar la tapa, posava “Diari”. Me’l vaig posar
a la butxaca i me’l emportar a casa. A l’arribar vaig agafar un
llapis i em vaig posar a escriure.
Vaig escriure sobre un malson que havia tingut quan era petita.
-Berta, on ets? – va dir la meva mare. Amb tot el rotllo de la casa
em vaig oblidar dels pares...
- Ja baixo – vaig cridar
A l’acabar d’escriure al diari, vaig baixar a la cuina.
- És hora de dinar? – els hi vaig dir als meus pares.
- Si! – va contestar el meu pare.
Quan vam acabar de dinar, vam anar al nou sofà a veure la
televisió. De sobte, el terra, va començar a tremolar.
- Agafeu-vos a algun lloc...! – va cridar el pare.
Cada vegada els cops eren més forts, com si algú s’apropés. Vaig
mirar per la finestra i vaig veure un peu gegant. Era el meu
malson...!
Ràpidament ho vaig entendre: tot el que escrivia es feia real...!

Al meu malson, el peu no tardava més de cinc minuts en aixafar
casa nostra i ja havien passat com a mínim tres dels primers

cops. Em quedava poc temps.
Vaig pujar les escales agafant-me molt fort de la barana, però,
tot i així, em seguia balancejant.
- No et deixis agafar! – va dir el pare.
- És molt perillós! – va dir la meva mare.
Ells no entenien el que passava. Vaig segui pujant i per fi vaig
arribar a la meva habitació. Quedava poc temps, els cops eren
més forts. Vaig agafar un llapis i balancejant-me vaig escriure:
“Què tot torni a la normalitat”.
Vaig tancar els ulls i, de sobte, el terra ja no tremolava.
En obrir els ulls vaig t ornar a trobar-me a la casa vella i
misteriosa, amb el diari a les mans.
Vaig anar corrents a casa i vaig explicar als meus pares fil per
randa tot el que havia passat.
La meva mare va agafar uns llumins, va cremar el diari i el va

llençar cap a l’horitzó. Ja no hi ha perill, vaig pensar. I si hi ha,
ja deu estar molt lluny.
Alba García
11 anys

Il·lustració: imatges triades pels mestres

QUAN MORIM, QUÈ FEM…?
Vivim, creixem i morim.
Però després, què passa?
Tot s’acaba?
Anem algun lloc?
Al cel, o potser a l’infern?
Ens reencarnem?
Quan morim, què fem?
Biel Niubó
11 anys

Il·lustració: Anny Mendieta

ESPECIAL JANINKA “LA FRIKI”
Hi havia una vegada ...
Uf, no! Que avorrit! Deixa que pensi ... Ah...! Hola !, no t’havia
vist... Ja saps, problemes dels directe ...
Bé, comencem, aquesta és la història de la JaninKa, la nena més
friki del món, tot va començar quan els pares de la JaninKa li van
comprar el seu primer joc, amb dos anys!.
Imagina’t una nena jugant al Tekken, i fent un “súper combo”
amb un xumet a la boca ... Eh...?!, no...!
Quan va fer cinc anys, ja començava amb el Just Dance, es va fer
tan experta que la van reclutar pel vídeo de Sorry, sí, sí, i sinó la
veieu és perquè és molt baixeta.
Als deu anys va participar en un concurs de videojocs, va

guanyar? No. Perquè li van dir que no s’admetien professionals
tan joves.
Als setze anys va ser
coneguda tot el món, i si no
us sona és perquè encara no
havíeu nascut, i no li pregunteu
als vostres pares, perquè no.
Actualment viu al Japó (no m’estranya)
amb el seu gos Ualso.

Ara la tenim aquí: -Bon dia, JaninKa.
- Hola!
- Com estàs?
- Teniu Nintendo?
- Ha, ha què graciosa, JaninKa ...
- I la nova Wii U 2.0?
-Tranquil·la JaninKa, està tot controlat,
ara et farem unes preguntes.
- Ok!

- Quin és el teu joc preferit?
- El GTA 5.
- Quin va ser el pitjor moment de la teva vida?
- Quan se’n va anar la wifi.
- Gràcies JaninKa.
-Ok!
Ara, crearem un hashtag perquè pugueu dir el que vulgueu a
l’Instagram, el hashtag és: “#JaminKa the friki”.
Podeu publicar fotos, comentaris, ...
Mare meva...! Com bull la xarxa...!
Anem a veure els comentaris. Per exemple..., aquest:
“Jo crec que el presentador va una mica de sobrat”
-Culleres, aquí la gent diu el que pensa eh, ...?
Bé, fins aquí l’especial. Bona nit, o no..., eh...?, eh...?
- Perdona, per on s’anava al Japó...?
Fi, o no... Eh...?, eh...?
Martina Fernàndez
Il·lustració: Sara Fernández i Álvaro Alcaide

11 anys

POEMES VISUALS
QUINS ANIMALS SÓN ...?

Joel Calcerrada

Víctor García

Víctor Garcia

Guillem Aguilera

LA NIT D'OR
Ja són les vuit.
Ja és de nit.
Em rento les dents.
Em fico al llit.
I ara somio
que la lluna és d'or,
el cel és blau fosc
i les estrelles
donen claror.
Ja és de dia
i ja tinc ganes
de tornar a dormir
per veure les estrelles,
ningú m'ho podrà impedir.
Ainhoa Peña

Il·lustració: Judit López

11 anys

RECORDO
Recordo aquells moments
allà a la meva masia
a ple hivern
quan em posava a llegir
el meu autor preferit

tot en silenci, cap brogit
i jo frec a frec
de la llar de foc
mirava el sostre,
veia bigues
mirava el terra,
veia restes de cendres
que escampava la meva llar.
Mirava al meu front
i veia les ombres
de les flames de foc.
El vent corria,
del fred jo, protegida
amb la meva manta,
encongida
allà a la meva masia.
Carmela Mendía
11 anys
Il·lustració: Sara Bernal i Martí Folch

ELS MONSTRES DELS SOMNIS
Sabíeu que existeixen els monstres dels somnis? Doncs..., sí.
Quan el monstre dels somnis està tip, deixa escampar per tota la
ciutat tots els somnis que fins el moment s'ha menjat.
Aquests somnis arriben a cada casa, a cada nen, a cada adult, a
cada animal...
És possible que el monstre s'equivoqui... Per això, a vegades,
somiem el mateix dues vegades.
Quan tenim malsons és perquè el monstre dels somnis té altres

coses a fer i, llavors, el substitueix el seu germà, el monstre dels
malsons.
Quan cap dels dos no pot, és quan no somiem res. Aquests
monstres viuen al cel i sempre ens estan vigilant.
Martina Sánchez
Il·lustració: Malena Salazar

11 anys

FINS SEMPRE, AVI.
Tu sempre em portaves a entrenar
i em diuen que t'ho passaves en gran.
Jo t'estimava molt,
tu feliç sempre vas estar,
però el dia va arribar...
Et vas posar malalt
i la mort al cor et va entrar.
M'ho van dir justament
quan venia d'entrenar
i vaig plorar com mai...
I ara ets al meu cap.
Però, sempre al cor
veig el teu record.

També et vull dir
que la família està bé,
però sempre que estem junts
ve la teva imatge al nostre cap.
Aquell dia se'n va anar
el nostre capità !
Adrián García
11 anys

Il·lustració: Joel Calcerrada i Mariona Madrid

EL NOU PLANETA
Em dic Clara i sóc la nena que va descobrir vida en un altre
planeta.
Tot va començar un 3 de juny, quan sortia de casa per anar
a un museu sobre l'espai.
Quan jo estava al museu hi havia una representació d'una
nau espacial, em va encantar!!! I des d'aquell dia vull ser
astronauta.
A mesura que em feia gran anava fent coses com visitar a
alguns astronautes famosos. També vaig jugar a un joc que
simulava un vol a una nau espacial i fins i tot vaig viure 6

mesos en una nau espacial.
A part d'això, també vaig fer cursos i proves per poder anar
algun dia a l'espai.
Un dia, un home molt alt i gros va picar el timbre de casa i
jo vaig anar a obrir la porta i resulta que era de la N.A.S.A.

Em va dir que si volia anar a fer una missió i jo vaig dir que sí. A
la setmana següent ja estava a la nau i... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 1, i 0...!
Ja gairebé estava a l'espai- Em pensava que tot aniria bé, però
quan vaig sortir de l'atmosfera el coet va començar a fer sorolls i,
de sobte, es va posar a velocitat sònica...! Vaig intentar frenar,
però per molt que ho intentés, cada vegada anava més ràpid. Va
arribar un moment en el que tenia molta son, així que em vaig
acabar dormint.
Quan em vaig despertar el coet ja no corria, era molt estrany, ja
no veia el Sistema Solar. Però hi havia altres planetes.
N'hi havia un diferent als altres que cridava l'atenció. No era rodó

ni tenia colors foscos. Tenia forma de cacauet i era rosa. Era molt
estrany, l'havia d'anar a investigar. Em vaig posar el casc, el
vestit i vaig anar al planeta.
Hi havia una espècie d'aeroport i un home molt estrany que em
feia senyals .
Però, què...???
Una persona a un planeta que no és la Terra...??? Això significava
que hi havia vida a un altre planeta...!!!
Vaig baixar de la nau i l'home estrany es va apropar a mi i em va
saludar. Va dir:
-Holau !
Tenia les dents roses! Jo li vaig contestar:
- Holauu...???
L'home va dir:

-Tou nou ets d'aquí!
I jo vaig dir:- No, sóc del planeta Terra.
- Planeta queeeè...?
- Planeta Terra, en el Sistema Solar.
- Nou hou sé, on estàu?
I jo li vaig preguntar:
- Quin planeta és aquest...?
- Planeta Sorra al Sistema Lunar.

Acabava de descobrir un altre planeta!!!.
Uns mesos després em vaig tornar molt popular en aquell
nou planeta. Estava tan a gust que vaig decidir quedar-me
a viure per sempre.
Al cap d'uns anys em van elegir per ser la presidenta i en
aquell planeta vaig ser feliç tota la vida.
Marina García-Calvillo

Il·lustració: Júlia García i Noa Mohedanoi

11 anys

EL SO DEL MAR
Onades grans i petites
que arriben a la càlida sorra suaument,
formant escuma blanca.
L'escuma s'enfonsa a la sorra
de tal forma que,
la sorra, s'humiteja
i fa que els meus peus
es mullin a poc a poc.
Això forma una gran orquestra
de sons naturals

que arriben a les meves orelles
portant-me una pau immensa.
Enid Arsís
11 anys

Il·lustració: Alba García

