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Hem fet una representació amb aquest diàleg: 
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Mars has got two moons. 

Saturn is the planet of the rings. 

The solar system has got nine planets. 

Pluto is the coldest planet. 

The earth has got a moon. 

The solar system has got twenty-two moons. 

Mercury is the hollest planet. 

Jupiter has got twelve moons. 

Venus is hotter than Mars. 

Uranus has got five moons. 

The sun is the biggest star. 

Neptune has got two moons. 

Jupiter is the biggest planet. 
 

Margalida Muntaner Alonso 6è Primària B 
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El petrolero “Prestige”, (praestigium significa en 

latín chalatanismo o impostura) con 26 años de 
antigüedad, con monocasco y cargado con más de 
77.000 toneladas de fuel, sufría un accidente el 13 de 
noviembre frente a Finisterre (Galicia). 

 
El petróleo se extendió por todo el litoral 

gallego, cubriendo playas y rocas. Esto afectó a los 
percebeiros, mariscadores, pescadores, … 

 
Debido a ello, 30.000 familias se han quedado 

sin trabajo. 
 
Voluntarios de toda España y del extranjero 

están llegando a Galicia para limpiar las costas. 
 
¿Se podría haber evitado este desastre? Según los técnicos consultados sí, ellos 

aconsejaron al Gobierno llevar el barco a puerto, acordonar la zona con redes 
anticontaminación y vaciar el buque. 

 
Álvarez Cascos admitió no haber escuchado a tres de los técnicos que desaconsejaron 

trasladar el petrolero a alta mar. 
 
El vice-presidente Mariano Rajoy admitió que consultó a los técnicos 6 días después del 

accidente y que el Gobierno tomó la decisión de alejar el petrolero sin haber recibido los 
informes técnicos. 

 
¿Qué pasa ahora? Miles 

de voluntarios siguen acudiendo 
para quitar el fuel. El ejército ha 
sido incorporado para ayudar en 
esta ardua tarea. 

 
Pescadores de las rías 

gallegas iniciaron una huelga de 
hambre en protesta por los 
pocos medios que el estado les 
está ofreciendo. Piden medios 
más modernos. 

 
Mientras tanto, los 

gallegos tienen encima una 
catástrofe ecológica que tardará 

años en arreglarse. Muchas familias se han quedado en la miseria. 
 
Si puedo, iré con mi padre durante estas vacaciones a ayudar a esta pobre gente a 

limpiar sus playas. 
 

Robert Cortés 1r ESO D 
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UN ALTRE MÓN PER ALS NINS ÉS POSSIBLE 
 

Aquest fou el lema d’enguany, el lema de la Diada Escolar de la No-violència i 
la Pau. I és que això era el que els a prop de mil nins i nines de Mallorca 

demanaren als governants d’arreu del món, perquè aquesta diada se celebra 
pertot, no sols a Mallorca. Va ser un 30 de gener, aniversari de la mort del gran 
pacifista Gandhi. El dia fou fred, va estar a punt de fer una calabruixada, però 
es va respirar un aire càlid, un aire ple de ganes d’escampar la Pau arreu del 

món. El fred inicial va desaparèixer immediatament i tots ens animàrem a 
participar de valent: cantant, ballant, xiulant, cridant ben fort… i és que volíem 

fer saber a tothom que Un altre món per als nins és possible.  
El CIDE un any més hi va fer acte de presència amb més de 130 alumnes de 1r 
d’ESO. Cada any, els nins i les nines que hi participen se’n porten a ca seva un 
record inoblidable. Algunes impressions dels nostres nins i nines sobre aquesta 

diada les podeu llegir a continuació: 
 
Va ser divertidíssim. Aquell 30 de gener de l’any 2003. A les 9h 30 del matí vàrem arribar a la 
plaça Espanya i vàrem ser la primera escola de Mallorca en arribar-hi. Allà, hi havia uns músics 
que es varen posar a cantar i ens van animar i despertar. Vàrem cantar i ballar molt. 
 
També vàrem dir alguns eslògans, com per exemple: “Els nins de Mallorca, volem la Pau”, 
“boti, boti, boti… violent el qui no boti”, etc. 
 
Vàrem començar la passejada amb els xiulets i les pancartes, fetes a la classe de plàstica. 
Algunes nines i alguns nins de classe varen pintar unes camisetes a les quals hi havia una lletra 
o dues i, si les ajuntaven, formaven una paraula que era la següent: NO VIOLÈNCIA. Jo duia la 
letra E. 
 
Quan vàrem arribar a davant l’ajuntament en Tià ens va dir que xiuléssim molt fort. En arribar a 
Ses Voltes ens varen dir que ens seguéssim en uns bancs. Totes les pancartes, les de la nostra 
escola i de les altres escoles, varen pujar sobre l’escenari. Varen anar cridant totes les escoles, 
una per una, i els donaren un record de la diada. Va xerrar el Bisbe. I quan va acabar, ens vàrem 
anar cap a l’escola.  
Jo hi tornaria una altra vegada. 

MARINA BERENGUER, 1r ESO-A 
 
Aquell dia, el dijous trenta de gener, va ser un dels dies més feliços pels nins i nines de 
Mallorca. Jo, com supòs que molts altres companys, m’ho vaig passar molt bé i, a més, esper 
que els meus crits i les meves pitades hagin ajudat a que la Pau guanyi més terreny, en aquest 
món de guerres i, moltes vegades, sofriment. En arribar a la Plaça Espanya, em semblava que 
tots sols no podíem fer res, però, en arribar unes quantes escoles més, em vaig començar a 
creure que qualque cosa faríem entre tots.  
 
Així és com va començar la Diada de la Pau i la No-violència: al principi, com ja havia dit 
abans, no estava convençut, però després sí que hi vaig estar. Quan els dos cantants i en Tià 
van començar a cantar uns amics i jo ens vàrem divertir molt, cantàrem, pitàrem i vàrem 
participar amb tot el que es podia fer. 
 
Després vàrem començar a caminar, a cantar, a aixecar ben amunt les pancartes, pitant o cridant 
eslògans. Finalment, a Ses Voltes, en Tià va presentar les altres escoles i els va donar un record a cada 
una. Després, vàrem continuar cantant i ballant. M’ho vaig passar molt bé. 
 
Em vaig alegrar molt d’haver contribuït a que el món conegui la Pau. 
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DIEGO MORENO, 1r ESO-A 
 
Jo vaig experimentar que per molt que cridàssim tan mateix en Bush no aturarà 
les seves tropes i els seus avions. Dèiem “boti, bo ti, boti… violent el qui no 
boti” i jo em demanan: hi ha algú que creu que si n o botam, som violents, o 
què? Ningú no s’ha pegat mai, o què?  

PERE FRAU, 1r ESO-A  

 
Era un dia molt especial per a tota o quasi tota la gent. Veia molta de gent il·lusionada. Abans de 
passejar per Palma, uns músics cantaven per a nosaltres. Algunes persones anaven amb una camiseta 
pintada. Tots els col·legis que participaven duien pancartes molt boniques i molt ben treballades. Tots 
els nins i totes les nines portaven un xiulet… i, pels carrers més estrets de Palma, les pitades se 
sentien molt fort.  
 
La meva tutora, a les nines de la meva classe, ens va donar unes fotocòpies que repartíem a la gent 
major que ens topàvem pels carrers. Jo cercava les persones que somreien a les nostres paraules. El 
meu professor de religió duia un megàfon i tots plegats cridàvem molt fort pels carrers. 
 
M’ho vaig passar molt bé.  
 
Quan vàrem arribar al Parc de la Mar ens varen fer pujar a l’escenari que vàrem decorar amb les 
pancartes. Una altra vegada vàrem cantar. 
 
Ens varen enregistrar a la televisió i ens varen fer moltes fotografies que després havien de sortir 
als diaris. A aquestes fotos ens veien com omplíem els carrers de Palma cridant: 

ELS NINS DE MALLORCA VOLEM LA PAU. 
La gent ens mirava, somreia, i jo pensava: “Potser, aquesta gent, ens mira perquè també volen la Pau”. 
També pensava que hauria d’arribar la nostra manifestació fins els Estats Units. No crec que el seu 
president impedís la guerra, però almanco tendria algun remordiment. 

BEATRIZ GONZÁLEZ, 1r ESO-C 

 
Vàrem arribar a les 9h 30 a la Plaça Espanya. Vàrem haver d’esperar els altres col·legis. Nosaltres vàrem 
ser els primers. 
 
Quan vàrem arribar, hi havia dos senyors que ens animaven cantant. Mentre que els altres col·legis 
arribaven, nosaltres cantàvem. Ens donaren unes ferretines, uns fulls que parlaven de Pau, un altre amb 
les cançons… 
 
Quan varen arribar les altres escoles, va començar la DIADA.  
 
El més bonic de tots va ser que ens dúiem bé amb els nins de les altres escoles. Pels carrers i a Ses 
Voltes vàrem cridar eslògans com per exemple: BUSH PRESIDENT NO SIGUIS TAN DOLENT, ELS 
NINS DE MALLORCA VOLEM LA PAU, AZNAR FES MÉS PER LA PAU, GOVERNS ESCOLTAU LES 
ARMES RETIRAU, BOTI BOTI VIOLENT EL QUI NO BOTI. 
A Ses Voltes vàrem cantar cançons com Mans, Mans, Mans; Cranc, cranc, conill, conill, etc. També 
empràrem molt els xiulets. 
 
Dos alumnes per col·legi varen anar pujant a l’escenari per recollir un record de la Diada. I quan va 
acabar, ens vàrem anar cap al CIDE. 
 

SEMPRE ENS QUEDARÀ AQUEST RECORD. 
NEKANE SOCIAS, 1r ESO-B 
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Els nins d’Anglaterra han vengut a Mallorca per conèixer-la, i nosaltres els ajudarem. Començarem per Palma:  
 
Primer dia:  
 
A les 10:00 del matí, anirem a veure l’hotel a deixar les maletes i després agafarem l’autocar turístic per anar a la catedral, visitarem 
el museu de la catedral. 
Més tard, anirem a dinar a La Lubina. Acabat el dinar, anirem a visitar els banys àrabs, i passejarem pel passeig marítim. El vespre 
anirem a sopar a sa Figa de Moro (de pa amb oli). 
 
Segon dia: 
 
A les 10:00 del matí, anirem a visitar el Castell de Bellver. També, llogaren un cotxe, perquè es més comode anar en cotxe.  
Per divertir la tropa, els durem a jugar al Reial Golf de Bendinat, i menjarem al restaurant del mateix club. Després anirem a jugar 
un poc a la bolera de Porto Pi. Deprés, visitarem les coves de Gènova i aprofitarem que estam a Gènova i anirem a sopar a Can 
Pedro.  
 
Tercer dia: 
 
 A les 10:00 del matí, visitarem el Poble Espanyol i anirem a dinar al restaurant Es Molí Des Compte. Després de dinar, anirem a 
visitar un poc els carrers de Palma: 

- Carrer Unió. 
- Plaça Rei Joan Carles. 
- Es Born. 
- Carrer del Mirador. 
- Carrer Morell. 
- Jaume II. 

Quan acabem: soparem a Sa Prensa. Després, per divertir-nos anirem a Tito’s. 
 
Ara començarem per ensenyar-los l’illa. 
 
Quart dia: 
 
Començarem, per fer una excursió a Valldemossa. Primer, anirem a visitar La Cartoixa, (inclou l’església) els jardins de Cartoixa i 
l’ajuntament, per berenar un poc anirem a comprar coques de patata  a Can Molines, després anirem a passejar per Son Gual, 
passejarem per una altre església. Anirem a dinar al restaurant del Port de Valldemossa.  
Després de dinar agafarem el cotxe i passarem per: Bunyola i Alaró, per anar a divertir-nos anirem a “Festival Parc”. I soparem allà. 
 
Quint dia:  
 
Agafarem el tren  Sóller-Palma, per anar a Sóller, en ésser-hi anirem a veure el jardí botànic, passejarem per Sóller i anirem a veure 
el museu de les ciències naturals. Anirem al Port i ens passejarem per allà fins l’hora de dinar i dinarem allà. 
Visitarem els embassaments, el Gorg Blau, i Sa Calobra. 
Soparem a Inca al restaurant Celler Ca n´ Amer. 
 
Sisè dia:  
 
Farem una volta per Alcúdia, visitarem Pollentia i les restes del teatre romà. Anirem al Port  d’Alcúdia. Visitarem s’albufera, i 
dinarem allà. 
A Manacor, visitarem la Torre del Enegistes, i passarem per la colònia cristiana. Veurem Ses Salines. 
I després visitarem les platges: Sa Ràpita, Es Trenc, Na Llarga. 
 
Setè dia:  
 
Anirem a la Dragonera amb barca. Passarem allà tot el dia i també dinarem allà. A les 18:00 tornarem a Palma; anirem a comprar 
ensaïmades; després tornarem a Anglaterra. 
 
FINS UN ALTRA! 
 

Maria del Mar Albertí 
Carme Calafat 

Núria Calatayud 
Mar Pons 

María José 
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Noemí Tugores 1r ESO E 

Luís Ginebroza 1r ESOB 
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Miguel Bosch Galmés 1r ESO E 

María Chamarro Romeu 2n ESO E 
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Alvaro García Martínez 1r ESO D 

Yesmira Pérez Hernanz 1r ESO D 
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Natàlia Luque Vila 1r ESO D 

Ivan Bueno 1r ESO D 
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El mundo está muy mal repartido, mal favorecido, mal organizado, 
mal creado… Mientras el hijo de un ricachón está sentado en el sofá de su casa sin 
valorar lo que tiene, otro niño muere de hambre sin haber recibido nunca el cariño y el 
calor que necesita una persona. Mucho puede hablar la ONU sobre este problema; pero 
el problema persiste y está presente en muchos lugares del mundo, hasta en las ciudades 
más avanzadas. La mayoría de la gente no tiene este problema presente y no le interesa 
discutir ni hablar de ello, pero tendrían que coger un avión e ir a todos estos lugares y ya 
se interesarían bien. Todas las personas nacemos con muchos derechos que ni en la 
mitad de casos se cumplen: por ejemplo, en los países donde mandan los “talibán”, las 
mujeres no tienen ningún derecho: se les puede pegar, maltratar, no pueden salir a la 
calle sin el velo, etc. En otros países, como los antiguos estados de Yugoslavia, muchos 
niños son maltratados a palos y violados. En países del África negra la gente es muy 
pobre y tiene muchos hijos para ponerlos a trabajar o venderlos para conseguir dinero. 
Algunas empresas, como NIKE, contratan a niños negros para hacer zapatos y balones a 
cambio de un jornal miserable, para luego venderlo caro. Aquí veríamos al hijo del 
ricachón hartándose, en la tienda, de comprar estos productos y al niño negro tratado a 
latigazos y muy mal pagado trabajando 18 horas al día y sin apenas comida. Con estos 
ejemplos claros vemos lo mal que está el mundo. 
 

Daniel Mulet Papió 2n ESO B 
 
Dirigido a: EL PAIS. Al sr. Director 
Sección: Cartas al director. 
 

Tema: La importancia de las marcas en la juventud de hoy. 
 

Me dirijo a usted para expresarle mi indignación hacia el comportamiento de la 
sociedad juvenil de los países desarrollados. Para la gran mayoría de los jóvenes de hoy 
en día es casi fundamental vestir ropa de marca, alguna marca conocida, (las marcas 
deportivas son las más usadas). De hecho, muchos jóvenes se sienten rechazados por no 
vestir con ropa de marca. 

 
Pero lo peor de todo esto es que la calidad de muchos productos que fabrican 

algunas marcas ha bajado bastante; justo lo contrario ha pasado con sus precios, éstos 
han subido muchísimo. Además, muchas marcas desean aumentar sus ingresos y, para 
conseguir eso, elaboran sus productos en países subdesarrollados, donde la mano de 
obra es mucho más barata, muchas veces explotando a menores. 

 
Aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a todos los jóvenes que 

habitualmente consumen este tipo de prendas, para que realicen un “boicot” a las 
marcas, que para la elaboración de sus productos, explotan a menores. 

Lluch Hevia 2n ESO D 
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CARNESTOLTES 2003. 
 

 El día 26 de febrero, miércoles, celebramos, un año más, el Carnaval 
con un desfile de disfraces que organizaron los alumnos (y sus tutores) de 
1º y 2º de ESO.  

Durante varias semanas estuvimos dándole vueltas al asunto: no 
sabíamos de qué podíamos disfrazarnos para que fuera de lo más original.  

En un principio, y dado que este año se conmemoraba la figura de 
Francesc de Borja Moll, los tutores propusimos que cada clase de ESO se 
disfrazara de una rondalla diferente. Pero, debido a la escasez material de 
tiempo, tuvimos que cambiar de idea ya que no queríamos que el resultado 
fuera “cutre”. Así que decidimos que cada clase escogiera un tema.  

Y, durante un par de semanas, o incluso menos tiempo, estuvimos 
trabajando los disfraces en las horas que pudimos (tutoría y estudio, 
básicamente). 

Todo se preparó a conciencia para sorprender al resto de 
participantes… Y llegó el gran día… bueno, la gran tarde, mejor dicho. Los 
cursos fueron desfilando siguiendo el orden alfabético y comenzando por los 
1º. Y los profes fueron votando aspectos como la originalidad, la unanimidad 
en el disfraz, la manera de llevarlo (con más o menos gracia), etc. Tuvimos 
muchos disfraces: hippies, gángsters, ellos de chicas y ellas de chicos, de 
tribu africana, etc. 

Fue una decisión muy difícil… Pero, finalmente ganaron los alumnos de 
1º de ESO C y los de 2º de ESO C. Esperemos que el año que viene haya más 
originalidad si cabe. ¡Felicidades a los ganadores! 
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EL DOLOR DEL ADIÓS NO NOS ARAÑA 
 
 
El dolor del adiós no nos araña quiere decir que, cuando te despides de una persona, primero lo pasas mal, pero después lo acabas 
olvidando. Pero el dolor del adiós sí que puede arañar y, a veces, se pasa muy mal.  
 
Ahora os contaré una historia, para que os déis cuenta de que el adiós puede arañar 
 
 
Enero 15 
¿ Como te fue en Navidad y Año Nuevo? Llamé para 
saludarte, pero no te encontré. ¡Qué lástima! Quería contarte 
lo bien que lo pasé y todos lo propósitos que espero cumplir 
este año. Imagino, que ya iniciaste las clases y qué agobio 
con el trabajo… A todos nos pasa a veces. Ojalá pronto 
podamos hablar. ¡¡¡Tengo que contarte muchas cosas!!!  
 
Marzo 27 
Aún no sé de ti…y, aunque te mando muchos e-mails, 
nunca me respondes. Es posible que tengas muchas 
ocupaciones…¡¡Ya sé!!… Lo más probable es que te hayas 
tomado las merecidas vacaciones de las que me hablaste 
hace 5 meses. 
¿¿ Recuerdas que te dije que la playa era genial??…y ese 
hotel del que me  contaste ha de ser hermoso. Ojalá lo estés 
pasando bien.  
 
Mayo 8 
Ayer me sucedió algo terrible… y no tengo a quien contarle. 
Te llamé, pero sólo escuché tu voz en el contestador…dejé 
un pequeño mensaje. Ojalá no se borre. Me gustaría mucho 
poder contarte el gran problema que tengo, aunque ya sé que 
es imposible encontrarte a tu casa a esta hora. Pero como tú 
decías, “yo siempre hago una tormenta de un vaso de agua 
”. Tal vez mis problemas no son tan agobiantes como los 
que tú debes tener…Debo ser más fuerte.  
 
Julio 27  
¡¡Feliz cumpleaños!!…¡¡Te he llamado dos veces. Tu mamá 
y hermanos ya me alucinan!! Me dicen que aún no llegas de 
la escuela y que por la tarde tienes trabajo y pues...hasta la 
noche no te puedo encontrar. Sólo quiero decirte que te 
deseo lo mejor y que me gustaría seguir siendo parte de tu 
vida por muchos años más. 
 
Septiembre 17 
Recibí tu e-mail. El chiste era gracioso .No sé si te enteraste, 
pero estuve unos días en el hospital. Nada grave , un 
pequeño dolor de cabeza. Algo así como la migraña que 
siempre has padecido.El doctor quiere hacerme unos 
estudios para estar seguros de que todo me “funciona bien”. 
Y yo le digo que “ Mala hierba nunca muere”. Aunque en el 
fondo... siento una profunda tristeza. 
 
Octubre 12. 
Ayer fue mi cumpleaños. Comprendo que lo hayas 
olvidado. Hace tiempo que no hablamos y bueno... tú tienes 
mucho que hacer. Esperaba que llamaras para decirme “ te 
estás haciendo viejo” pero, por más que el teléfono sonó, 
¡no eras tú!...¿sabes? desde mis días en el hospital me he 
sentido algo débil, tal vez sea que no he estado comiendo 
mucho. 

Ahora recuerdo que es época de exámenes. Lo más seguro 
es que tú estés batallando con Álgebra y por eso no 
llamaste... siempre fuiste malísimo en Álgebra. 
 
Octubre 20. 
Algo me funciona mal, está en mi cabeza y el doctor dice 
que necesito quimioterapia antes de que avance más mi 
problema. Yo digo que saldré adelante, confío en Dios, pero 
mis papás se ven muy preocupados. Ojalá tuvieras tiempo 
de llamarme. Siempre sabes decir las palabras exactas 
cuando la depresión embarga mi alma. 
 
Noviembre 30. 
Quimioterapia.... es lo peor. Mi cabello se empieza a caer, 
tengo muchas náuseas y casi ni me levanto de la cama. Mis 
uñas se caen a pedazos.¡¡Mis uñas!!¡Si me vieras ahora!. 
Creo que no me reconocerías. Bajé de peso y casi he perdido 
la mitad de mi cabellera. Sé que ayer fue el primer día de tu 
trabajo. Tú no me lo has dicho, pero me enteré por otra 
persona que habló contigo... y ... bueno él me lo contó. 
Ojalá que en este trabajo todo te salga excelente. 
 
Enero 11. 
Al fin. Ahora estoy descansando de todo. Recuperé mi 
cabellera y mis uñas volvieron. 
No más náuseas ni dolores. 
Aquí hay mucha paz y tranquilidad, aunque a veces me 
mortifica saber que mis papás siguen llorando por mí. Desde 
aquí puedo ver lo que haces. Sé que no te has enterado de lo 
que sucedió conmigo. Hoy conociste a alguien que lleva el 
que era mi nombre...curioso, ¿no?...Recuerdo que siempre 
dijiste que mi nombre era extraño y tú pensaste: “¿ Hace 
cuánto que no le hablo?” 
 
Marzo 4. 
Hace un mes que te enteraste. Trágico, ¿no? Y hoy visitaste 
mi tumba y me llevaste tulipanes, mis flores favoritas.  
Estuviste platicando con la placa que lleva mi nombre y 
mientras recordabas nuestras aventuras,... te vi llorar. Me 
hubiera gustado estar ahí para abrazarte, consolarte y 
limpiar tus lágrimas. Sin embargo, ya no estoy. ¡Hey!, pero 
lo importante es que yo estoy feliz, sólo me entristece saber 
que tú no lo estás. ¡¡ Y no es cierto lo que dices!!...¡¡ 
Siempre fuiste un buen amigo!! 
 
Abril 7. 
No te culpes por eso. A veces uno está tan agobiado de la 
vida y de los dolores que se olvida de respirar. Es cierto lo 
que dices mientras aprietas esta foto nuestra de cuando 
íbamos juntos a la escuela.  
Perdiste la oportunidad. Sí, es cierto... Desperdiciaste el 
tiempo en cosas.     

  
 

Ramón López 3r ESO A 
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EL DOLOR DEL ADIÓS NO NOS ARAÑA 
 
 

ablo tenía nueve años. Era un niño como todos los demás… Un niño alegre, deportista, 
responsable, bueno…, en fin, como suelen ser la mayoría de chicos a su edad. 

 Tenía una buena familia a la que estaba muy unido, sobre todo con su madre: Adela. 
Una tarde, cuando Pablo llegó a casa, después de hacer su entrenamiento de fútbol, notó que en su casa 
ocurría algo… No había la típica alegría que reinaba en esa casa; su hermano mayor, Carlos, no tenía la 
típica música “Rock” puesta a toda marcha en su cuarto; ni se oían las charlas de sus padres de cada 
noche… La casa estaba totalmente en silencio, sólo se oían unos murmullos desde la cocina, que pararon 
cuando oyeron acercarse a Pablo… 
 El chaval entró en la cocina y observó que toda su familia estaba allí, todos tenían una cara de no 
estar pasando un buen momento… Pablo los miró intrigado y asustado a la vez y preguntó qué sucedía… 
 Unas horas más tarde, el chico, ya sabía la horrible noticia. Le habían detectado una enfermedad 
muy grave a su madre, dándole el pronóstico de no vivir más de un mes. 
 El niño se quedó hecho polvo y lloró sin parar durante los siguientes días… No podía dejar de 
pensar en lo sucedido, en cómo sería su vida sin su madre; sí, tenía a su padre y a Carlos, también 
podríamos añadir a los compañeros de clase, pero ninguno podía sustituir a su madre, aquella madre que 
le había enseñado y apoyado tanto en todo lo que había necesitado a lo largo de esos nueve años. 
 
 Fueron pasando los días y Adela estaba cada vez peor, sus ganas de luchar por su vida se iban 
perdiendo cada día más, y Pablo no soportaba el dolor de tener que ver a su madre así. 
 
 
 Pasó un mes y Adela estaba 
prácticamente inmovilizada por el dolor, ya 
ingresada en el hospital, veía la muerte de su 
madre cada día más, pero su dolor más grande 
no era el estar mal, sino el no poder ver a sus 
hijos, ya que estaba en una sala especializada, 
donde sólo podían entrar médicos y un adulto, 
es decir, Raúl. La vida de la mujer estaba cada 
día más acabada y, a la vez, el corazón del 
pequeño Pablo se rompía cada día más… 
 Una mañana ocurrió lo que todos 
esperaban sin quererlo… Los médicos le dijeron 
a Raúl, el padre de Pablo, que Adela moriría en 
unas horas. 
 El hombre quedó inmovilizado, sin 
saber qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar, 
pero, a pesar de eso, entró a decirle un último 
adiós a su esposa. 
 Enseguida, Raúl fue a buscar a Pablo y 
lo llevó al hospital donde estaba su madre para 
que él, también, le pudiera decir adiós a su 
madre… ese adiós a su querida madre… 
 Pablo se extrañó de poder entrar a ver a 
su madre, pero su inocencia de niño no le hizo 
pensar nada malo… Cuando el chiquillo entró 
en la habitación y la vio, rompió a llorar sin 

poder parar, pero la mente maravillosa de su 
“mamá” le hizo comprender que él nunca 
estaría solo, que siempre que la necesitara, 
podría cerrar los ojos y hablarle, porque ella, 
aunque no estuviera allí, le escucharía y 
ayudaría tanto como siempre. 
 Después de hablar varias horas, 
intentando hacer comprender a Pablo lo que 
ocurría, él y su “mamá” se dijeron un adiós, 
pero no el último adiós, sino un adiós que se le 
dice a una madre que se va de viaje, un viaje 
muy largo, pero que, a la vez, siempre está 
contigo. 
Horas después Adela murió y, aunque Pablo 
tenía su pequeño corazón dolido, ya no se sentía 
solo y se alegraba de haberle dicho ese adiós, 
ese primer adiós que iría acompañado de 
muchos más, siempre que Pablo pensara en ella. 
 Para Pablo, ese día fue el principio del 
resto de su vida, ya que aquel día comprendió 
que no duele el decir adiós, sino irse de un lado 
sin despedirse, sin decir nada. Aquello es lo que 
deja huella para siempre en el corazón. Y 
comprendió que el dolor del adiós no nos araña, 
sino todo lo contrario, da pie a muchos “hasta 
luegos” que Pablo nunca terminará de susurrar a 
su madre.

 
 
 

Laura Reixach Sampol 
3r ESO A  

 P 
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El dolor del adiós no nos araña. Personas que 
niegan lo que la evidencia nos muestra a los 
demás: sí que araña, lo que muchas veces es 
sólo por poco tiempo. 
 
Mucha gente en verano se va fuera de la cuidad, 
a otro pueblo, donde pasarán los tres meses de 
calor y relax antes de volver a la rutina de 
siempre: prisas, colegio, madrugar,... 
  
En estos pueblos, a falta de tus amigos y tu 
gente, sueles buscar nuevas amistades, ya que 
las echas de menos y te aburres si no están. Te 
duele irte sin ellos, pero tus padres lo han 
decidido así. 
 
Cuando llegas, te sientes solo, marginado, como 
en territorio enemigo y tus padres te proponen  
hacer nuevas amistades. Tú piensas que nadie 
reemplazará a los amigos que has dejado atrás, 
en tu ciudad, juntamente con tu familia y tu 

hogar. El adiós te ha dolido, pero debes abrirte a 
nuevas experiencias. 
 
Te unes a una pandilla y, sin darte cuenta, los 
tres meses habrán pasado volando, te habrás 
divertido mucho y tendrás que volver a decir 
adiós. 
 
Adiós, adiós ; no es un adiós, es un “
 hasta luego” ya que los verás otra vez 
cuando vuelva el calor. Volvemos a nuestra casa 
y esta vez nos pesa, volvemos a ver a nuestros 
amigos y, con ellos, el colegio. 
 
Los recuerdos de los momentos felices del 
verano junto con nuestros nuevos amigos nos 
invaden y volvemos a tener el dolor del 
momento en que nos dijimos adiós. 
 
Pero el dolor del adiós no nos araña porque 
sabemos que volveremos a ver a esas personas. 

 
 MERI VIDAL 

                                                               3º ESO A 

 
Al salir de clase la tarde del veinte de noviembre de 1998, me encontré con la mejor amiga de mi 

madre: Carmen. Ésta estaba un poco rara y, para dismularlo, llevaba las gafas de sol. 
 
- ¿Qué te pasa, Carmen? 
- Andrés, ha pasado una cosa terrible. 

Al oír eso creí que le había pasado algo a mi madre o a mi padre, pero no a la persona que más cabía 
esperar. 
- ¿Les ha pasado algo a mis padres?- pregunté con tono tembloroso. 
- No,- al oír esa palabra me tranquilicé un poco- se trata de… de tu abuela de Sevilla. Ella ha… ha 

muerto. 
En ese momento era como si me hubieran clavado una púa del tamaño de un mástil de un velero de 

15 metros en el estómago. ¡¡¡Era imposible!!! De todas mis abuelas y abuelos, ella era la que estaba más 
sana. 

 
Durante el camino hacia mi casa no dije ni una palabra. Me había quedado en blanco. Eso era 

imposible… Por qué a ella… Era imposible… Al llegar a mi casa lo asimilé y empecé a notar el dolor, el 
sufrimiento que había en el aire. En ese momento de mi vida, comprendí que la vida es injusta, que se 
acaba cuando  menos te lo esperas, que… 

Y aunque la gente diga que el dolor del adiós no nos araña, sí que nos araña, no de una forma física, 
sino de una forma sentimental y, aunque quiera, nunca podré olvidar a mi abuela, y eso me gusta, porque 
ella siempre estará en mi vida para mí. 

Mi madre siempre se pone especialmente triste el 20 de noviembre, pero yo no porque, aunque ella 
nos dejara, yo sé que ella nos está observando y que quiere que sigamos hacia delante, porque ella era 
comprensiva, era buena, era cariñosa, era… es mi abuela. 

 
Andrés Calvo Espinosa 

3r E.S.O. A. 
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UNA TRISTE SONRISA DE PORCELANA 
 

 
 
Persona obsesionada con las muñecas, así lo llamaron; bueno, empezaré desde el principio. 
Yo era una detective, bueno, no llevaba muchos casos, pero éste me lo otorgaron a mí . 
Había aparecido el cadáver de una chica, peinada con tirabuzones y disfrazada de muñeca, una muñeca de 
porcelana rota. Tres puñaladas en el pecho la habían matado. 
No había pistas y, una semana después apareció otro cadáver: una joven asesinada igual que la otra y 
disfrazada. Estaba claro que era un asesinato en serie. Las dos eran chicas de entre 20 y 23 años, en cada 
escena del crimen había dejado: el arma del crimen, unas tijeras y un mechón de pelo que en el primer 
asesinato, era de la segunda chica asesinada, y en el segundo asesinato el mechón de pelo no encajaba con 
el pelo de ninguna de las dos chicas. 
Pasó otra semana y apareció otro cadáver y, efectivamente como pensábamos el mechón de pelo que 
encontramos en la escena del segundo crimen era de esa tercera chica asesinada. 
En este último asesinato había otro mechón de pelo. Teníamos una semana para saber de quién era. 
Comencé a pensar qué pistas tenía: 
Un mechón de pelo, las tres chicas eran del mismo barrio, (así que el asesino debía vivir por allí) y que 
eran chicas entre 20 y 23 años. 
Había demasiadas chicas, no las podíamos vigilar a todas, así que lo hicimos fue aumentar el número de 
policías por esa zona y advertir a la gente que tuviera cuidado. 
Fui al forense a ver si había encontrado algo en común entre las tres chicas asesinadas. 
Y me dijo que había notado que las tres tenían el pelo cortado de hacía poco y que estaban muy bien 
peinadas. Me di cuenta de que el forense me estaba insinuando algo, pero no conseguía adivinar qué, y le 
dije que fuera al grano. Me dijo que el asesino debía ser peluquero o algo así. 
Empecé a pensar y recordé que la habían asesinado con unas tijeras. Empezaba a tener pistas, el caso 
estaba resuelto. 
En ese momento no pensé que había como 9 ó 10 peluquerías por esa zona, fui de una en una pero 
ninguna parecía esconder nada y todas y todos los dueños tenían cuartada. Hasta que llegué a la séptima, 
era un poco sospechosa, la llevaba un hombre obsesionado con el corte de pelo: sólo entrar en la 
peluquería ya me lo quiso cortar ( el pelo ), pero le dije que no, que me gustaba mi melena. 
Me contó que odiaba a las jovencitas tipo barbies, que le parecían clones, que si fueran a su peluquería las 
dejaría muy guapas como muñecas de porcelana. Ya lo tenía, había sido él. Pero me equivoqué, esa noche 
había estado con su novia, tenía una cuartada. 
Fui a la octava peluquería se me estaba acabando el tiempo. Me salió a recibir un hombre muy simpático 
con su mujer. Parecía un matrimonio feliz, no tenía por qué dudar de ellos, pero dudé. El hombre me 
pareció extraño, coleccionaba muñecas de porcelana, las tenía en una vitrina de cristal, muy bien 
colocadas. Le llevé a comisaría, pero, por segunda vez había metido la pata: tenía una cuartada, había 
pasado esa noche con su amante, ¡que lío!… entonces, ¿ quién había sido ? . 
Pensé y pensé y se me ocurrió una persona que lo podría haber hecho: su mujer. 
No me quedaba tiempo, hacía una semana del tercer asesinato, corrí hacia la casa del matrimonio y 
encontré a la mujer peinando a una chica joven, la cual estaba atada. La policía detuvo a la mujer y liberó 
a la joven, que estaba llorando y muy nerviosa. 
 
La mujer dijo que su marido se fijaría más en ella si las chicas con aspecto de muñecas no existieran, 
pobre mujer, llegar a la locura por culpa de los celos. 
 
Pero no era cosa mía si estaba loca o no. Yo había resuelto el caso y era el detective más famoso de la 
comisaría. 
 
Y aquí acaba mi historia. Ahora que lo pienso, las muñecas son adorables. 
 
Elena Sánchez Parera 3r ESO E 
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UN ÁNGEL BAJÓ DEL CIELO 
 
Sólo me han dado estas hojas y este “boli”. Necesito escribir,necisto contarlo, (gracias Ali por estas 
hojas). Algo bueno debía de tener este centro de menores: Ali y también mi compañera y amiga de 
habitación, Cris. Sólo a ella le he contado lo que vas a leer ahora…Era el 31 de diciembre y veníamos mis 
colegas y yo de una fiesta en meting(serían ya las 6 a.m, podemos decir que era 1 de enero de 
1998)vinimos  en el coche de Álex. 
Maldito vicio, el tabaco, que nos hizo parar en medio de la carrtera para fumarmos un 
cigarro. 
Toni y Ángela estaban en plan sobeteo y tampoco me hacía mucha gracia tenerlos todo 
el rato a mi lado. En seguida que bajamos del coche se fueron de la mano al bosque que 
había detrás del arcén. 
Los demás:Leti , Carol y Álex se quedaban al lado del coche fumando. 
Yo tambien estaba con mi cigarro pero paseando por aquel bosque tan perfecto, el aire, 
el paisaje, el clima… todo perfecto.Pero escuché un ruido y, después, una voz de 
chica…no me hizo mucha gracia pero tenía que acercarme. Parecían llantos de chica y 
además familiares.Me guié por los llantos hasta que llegué al lugar. Mis ojos no podían 
verlo pero mi corazón se moría de ganas, por hacer algo.¡menudo panorama! Estaba 
Ángela tirada en el suelo y estaba casi seguro de que Toni le estaba golpeando con un 
palo. Sólo podía verla por detrás de Toni.¿por qué le estaba pegando?Quizás le forzó a 
hacer algo que no quería…pero no había tiempo para pensar en nada , sólo coger un 
palo, golpear a Toni en la cabeza. Cayó al suelo al lado de Ángela, pude ver sangre que 
salía de una brecha de la cabeza de Toni. Ángela empezó a gritarme y chillar, no 
entendía nada… A sus gritos acudieron los demás. Al verlo, Álex llamó corriendo a una 
ambulancia Leti abrazó a Ángela y Ángela le pidió el móvil a Álex y llamó a la policía, 
dijo que había una asesina entre ellos. La palabra “asesina” me pareció un poco fuerte, 
la verdad; pero llegué a creermelo porque dejé a Toni sin vida… 
 
Sólo mi sentencia sería de “Inocente” si Ángela decía que Toni le maltrataba. Que 
Ángela dijera la verdad… Tuvo miedo y lo negó todo. Dijo que estaban discutiendo 
pero no llegó a tocarla. Ahora ya daba igual, dejé a Toni sin vida. Soy menor de edad y 
sólo fui a un centro de corrección de menores. 
 
Siempre me decían que yo era un ángel que bajó del cielo para ayudar a los que me 
necesitaban, siempre decían que era demasiado buena para ser humana. ¿Realmente ero 
yo un ángel? ¿Es que acaso los ángeles matan? No hay excusa, le maté porque estaba 
maltratando a mi amiga… 
 
No quiero que muera nadie pero si alguien lo tiene que hacer que sea el malo. 
 
Ésa es mi historia. Creo que mi vida ahora no tiene sentido, mis padres no me hablan y 
mis amigos, por supuesto, tampoco. Sólo tengo a Cris y sale de aquí la semana que 
viene, dice que vendrá a verme, a ver al mejor ángel de todo el cielo. 
 
La muerte se ríe de mí y hace que gire la cabeza hasta llevar mi vista al baño, a la 
cuchilla del baño. ¡Dios, me estoy volviendo loca! O quizás no… 
 
Los ángeles tienen que estar en el cielo… 
Diana Ferrer Gálvez 3r ESO E 
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LA VENGANZA DE SERGIO MORELLO 
Era una tranquila mañana de domingo, en 1943, cuando Sergio Morello iba a cerrar el negocio más importante de toda 
su carrera como mafioso. Él era el capo de una de las más importantes mafias italianas, disponía de un bar, donde 
hacía sus reuniones habituales y donde convocaba a sus hombres para hacer sus trabajitos.  
Estaba a punto de cerrar un negocio relacionado con el contrabando de alcohol cuando, de repente, todo el bar se vio 
infestado de policías.  
- Levántate – le dijo uno de los policías que, como todos, iba con un pasamontañas.  
- Quedas detenido por extorsion, contrabando, tráfico de armas y asesinato.  
- No tienen pruebas – dijo Morello. 
- No lo creas, esta vez te tenemos bien cogido, tenemos un testigo. 
- No puede ser, ¿quién osaría traicionarme?. Me encargaré de él, sea como sea y cuando sea. 
Llegó el día del juicio, el juzgado estaba lleno. El abogado de Morello lo llevaba bien, hasta ahora no tenían ninguna 
prueba contra él.  
 
Pero, en ese momento el tribunal mandó llamar al testigo. 
Le tenía ante sus propios ojos, era uno de sus mejores hombres, Toni Bellegata. 
No podía creerlo, dentro de sí mismo sentía una mezcla de dolor y odio. 
Toni Bellegata ni se inmutó, se sentó ante el tribunal y empezó a confesar crímenes y a soltar nombres. 
El tribunal se marchó un momento, había una gran expectacióon por conocer la sentencia. 
Al salir, uno de los hombres que componían el tribunal le dio un pequeño trozo de papel al juez. 
Y en ese momento el juez se puso en pie y dictó la sentencia. 
“Señor Sergio Morello, este tribunal le condena a 50 años de carcel, con la posibilidad de pagar una fianza.” 
Le habían cogido, ni el mismo se lo podía creer.  
20 años después…. 
 
Morello estaba en su celda cuando un guarda le abrió y le dijo: 
- Tiene mucha suerte Sr. Morello, me acaban de informar de que le conceden la libertad condicional. 
En ese momento, entró por la puerta su abogado, -Si éntate- le dijo. 
- He conseguido que te den la condicional. 
- ¿Cómo? –pregunto Morello. 
- Con una buena fianza y unos cuantos sobornos. 
- Coge tus cosas, que nos vamos. 
 Le habían soltado, al fin podría cumplir el deseo que tanto había anhelado y planeado: matar a Toni Bellegata. 
Pasaron unos pocos días para que Morello reuniera a sus hombres y volvieran a las andadas. 
Un mes después de haber sido liberado, Morello convocó a todos sus hombres en el bar. 
- Tengo una buena noticia, chicos –dijo Morello- Dentro de tres días iremos a por Toni. 
- Según mis contactos, me han comentado que está extremadamente vigilado y por eso os he convocado a todos. 
- Ahora vive en una gran mansion al sureste de la ciudad, al parecer le vino bien delatarnos, pero lo pagará caro. 
- Me han traído un cargamento de las mejores armas del mercado; las usaremos contra él.  
 
Pasaron los tres días y todos los hombres se volvieron a reunir en el bar. 
- Muy bien chicos, hoy es el gran día, Luigi os dará vuestras correspondientes armas y os explicará vuestro 

cometido, y recordad dejadme a Toni para el final.  
 
Todos partieron en diferentes grupos para casa de Toni Bellegata.  
Llegaron a la casa, estaba, como dijo Morello, muy bien vigilada, estaba lleno de hombres.  
Y entonces comenzaron los disparos, y empezaron a caer hombres de los dos bandos, sólo se oían disparos, sin 
cesar. 
 
Cada vez quedaban menos hombres con vida, aquello era una matanza. En un momento dado dejaron de oírse 
disparos por parte de los policías, habían muerto todos y los que no habían muerto habían huído. 
 
Sólo quedaba el plato final, Toni Bellegata.  
Los hombres de Morello habían rodeado el edificio, Toni no tenía ninguna posibilidad. 
Morello derribó la puerta de la casa y vio a Toni arrodillado ante  sus pies. 
- Ten clemencia Sergio, no tuve otra opción, me amenazaron con matar a mi familia, no tenía otra opción. 
Toni se puso a llorar. 
- Lloras como una nena – dijo Morello – y no me llames Sergio, así sólo me llaman mis amigos. 
- Por favor, recuerda los viejos tiempos, entre tú y yo. 
Entonces apareció Luigi con un pequeño maletín. 
- Te dejaré probar mi nueva arma, recién importada de Alemania, sin estrenar. 
Apareció un hombre con unos guantes y Sergio se los puso. 
- ¿Tus últimas palabras? 
- Por favor, nooooooooo. 
 
En ese momento se oyó un leve disparo, Toni cayó de espaldas con un balazo en la frente. 
Lo había conseguido, había cumplido su sueño, tantos años en la cárcel, solo, sin nada decente que comer, 
únicamente con un plato de sopa, un colchón encima de unos hierros, (al que los guardas llamaban cama) y un 
pequeño agujero en el suelo, todo eso en tan solo 5m². 
Ése fue el fin de Toni Bellegata y el comienzo de una nueva época en la vida de Sergio Morello. 
 

Marco A. Staller 3r ESO E 
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Entrevista: Leo Franco. 
 
Porter indiscuptible del R.C.D Mallorca i autor d´aturades espectaculars. 
 
Aquest jugador que ha tingut la bondat de concedir-nos 
aquesta entrevista és Leo Franco. 
 
1. On i quan vas néixer? 
El 20 de maig de 1977 a San Nicolàs (Argentina). 
 
2. Quants anys tens? 
Tinc 25 anys. 
 
3. Tens germans? Quants? 
Sí, dos germans, tot nins i jo el més petit. 
 
4. Com va ser la seva infància? 
La veritat és que va ser molt agradable i crec que amb la 
sort de tenir una família que m´ha acompanyat i amb 
grans amics. 
 
5. Has jugat qualque vegada amb altres equips? 
Sí, abans de jugar en el Mallorca, a Espanya he jugat al Mérida i a l´Argentina a l´Independent i 
en el Somisa. 
 
6. Per què vares decidir ser porter? 
Potser perquè en ser el menor dels germans sempre m´enviaven a la porteria i allà em va 
començar a agradar. 
 
7. Com et vares sentir quan el Mallorca et va fitxar? 
Per a mi havia estat un pas molt gran a la meva carrera i per tant, molt content. 
 
8. Què penses de l´ambient Mallorquinista? 
Crec que és un ambient que està sorgint a nivell futbolístic gràcies a la bona campanya que està 
realitzant l´equip, i els anys que està mantenint en primera i pens que estam rodant i que arribarà 
un punt que hi haurà una gran entitat i una gran afició. 
 
9. Et sents bé aquí?Per què? 
Sí, crec que estic molt, però molt a gust. 
 
10. Al teu, o al nostre equip hi ha estrelles del futbol, creus que hi ha molta competitivitat per 

poder jugar? 
Crec que sense competitivitat no hi hauria  nivell a l´equip, així que és bo que hi hagi 
competició i mentre més alt sigui el nivell millor. 
 
11. Què penses quan et van a xutar un penalti? I quan l´atures? 
Que l´aturaré. Hi ha una felicitat immensa. 
 
12. Què creus que pot arribar a fer enguany el Mallorca? 
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Crec que el Mallorca enguany pot no sofrir amb el tema de descens i una vegada aconseguit 
això tractar de veure altres objectius. 
 
13.  Com ho fas per colocar una bona barrera quan entren a xutar una falta? 
Mir on està colocada la pilota i mir el poste i pas un home per fora del poste. 
 
14. Quan vares jugar per primera vegada a primera? 
El 25 de març de 95 o del 96. 
 
15. Quan eres petit havies somiat jugar de porter titular a un equip com el Mallorca i jugar una 

champions ligue? 
Sí sempre vaig somiar en ser porter des de petit, des de que tinc us de raó. 
 
16. Què penses o sents quant surts al camp? 
Concentració. Un sent quan el camp està ple i més quan juga al seu camp una bona acollida 
sempre alegra. 
 
17. Abans de sortir al camp tens qualque mania? 
No, però me seny perquè no me lesioni. 
 
18. Tens cap hobby? 
Sí, m´agrada molt veure la tele i tractar de distreure´m en el temps lliure i tractar de fer coses 
relacionades amb l´esport. 
 
19. Què opines de la gent mallorquina? 
En principi són un poc tancats, però que una vegada que entres al cercle i saben que ets bona 
persona segurament són molt millor que un altre tipus de cultura. 
 
20. Com a porter, com et defineixes? 
Un porter regular que no fa ni grans coses ni coses dolentes. 
 
21. Sols desconectar completament del futbol quan acabes la lliga? 
Sí, és el que intent per tornar a carregar piles i poder estar be la propera temporada. 
 
22. Quin és el major propòsit d´un porter? 
Que no li encaixin gols. 
 
Leo Franco, grandísim porter i millor persona, gràcies per haver tingut la bondat de conceder-
nos aquesta entrevista i molta sort per a tot l´equip, i la més sincera enhorabona a tots, per jugar 
com esteu jugant.  
 
I per darrer cop, quin consell li donaries a aquells joves que volen seguir les teves pases? 
 
Que amb treball i sacrifici i sent una persona noble, es pot aconseguir tot. 
 
 
 

Autors: 
Ana Torres 

Mª del Mar Albertí 
Oscar Bauzà 

Dario Abraham 
Teresa Anívarro 
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En Manuel Cañellas és un professor  que fa classes de suport a nins de l´ ESO. En 
Manuel és un dels professors més joves i ha començat a fer classes al CIDE fa poc 
temps. 
 
P. Per què vares elegir ser professor? 
R. Perquè m´agrada l´ambient escolar i considero molt interessant la bona educació dels 
alumnes. 
 
P. Quines assignatures has estudiat per ser professor? 
R. M´he llincenciat a la carrera de filosofia i he superat un curset per a professors.  
P. Per què vares elegir aquest centre d´educació? 
R. No vaig elegir aquest centre, simplement em varen contractar com a professor. Però 
estic molt content d´estar aquí. 
 
P. Què opines de l´actitud dels alumnes? 
R. L´actitud dels alumnes és molt variada, però en general em  sembla educada i 
correcta. 
 
P. Quina és l´assignatura que més t´ha agrada ferr? 
R. L´assignatura de filosofia. 
 
P. Quins són els teus hobbys? 
R. Els meus hobbys són la lectura i el ciclisme. 
 
P. Practiques qualque esport en el teu temps lliure? 
R. Sí, el ciclisme i la natació. 
 
P. D´on ets i quina edat tens? 
R. Sóc de Palma i tinc 32 anys. 
 
P. Com et descriuries? 
R. Em descriuria com una persona simpàtica, treballadora i educada. 
 
P. Quins són els teus propòsits per al futur? 
R. Els meus propòsits per al futur són, treballar com a professor i acabar d´arreglar la 
casa a on estic vivint. 

 
Finalitzem l´entrevista i ens acomiadem d´en Manuel. 

 
Aina Casanovas 

Eloy Cano 
Juan Cardell 

Sergio Cerezo 
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Anem a fer l’entrevista a un professor de Ciències naturals i matemàtiques que es 
diu Joan Julià. 

Té 32 anys i va néixer aquí a Mallorca. Parlarem de diversos temes relacionats amb ell i 
el col.legi. 
- Bon dia, et sembla bé que comencem 
l’entrevista? 
- Sí, quan vulgueu podem començar 
l’entrevista. 
 
- Tenc entès que vius amb els teus pares, ets 
fill únic? 
- No, tenc dos germans, bé, un germà i una 
germana, i jo sóc el major. 
 
- Et dus bé amb el teus germans? 
- Regular, tenim les nostres diferències. 
 
- Quan eres petit, quina era la teva joguina 
preferida? 
- M’agradaven els cotxes de “Play Mobil” 
però el meu preferit era un vaixell de fusta. 
 
- A quin col.legi anaves de petit? 
- Anava a un col.legi que es diu Sant 
Francesc. 
 
- En acabar el Batxillerat, vas anar a la 
Universitat? 
- Sí,vaig estudiar ciències químiques. 
 
- Per què vares estudiar aquesta carrera? 
- Perquè m’agrada molt la ciència. 
 
- Vas trobar la carrera difícil? 
- Idò.... Va suposar un gran esforç i 
sacrificant, de moltes hores d’estudi però va mareixer 
la pena. 
 
- A quina Universitat vas estudiar? 
- Aquí mateix, a Palma. 
 
- Vares elegir tu aquest col.legi per fer 
classes o va ser perquè et va sorgir una oportunitat? 
- En realitat, va ser una oportunitat que em 
van donar. 
 

- Quants d’anys fa que treballes al CIDE? 
- Fa tres anys. 
 
- I d’aquests tres d’experiències, que és el 
que més t’agrada d’esser professor? 
- El contacte amb els joves. 
 
- I el que menys? 
- Haver de conviure amb els alumnes mal 
educats. 
 
- Et dus bé amb la resta de professors? 
- Sí, molt bé, no tenc cap problema amb 
ningú. 
 
- Algun professor et cau millor que els 
altres? 
- No, la veritat és que em duc molt bé amb 
tots. 
 
- Deixant la teva vida laboral a part, quina és 
la il.lusió de la teva vida? 
- Poder-me retirar jove i amb salut, per tenir 
molt de temps lliure i realitzar un viatge molt llarg al 
voltant del món amb el meu vaixell de vela. 
 
- Com s’anomena el teu vaixell i per què 
l’anomenes així? 
- S’anomena “ Freelance “, que significa 
independent, i té aquest nom perquè el vaixell jo el 
duia. 
 
- Sols fer competicions? 
- Sí,a la Badia de Palma. 
 
- Aquí acaba la nostra entrevista, moltes 
gràcies per deixar-nos un poc del teu valuós temps. 
- De res m’ha agradat molt que m’hagiu fet 
l’entrevista a mi, m’ho he passat molt bé. 
 
- Fins una altra. 
- Adéu........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dario Abraham. 
Carlota Bujosa. 
Andrea Cabot. 

Carmen Calafat. 
Nuria Calatayud. 

Valentin Ortiz. 
Mar Pons. 

Adrian Rodríguez. 
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EL PARE PLAQUES 
 
 
        Fa un parell d`anys, en el poble del meu avi… Un poble molt tranquil d`uns cinc-cents o sis –cents 
habitants, en el qual tothom es conexia, era un lloc molt familiar, parexia que tothom era de la mateixa 
família. 
 
        Els dies allá eren molt tranquils, la monotonia, a vegades arribava a ser un tòpic d`aquell 
lloc… Peró un dia va succeir un fet molt estrany que va despertar la curiositat de tots els 
tranquils pobladors… 
 
       Un matí tranquil, com la majoria de matins, quan la primera senyora del poble – d’ 
aquestes que s’ aixequen a les sis del matí només per anar a comprar fruites i pa …- se n’anà 
de casa seva per fer les compres de cada dia i va veure que en el seu carrer havien llevat la 
placa del nom. Es va estranyar,  però va continuar el seu camí cap a la botiga. A mesura que 
anava passant carrers, veia que a tots els passava el mateix que en el seu , no hi havia placa 
del nom. 
 
       Aquella doneta, tota intrigada, va recórrer tot el poble, aquell matí, i no va veure cap placa 
en cap carrer. La senyora, alarmada, va córrer cap a l`ajuntament  a cercar el senyor batle per 
contar-li la notícia. Va anar cap allà i entrant depressa va dir-li al secretari: 
 
- Hola, que podria parlar amb el senyor batle? És urgent… 
- Sí senyora, en uns moments la rebrà.   
 
Cinc minuts després… 
 
- Hola senyora, que vos puc ajudar amb algun assumpte? 
- Mirau, senyor Joan, és que ara anava a comprar per fer el dinar i, quan caminava pels 

carrers de la vila, me n´he adonat d´una cosa molt estranya… 

- I que és això tan estrany senyora, digui´m…? 

- Falten totes les plaques dels noms dels carrers! 
 
El batle s´estranyà molt i decidí contractar 
un inspector… 
 
Passaren dues setmanes i el cas no es 
resolia, no trobaven la manera de saber on 
eren les plaques de “Roque”, el poble del 
meu avi. 
 
Finalment tot es resolgué. Passà el que 
deien els que més fe tenien i negaven la 
major part dels pobladors. El matí del 20 
d´abril, dinou dies després de la 
desaparició, aparegueren totes les plaques, 
però amb uns canvis al·lucinants: 
 
Totes les lletres eren d´or i les plaques 
plegades de diamants. Dues hores després 
de l´aparició de les plaques dels carrers 

d´aquell poblet, el capellà de “Roque”, el 
pare Miquel, es declarà davant tot el poble 
pels altaveus de l´ajuntament dient el 
següent: 
“Homes, dones, majors, nins i nines 
d´aquest poble, Déu hi és, però no fa 
aquests miracles, esper que sapigueu 
valorar aquest regal”. 
 
I sense dir res més se´n anà i no el 
tornaren a veure per allà mai més. 
 
Avui en dia és recordat com “el pare 
plaques”, un home senzill, que s´amagà del 
millor detectiu del poble i regalà un tresor 
als pobladors de “Roque”, un poblet familiar 
del Sud de la Terra. 

 
Laura Reixach Sampol 3r ESO A 
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La història de dos pobles 
 
En uns petits  pobles de Mallorca d´habitants tranquils i pintorescs és on va passar el que ara contaré. 
 
       Un matí, en sentir el cant del gall, els habitants del poble de Biniali van despertar com cada dia i van 
començar cadascun  el seu treball. El fuster amb la seva llenya; el ferrer amb el seu ferro; el ramader amb 
el seu ramat i en Joan, el netejador oficial de l´ajuntament, amb les seves… 
-Un moment!- on són les seves plaques?- va cridar el pobre treballador als quatre vents. 
Els pobletans es van espantar. Creien que hi havia fantasmes i van fer un gran guirigall: cridaren l´alcalde, 
el capellà, el ferrer, el fuster, el ramader, el Déu tot poderós etc…però no varen trobar el responsable de 
tot allò. Les xafarderes de Biniali començaren a fer llengües llargues, fins que varen pensar en la 
possibilitat més estravagant però tambè  la més encertada. 
-Han estat els de Ruberts!- varen dir- segur que volien enganar-nos i fer-nos la brometa de cada any. 
Els binialencs i els rubertins sempre s´havien enfrontat per esdeveniments sense sentit. 
Així doncs, varen decidir anar a xerrar “amistosament” amb els seus enemics, però quan varen ser allà 
notaren que el poble tampoc tenia les seves plaques. 
-Qui ha estat, llavors? 
Temps després sabrien que havien estat els seus quasi veïns de Sencelles. 
Els joves i fadrins havien fet aquella broma de cada any. 
Els pobletants d´ambdós pobles(Biniali i Ruberts) varen idear un pla digne d´un criminal, anirien a 
Sencelles per lluna nova, i omplirien els seus carrers de paperines i pintades. Des d´aquella nit, els 
binialencs i els rubertins varen ser amics. És per això que actualment aquests dos pobles són tan enemics 
de Sencelles. 
I vet aquí un moix, vet aquí un ca, aquesta  petita història ja s´ha acabat. 
 
 
 
                                                                               Marta León 3r ESO D 

 
 
 

 

Daniel Bonet Hempel 3r ESO E 
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Historia del BAR  
na tarde de primavera me encontraba en el 
bar de Loiren, tomándome una cañita. El 

bar era amplio, con sofás cómodos y dos 
billares un tanto gastados. Todo era de madera y 
había poca gente, con buena música de fondo ( 
algo de Rock y Heavy Metal) pero solo de 
fondo. Yo estaba sentado en uno de aquellos 
sofás al lado de un billar, tomándome aquella 
caña y fumándome un cigarrito haciendo aros 
de humo en el aire observando a la gente que 
había. Estaba el viejo Tuk ( un antiguo motero 
que  le salían demasiadas canas y se le ampliaba 
el tronco…). Siempre con sus colegas (bastante 
parecidos) de bar en bar con sus bonitas moto. 
También estaba una pareja de moteros y cinco 
heavys en el billar. La niebla que creaba el 
humo del tabaco ( y otras substancias) al 
quemarse, daba un toque especial a aquel bar. 
Lo único que no encajaba era un hombre en la 
barra vestido con unos pantalones de pana 
marrones, unas náuticas y una camisa gris a 
cuadros (bastante chula por cierto), bajito, con 
cara estirada, cejas finas, pelo rubio cortito y 
una mirada insegura. Tenía un maletín negroen 
su lado derecho. Me fije en él un rato: tenía un 
boli en la mano que no dejaba de mover, sudaba 
mucho para el ligero calor del lugar y no dejaba 
de echar miradas a todos lados. No notó que lo 

observaba ya que estaba tapado por una sombra. 
Después de un rato llegó, abriendo la puerta 
ruidosamente, un personaje mucho más 
especial. Llevaba una americana negra 
(pantalones a conjunto) una camisa blanca 
medio desabrochada y unos buenos zapatos. Su 
pelo era largo y negro con una coleta, era 
estirado, espeso de cejas, gafas de sol y una 
perilla retocada. Lo que ya dio la nota fue que 
llevaba un maletín perfectamente igual al del 
rubio de la barra. Se sentó al lado del rubio y el 
rubio estaba más tenso que antes. El moreno le 
ofrece un purito y lo acepta. Comienza una 
conversación como de jefe (el de la americana) 
a empleado (el rubio). El hombre moreno le da 
un sobre al otro. El otro nervioso hace un 
cambio de maletas y se larga a paso ligero. Al 
poco tiempo el hombre que sigue en la barra (el 
de la americana) hace una llamada por su móvil 
dice dos palabras y cuelga. En el momento se 
sacó otro purito y, justo al encender el purito, se 
siente una fuerte explosión al final de la calle. 
Todos los del bar salen a ver qué pasa, menos 
yo y aquel personaje que acababa de hacer una 
fría sonrisa mientras echaba el humo de la 
primera calada del purito. Era evidente lo que 
había pasado, pero no podía hacer mucho 
porque parecía de una mafia organizada.  

 
 

ero no lo pensé y salgo de mi escondite de sombras, cojo un palo de billar, se lo estampo en la 
espalda y le cojo de la coleta. El hombre, más sorprendido que dolorido, no tiene palabra en boca. 
Lo tiré al suelo me acerqué a él y le eché una de mis frases: ¿Puedes devolver la vida?, Pues no te 

apresures en dispersar la muerte ya que ni el más sabio sabe el fin de todos los caminos. Después del 
sermón le quité el purito, cogí mi chupa, me monté en mi Harley, encendí el ruidoso motor, me puse las 
gafas de sol y me largué con el sol bajo, medio hundido en la interminable carretera y yo yendo hacia él. 
¡pa’ una peli!  
 
En aquel momento me arriesgué a que me dejaran sin piernas por las hostias que le di a aquel tío. Lo 
irónico es que a los pocos días me enteré de que un famoso capo de la mafia colombina se entregó 
voluntario a los maderos. 
 
De eso hace ya un año, y ahora estoy en el mismo bar jugando un billar con el viejo Tuk y unos colegas 
en el mismo sofá que yo estaba. Qué cosas tiene la vida, ¿eh?… 
 
 
 

Daniel Bonet Hempel 3r ESO E 
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Bárbara Pujol 3r ESO C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Misteri a Campos… 
 
Aquest fet que contaré ha passat, no sé com, però sí sé quan. Era una nit d´estiu durant l´any 

1987, en un petit poblet de Mallorca anomenat Campos. Aquella nit tota la genta del poble estava reunida 
a la plaça. Eren les festes de la Mare de Déu d´agost. La gent ballava, els joves trescaven pels barris fent 
animalades i els nins petits anaven agafats de les mans dels seus pares fent voltes per tota la fira.  
Va passar la nit i va arribar el matí. La policia, com sempre després d´ una festa al poble, passava amb el 
seu cotxe per tots els carrers de Campos, però van notar una cosa molt estranya. Faltaven coses en els 
carrers de Campos, aquelles coses eren plaques, les plaques dels noms dels carrers del poble. 

-Com podia haver passat una cosa així? Es preguntaven el batle, es guàrdies civils i tots els 
campaners. 
Però el batle va dir: 

-Hi ha dues coses que poden tenir relació amb aquest tema. 
1. Aquella mateixa nit els joves anaven pels carrers fent animalades. 
2. Aquest mateix més havien de venir uns escultors a posar les plaques noves, però justament a 

la nit. 
Qui va ser? 
Encara no se sap.  
 
      Joan Barceló Fullana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Alejandro Haro 3r ESO D 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Hace unos 300 años, en las montañas Turke vivían unos hombres salvajes y caníbales. 
En toda esa zona, posteriormente, se construyeron casas, pisos, etc. 
 
La gente de la zona no compra casas allí porque creen en la leyenda de los hombres 
salvajes. 
 
HISTORIA:
 
La familia Hidalgo se acababa de mudar 
a las casas Turke. Como eran nuevos en 
la zona, todo el mundo que les 
preguntaba dónde vivían  se quedaba 
horrorizada. Un día, el hijo mayor de la 
familia Hidalgo, Marc, escuchó unos 
ruidos muy extraños que se oían debajo 
de la casa. Fue buscando y buscando, 
hasta que encontró una baldosa que se 
movía. El niño intentó quitarla hasta 
que lo consiguió. Al levantarla 
descubrió una cueva subterránea que 
estaba llena de restos humanos. Estos 
restos pertenecían al señor Fernando de 

la charcutería y a  la doctora Marta. A 
pesar de todo él siguió adentrándose por 
la cueva hasta que llegó a la casa de al 
lado en la que no vivía nadie, encontró 
entre otros restos humanos un mapa de 
la ciudad donde vivía. 
 
En el mapa, se señalaban cuatro puntos 
en forma de estrella. Al mirar el mapa 
detenidamente, descubrió que la 
próxima víctima sería la Srta. Ana de la 
farmacia. Salió aterrorizado de la casa y 
se fue corriendo a contárselo a la Srta. 
Ana, ésta no le creyó. 

 
Al día siguiente cuando su madre compró el periódico salió la noticia del asesinato de la 
Srta. Ana , la farmacéutica. Después de que saliera la noticia en el periódico, Marc 
volvió para investigar, encontrando restos de serrín, junto al lugar donde encontraron el 
cadáver de la farmacéutica. Marc guardó en un bote restos de serrín se los llevó a su 
casa para seguir investigando al día siguiente. Cuando su padre, que era carpintero, 
volvió de trabajar tenía los zapatos llenos de serrín. A Marc le pareció todo muy 

extraño, y sospechando, fue a revolver al cajón 
privado de su padre, donde encontró 
sorprendido cosas íntimas de las personas que 
habían muerto. Rápidamente fue a contárselo a 
su madre, que le acompañó hasta la cueva, 
donde descubrió que Marc decía la verdad. 
Atemorizados los dos llamaron a la policía, 
contándoles lo sucedido. Al regresar el Sr. 
Hidalgo de su trabajo fue detenido por los 
asesinatos. 

Sandra Martínez 
1r ESO C 
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ada más verlo me asusté. Por la postura que tenía tumbada en el suelo 
me recordó a un pájaro herido por la escopeta de un experto cazador, 

un pájaro de alas rotas. Era una chica de aire inocente, pero robusta como el 
tronco de un árbol. En su pelo enredado tenía hojas, simulando a las arañas 
en su tela, disfrazándola de ninfa muerta. 
Alrededor del cuerpo se 
concentraban las personas que se 
acercaban a curiosear, como se 
concentran los buitres mientras 
esperan la muerte de su víctima. 
Me acerqué un poco más pero me 
hizo falta tocarla para saber que 
estaba fría como un témpano de 

hielo: su cara de color nieve lo 
reflejaba. 
 
La escena me pareció 
sobrecogedora, por lo que decidí 
marcharme del lugar que había 
sido escenario de un asesinato. 

 
Sandra Navarro Ruiz 4t ESO F 

 
l barrio era miserable; sus calles de tierra y con profundos socavones 
pedían a gritos un elemental arreglo para evitar que alguien se rompiera 

la crisma al caminar por ellas. 
 
A duras penas conseguimos llegar 
a la vivienda de la señora Juana, 
que se hallaba muy enferma y 
necesitaba ayuda. Aquello, más que 
una casa, parecía un estercolero. 
Las ratas salieron a darnos la 
bienvenida dejando por un 
momento de hurgar en la basura 
que se amontonaba delante de lo 
que algún día debió ser una puerta. 
El olor era nauseabundo. Haciendo 
pinza con los dedos, nos tapamos la 

nariz para evitar el vómito y de 
esta forma, llegamos a la 
habitación de la señora Juana. 
 
Las paredes desprendían una 
insana humedad. Al fondo y sobre 
un trozo de tela, cuyo color 
original era imposible adivinar, se 
encontraba acostada la pobre 
anciana acompañada por un 
ejército de repugnantes moscas. 

 
Eduardo Azcona 4t ESO F 

N 

E 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

55 

55 Pàgina 

 
 
 
Avui, 6 de maig de 2003, l’escola CIDE obre les 
seves portes a la flama de la llengua. 
 
Aquesta flama, com ja sabeu, recorre durant 
aquests dies tots els pobles de Mallorca, 
deixant, al seu pas, una crida a les institucions, 
a tota la societat i especialment als joves. 
Una crida ben forta perquè el català sigui la llengua 
de l’ensenyament, de la televisió, de la marxa, i de 
tantes altres coses que ens afecten en el nostre dia 
a dia. 
Volem que la nostra llengua tengui el reconeixement que li pertoca. 
Volem un respecte cap a tots aquells mallorquins i mallorquines que han decidit 

viure en la seva llengua i que no estan 
disposats a deixar-la de banda. 
Perquè el català és la llengua d´ 11 
milions de persones, és la setena més 
parlada de la Unió Europea i una de les 
més usades a internet. 
És hora de posar punt i final a les 
restriccions que està vivint la nostra 
llengua i és hora d’abandonar 
definitivament tots els prejudicis 
lingüístics que patim. 
És hora d’ajudar als nouvinguts 

 a aprendre la llengua de Mallorca i és hora de poder viure, plenament, en 
català!!! 
Per tot això, la Flama de la Llengua, avui present en aquest centre està encesa, 
als ulls de tothom, per mostrar que el seu esperit és ben viu i que ajudarem 
entre tots a que continuï endavant. 
 
A més, els alumnes, el professorat i el personal administratiu del col·legi CIDE 
demanam el següent: 
 
La vostra col·laboració per mantenir 
la nostra llengua i la nostra cultura 
vives. 
Per aquests motius, emplaçam els 
alumnes i professors de l’escola a 
participar a la IX Diada per la 
Llengua i l’Autogovern que tendrà 
lloc el dissabte dia 10 de maig a les 
18:00 a la Plaça Major de Palma. 
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Viatge d’estudis – París 2003 
 
 

 
 

No es cada dia que un va a París, i tampoc és cada dia 
que un coincideix amb un grup de persones com el 
que es va fer per aquest viatje d’estudis. Per aquestes 
raons els ‘profes’ volem expressar en aquestes línies, 
la nostra gratitud per uns dies que romandran a la 
nostra memòria com a dies molt especials. Hem de dir 
que la col· laboració per part de tothom és la que va 
fer possible que tot sortís a la perfecció, incloent en 
aquesta perfecció totes les coses que no van sortir 
exactament com esperàvem, cosa que sol ser avorrida. 
Gràcies a tots per haver escoltat el que havíem de dir i 
gràcies per acceptar amb comprensió les decisions 
que de vegades un ha de prendre pel grup. 
Personalment és la prova que necessitava per tornar a 
creure que passar s´ho bé amb una mica de sentit 
comú i responsabilitat ( no massa, és clar! ) és a la 
llarga una recompensa per a tothom. I finalment, 
gràcies per llegir el que, per una cosa o altra, no 
vàrem poder dir al seu moment... 

Malena, Miquel Angel i 
Sebas 

 
 

 
 

Vos vull recordar que aquestes fotos 
només són un petit exemple del que 
trobareu a la part ”d’activitats realitzades” 
de la nostra pàgina web: 

wwwwwwwww...ccciiidddeee...eeesss 

 

 
 

París 2003 

 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

57 

57 Pàgina 

 
 
 
 
 

Després d’una 
setmana d’avaluació ens 
trobàvem en un avió amb 
destí a París.  

 
En arribar a 

l’aeroport Orly ens vàrem 
ficar dins l’autobús el qual 
ens duria a llocs 
emblemàtics per prendre 
un primer contacte amb la 
ciutat: La Defense, Mont 
Matre ... 

 
El segon dia vàrem anar al gran parc temàtic de París: 

Eurodisney. A l’arribada començàrem a fer voltes per obtenir  les 
entrades. Una vegada que  havíem aconseguit entrar , ja havíem 
desaparegut en un obrir i tancar d’ulls! 

 
A les vuit havíem quedat a la plaça central amb tan mala sort 

que en aquell precís moment es feia la desfilada final. 
 

 
Hi havia 

carrosses per 
tot arreu i 
molta gent al 
voltant. Ens hi 
trobàvem tots 
menys en 
Calvo i en 
Ropa, però 
finalment i 
després d’una 
bona estona 
arribaren. En 
definitiva, vam 
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passar un dia inoblidable per a tots, que mai no oblidarem . 
 
El tercer i quart dia, 

férem més ruta turística per 
París, agafant nombrosos 
“metros” i caminant molt. 
Entre ells al museu del 
Louvre, i bé, que va ser 
molt... gran? També vérem 
Notre Dame, L’arc del 
Triomf, El Centre 
Pompidou.... i la Torre 
Eiffel, que vam pujar fins 
amunt del tot on trobàrem  
molta boira i unes vistes impressionants, on alguns vam deixar la 
nostra firma a la paret de la Torre Eiffel. 

 
El darrer vespre, tornàrem altra vegada al monument  , i la 

poguérem veure tota il·luminada.... era espectacular i molt 
romàntica, no podíem deixar de mirar-la. 

 
Ja al llit, jo resumia tots aquests dies i , francament, ha estat un 

molt bon viatge. 
 

Per: Jaume Triay Marroig  
1r Batxillerat C 
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EDUCACIÓ SANITÀRIA      Dra. M. Lourdes Julbe Sallés 
 

“BERENAR COM A REIS, DINAR COM A SENYORS, 
SOPAR COM A POBRES” 

L’organisme funciona molt millor si la ingesta és abundant al matí, raonable al migdia i més 
aviat escassa abans d’anar a dormir.  
 
A més s’ha observat que les persones que berenen tots els dies, tenen menys possibilitats de ser 
obeses i diabètiques que les que normalment no ho fan. 
En un estudi realitzat per la Societat Americana de Cardiologia es demostra que el berenar és 
l’àpat més important del dia i que té un paper essencial en reduir el risc de patir diabetis i 
malalties cardio-vasculars. Ja sigui perquè la persona té menys sensació de gana i menja menys 
en altres àpats, o bé per uns efectes hormonals. 
 
Si volem frenar la tendència de què cada vegada més joves siguin obesos i així evitar les 
conseqüències que se’n deriven, podem resumir-ho en “ més exercici i menys grassa”. 
 
Segons un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre la correcta alimentació i 
l’efecte sobre les malalties es destaquen les següents recomanacions: 
 
- practicar exercici moderat, almenys una hora al dia. Ja que hi ha un desequilibri entre la 

poca despesa energètica a causa que es fa poc exercici, i que les dietes són massa 
calòriques, perquè contenen un excés de grasses i sucre. És important que l’exercici físic es 
converteixi en un hàbit, com dutxar-se o rentar-se les dents. 

 
- la fruita  i la verdura redueixen la incidència d’infart i hipertensió. Es recomana dos plats 

de verdura al dia i tres peces de fruita cada dia. 
 
- la grassa no hauria de superar el 30% de la dieta, i és més saludable la grassa de l’oli 

d’oliva, que la d’altres olis vegetals. Convé reduir la grassa d’origen animal (mantega, 
saïm…) i la “bolleria” industrial. 

 
- els hidrats de carboni (pasta, arròs, cereals, patates…) convé que siguin entre el 55% i el 

75% de la dieta. Disminuint el consum de begudes ensucrades i “chuches”, ja que el seu 
consum diari augmenta la possibilitat que la persona sigui obesa. 

 
- les proteïnes (carn, llegums, peix, llet, ous) haurien de ser inferior al 15% de la dieta. Quan 

moltes vegades és l’element més abundant. 
 
- la fibra  és la part dels aliments vegetals que no s’absorbeix i per tant redueix la sensació de 

gana sense aportar energia. Es recomanen uns 30 g de fibra al dia. 
 
L’individu té una gran capacitat de reserva d’energia que li ha permès sobreviure en la seva 
evolució. Però la naturalesa no tenia previst que la persona seria cada vegada més sedentària, 
utilitzant la tecnologia per tal de no haver de fer cap esforç físic. Per això és tan important gastar 
les calories sobrants amb una activitat lúdica o esportiva, que no recareixi un sobreesforç. 
 
Per tal de modificar aquestes noves costums cal voluntat, paciència i adonar-se que és bo per a 
la salut.  
 
 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

60 

60 Pàgina 

EN OTRAS PALABRAS 
 
“La poesía es el eco del Universo en el corazón de los humanos”, dijo una vez 
Rabindranath Tagore. El pasado 27 de enero, ese eco universal se centró en la biblioteca 
del CIDE, entre los corazones de profesores y alumnos de 2º de Bachillerato que nos 
reunimos con otros que, años atrás, pasaron por nuestras aulas. 

 
Biedma: ¡vaya un 

personaje! Irónico hasta la médula, 
alcohólico empedernido, poeta de la 
sencillez, vividor del “Carpe Diem”, 
“loca” buscadora del amor, temerario del 
tiempo, protagonista de sus poemas... y 
¿para qué seguir si él mismo nos hace su 
propia definición de Calibán-Narciso? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomás Vivot, estudioso de 

Biedma, como buen aficionado suyo que es, nos 
mostró la poesía de este autor, introduciéndonos 
en su temática, técnica o estilo. 

 
Ya conocíamos a este 

grande de la generación del medio siglo y, 
ahora, prácticamente le podríamos hacer una 
biografía detallada. 

 
Algunos de nuestros 

compañeros le acompañaron en la lectura de 
algunos de los poemas de Biedma. Ramón 
Clemente, Saraí Martínez, Bea Méndez, 

Lorenzo Moreno y Manel Lanuza crearon varias 
formas de leer poesía, no buenas o malas, 
diferentes. 

La música animó un poco 
la sala. Toni Coll (o “Tónic”) nos mostró la 
poesía de la música. 

 
Ese alumno al que, por un 

tiempo, nuestro colegio también le causaba 
dolor de cabeza, puso la vista al frente y volvió 
a encontrarse con esos profesores que, según él, 
tanto le aguantaron. “Mitad poeta y mitad 
músico”, como él se caracterizó, nos mostró un 
nuevo género de canciones. 
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Desde que, con su primera 
idea de cambiar esas canciones que cantábamos 
de pequeños, comprobó que gustaron sus 
originales letras, decidió seguir con el estilo de 
crear, a partir de canciones populares, otras para 
niños no tan “niños”. 

 
Seguramente todos los de 

aquella sala habíamos cantado alguna vez 
”Estaba el señor Don Gato” y, si no, Massot y 
su costilla Carmen nos la hicieron recordar. Sin 
duda, fue una buena nota de color. 

Sus canciones parece que 
gustaron. Quizás nos veíamos identificados con 
ese Jaimito que esconde las lentejas en las 
servilletas o que pinta a la “seño” en pelotas. O 
con esa persona que ve cómo los otros acaban 
con todo lo que él quiere delante de sus narices. 

Pero, aparte de estas 
posibles semejanzas, fue Toni, con su buen 
humor, quien nos hizo reír, y fueron sus acordes 
los que hacían que, sin poder evitarlo, se te 
escapase la pierna para seguir el ritmo de la 
canción y fue su voz la que nos enganchó. 

 
La timidez, porque no 

sería oportuno decir cobardía, estaba claramente 
reflejada en la cara del ganador del V Premio 
Internacional de Poesía Antonio Machado, en 
Baeza, por su libro Al sur de todo mapa. El sur, 
un lugar en el que todos querríamos estar. Ese 
lugar cálido que nos aleja del norte, un lugar 
que siempre hemos deseado y, sin embargo, por 
alguna razón, quizás nunca conoceremos. 

 
Javier Cánaves nos enseñó 

su lado más íntimo, plasmado en los poemas de 
su libro. 

Pudimos hablar con él... 
 

- Has recibido el Premio 
Antonio Machado. ¿Qué es lo más positivo de 

este triunfo? 
- Es un premio 

internacional 
muy importante 
porque te abre 
muchas puertas, 
editando tu 
libro y dándote 
a conocer. 

 
- ¿Hasta qué punto 

facilita las cosas este reconocimiento? 
- Como he dicho 

antes, el 
prestigio que te 

da permite dejar atrás 

el anonimato. Te 
conocen, a algunos les 
gustas y se interesan 
por ti. Es un gran 
paso. 

 
- ¿Cuándo descubriste 

esta faceta tuya? 
- Ya desde pequeño 

sentía cierta atracción 
hacia la poesía. 
Gracias a algunos 
profesores, fui 
desarrollándola, 
aunque luego decidí 
estudiar Derecho para 
tener más salidas 
hacia el mundo 
profesional. 

 
- ¿En estos momentos 

tienes una dedicación plena a la poesía? 
- Intento compaginarla con 

el Derecho, aunque siempre dejo un hueco para 
seguir creando poemas. 
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Otra vez la música 

envolvió la poesía, esta vez, de la mano de 
Cristina Amengual. El recital de Carlos Suñer 
Verd formó un dúo con la suave melodía de una 
guitarra española.  

 
Este autor nos dejó 

apreciar unos poemas de temas tan polémicos 
como el famoso 11 de septiembre, o tan amplios 
como el color blanco. Poeta, pintor, 
dramaturgo... Un artista “redondo” que conoce e 
investiga muchos campos del arte, y también 
gana porque sus poemas han sido valorados por 
el jurado del Premio Adonais que le otorgaron 
un accésit. No es de mucho prestigio, como él 
mismo nos explicó, pero, al fin y al cabo, es un 
reconocimiento, ¿no? 

 
Yo, por mi parte, valoré 

sus pinturas, que fueron expuestas en la pequeña 
biblioteca. Pinturas vivas, donde pudimos ver 
representada a su familia y, sobre todo, vimos 
representado ese don que tiene con el pincel, 
que, como vimos, también posee con la pluma. 

 
Todo blanco, de sal brillante, 
blanco tierno y pálido, 

    el blanco   por tocar y 
nada más. 
                   Sólo blanco 

   y yo 
ciego de mirarnos 

los días 
               uno a uno 

en blanco. 
                      
           (De  Blanco) 
 

Tranquilo y seguro se mostró 
todo el rato, haciéndonos pasar un 
momento entretenido. 

 
Como profesora que es, 

Maria Antònia Villalonga, nos enseñó. Nos 
enseñó algunos de sus poemas. Eran originales 
y nos llamaron la atención. Algunos nos 
hicieron reír, otros pensar, y otros sólo los 
escuchamos con atención. 

 
Sus vivencias  reflejadas 

en las alas del alma, la poesía. Sus recuerdos, 
sus sentimientos, sus memorias. Todo en una 
palabra... o ¡hasta en un solo suspiro! 

 
Una poesía capaz de 

reflejar un “todo” en un pequeño espacio... 
 
Me sorprendió esta poesía 

que no conocía, pero, yo, personalmente, me 
quedo con uno breve, pero que me hizo pensar. 
Opinad vosotros mismos. 

 
Reflexiono sobre 
                       el resto de mi vida. 
Y no sé si queda vida 
                      o sólo es resto. 
 

Jóvenes, sí, pero no por 
eso peores, se encargaron de cerrar este 
encuentro poético con una de sus propuestas de 

una poesía joven llena de fuerza, poesía de 
amor, de amistad, poesía que pedía a gritos ser 
escuchada. Así lo hicimos, y  creo que puedo 
hablar en nombre de todos los que ocupábamos 
la sala, diciendo que realmente nos 
deslumbraron. 

Celger, Ana Rodríguez y 
Borja Rosa nos mostraron una faceta suya que 
muchos todavía desconocíamos. Nos enseñaron 
el inicio de una carrera prometedora. 

Los nervios hicieron 
alguna traición, la vergüenza les escondía los 
rostros y el pulso desapareció por unos 
instantes, pero los poemas siguieron allí. Igual 
de profundos, igual de buenos. 
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Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras pero, en este caso, cada 
letra que pronunciaron fue más interesante que 
lo que pudiésemos haber visto. Sólo eso, 
palabras, que quedaron en esa sala para ser 
transportadas por el viento, rumbo a otros oídos. 

 

 
Tienen tiempo para crear 

poemas que, quizás, un día podamos encontrar 
en las mejores librerías, en las antologías 
poéticas o, ¿por qué no?,  dentro del plan de 
estudios de nuestros hijos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fueron dos horas entretenidas que quedaron cortas, pero  vivimos cada uno de esos 

120 minutos  y, lo más importante, aprendimos segundo a segundo. 
 
Si las cosas se quieren, se pueden conseguir. Un poco de trabajo, esfuerzo y muchas, 

muchas ganas. 
 

ANICHA SENDÍN 
            (2ºBach. A) 

 
P.D.- Javier Cánaves acaba de ganar el Premio HIPERIÓN,  
con su poemario Al fin has conseguido que odie el blues. 
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Nuestro eterno compañero. 
 

Un día más sobre la tierra, uno menos de mi vida. 
 
El tiempo a nadie perdona, es conocido por su sabiduría y odiado por su vejez. 
 
Es mágico pensar en que todos los seres humanos que han pasado por este mundo 

han estado siempre pendientes de él. 
 
Ahora imagino a un gran rey pensando en el tiempo que tardará en conquistar el 

mundo y a un simple preso contando, día a día , el tiempo restante de su condena. El tiempo 
nos une a todos, desde el más agraciado hasta el  que menos ; desde el más viejo hasta el 
recién nacido que apenas lleva segundos de su vida gastados. 

Los hombres siempre hemos querido tener el poder del tiempo, pero él nos puede a 
nosotros, y nuestra única arma contra él es la capacidad para medirlo. Es algo que se nos va 
de las manos , una fuerza mayor que sólo en la ficción de nuestras mentes somos 
poseedores de poder manejarlo a nuestro antojo, porque todos, alguna vez , hemos deseado 
viajar a través de él para retocar nuestro pasado que asiduamente creemos erróneo. Si 
pudiéramos hacer tal cosa, supongo que yo no estaría aquí, escribiendo estas palabras, que 
colman de pensamientos esta página antes blanca, vacía y aburrida. 

 
Y, sin darnos cuenta, el tiempo pasa, ya está aquí, nos atrapa y camina a la par 

nuestra, porque el tiempo es el eterno compañero que llevamos a cuestas allá donde 
vayamos, que nos pesa y hace tornar nuestros rostros agrietados, los ojos cansados y los 
cabellos canosos. 

 
El tiempo es egoísta: pasa sin pensar en nosotros, los mortales, que apenas hemos 

nacido y ya estamos criando malvas. 
 
Nadie nunca ha sido capaz de 

inmortalizar el tiempo, ni el más famoso 
artista puede plasmar la majestuosidad y 
belleza que lo caracteriza. No tiene 
rostro, es intangible, no te das cuenta y, 
mientras lo piensas, se esfuma. 

 
Para mí, el tiempo es como un túnel 

que no deja de dar vueltas, donde lo que 
creemos el fin es el principio. 
 

Patricia García Bernat 2n Batx B. 
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EL PARE NOGUERA SE’NS JUBILA 

 
 
El CIDE va començar a funcionar l’any 1965. Quatre jovencells, decidiren dur a terme 
la seva quimera de crear una escola i, així, poder dur a terme les seves idees sobre 
com educar. Foren pioners amb moltes de coses, que ara ens semblen normals a més 
no poder, com per exemple, la convivència de nins i nines a la mateixa escola. 
 
El nostre amic Pep, el Pare Noguera, s’uní a aquest grup d’intrèpids… i és que ell 
també era, i encara és, una mica audaç. Recent ordenat de prevere, amplià estudis a 
la universitat pontifícia de salamanca on es llicencià en teologia. Tornà a Mallorca i 
estudià magisteri mentre exercia de Capellà a Cala Major. Allà treballava de valent 
amb població recent arribada de la Península a fer feina bruta i mal pagada a 
l’hosteleria. Sempre va saber orientar aquella gent i els oferí el que va estar a les 
seves mans. A destacar la iniciativa que va tenir en la construcció d’un camp de futbol. 
Eren temps de post-concili Vaticà i els rectors de les parròquies havien deixat de ser 
gent vestida amb sotana negra de cap a peus… I en Pep, n’era ben conscient: ell 
estava a prop del poble, a prop de la gent, a prop dels més necessitats… 
 
… i com que tot aquest trull no li bastava, es va apuntar a això de la docència, a fer 
classes de religió. Era una forma diferent d’evangelitzar gent jove. 
 
I en Pep, el Pare Noguera, va ser el primer de tot un grupet de capellans que varen 
passar pel nostre centre: en Sebastià Jaume, en Joan Trias i altres dels quals ara no 
recordam el seu nom. I entre tots portaven a terme una tasca ben bella: convivències, 
preparació per a les primeres comunions i un llarg etcètera. A més, batejaven i 
casaven a fills de socis i sòcies de la casa.  
 
I a finals de juny, el Pare Noguera se’ns jubila. Per això, hem cregut oportú realitzar-li 
una entrevista. Aquí la teniu. 
 
 
1. Com varen ser els teus inicis al CIDE? I quin record tens d’aquell temps? 
 
Acabava d’arribar a la parròquia de El Terreno i el bisbat em va nomenar professor de 
religió del CIDE els primers anys d’aquest col·legi. D´aquesta manera em vaig 
convertir en un dels seus fundadors. Aquí vaig trobar un ambient familiar i ens 
anomenàvem, a nosaltres mateixos, la “Família CIDE” ja que érem un col·legi petit 
amb uns 500 alumnes. Els professors que fundaren el Col·legi, abans treballaven al 
Lluís Vives. A aquesta escola la pedagogia depenia dels diners del qui era el 
propietari, i va ser per això que el grup de fundadors varen tenir la idea de crear una 
escola en la qual l’educació fos el primer de tot. Es va triar el model de Cooperativa: 
els treballadors eren a la vegada els propietaris. Això va suposar uns inicis molts durs, 
amb préstecs, aportacions de cada soci, mesos sense  cobrar, etc. 
 
Anècdotes per contar, n’hi ha moltes. Per exemple: a una de les festes del CIDE es 
feia un partit de futbol entre professors i alumnes i jo vaig córrer tant rera una pilota 
que vaig caure: les cames no seguiren el cap. Va ser quan em vaig adonar que ja no 
era tan jove. Una altra anècdota és que cada matí, pels interfonos, s’escoltaven les 
notícies del dia per tal d´ ajuntar l’educació i la societat. 
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Un detall important és que el CIDE fou el primer col·legi que proposà l’educació mixta 
de nins i nines que avui ens sembla tan i tan normal. Es deia que al CIDE hi havia 
al·lotes embarassades per tal de desbaratar aquesta coeducació. 
 
 2. Ens parles de DRETS HUMANS, l’ONG de la qual vares ser president durant molts 
anys. 
 
Abans de ser president de Drets Humans, ho vaig ésser d´Amnistia Internacional. En 
aquests moments continu essent membre de DD HH, però ja no en som el president. 
És una cosa extraordinària el creure en la dignitat humana de tota persona per sobre 
de les ideologies, races, religions, etc. Fa poc hem aconseguit un èxit: una dona 
espanyola que complia condemna a les duríssimes presons del Pasquistan, gràcies a 
DD HH, ara es troba a l’estat espanyol per complir aquesta condemna.  
 
 
3. Hem sentit parlar que també existeix un 4t món, ens pots explicar què és això? 
 
 
En termes socials es parla del 1r. Món com la part que representa als països rics, i del 
3r. Món que representaria els països pobres. La majoria dels països rics estan a 
l´hemisferi Nord i dels països pobres a l´hemisferi Sud. Per això s´empra indistintament 
1r. Món o Nord i 3r. Món o Sud per distingir els rics o desenvolupats, i els pobres o 
subdesenvolupats. Encara que aquestes paraules són molt relatives ja que nosaltres 
presumim de desenvolupats, de tenir molt de progrés, però jo crec que molta gent dels 
països subdesenvolupats ens guanyen en molts d´aspectes més importants que la 
tècnica: ganes de viure, generositat, harmonia interior, etc. 
 
El 4t. Món està format per les bosses de pobresa, pels pobres que hi ha dins el primer 
món, aquí, entre nosaltres. Per això la solidaritat i la justícia ens han de moure a que 
els països pobres puguin progressar econòmicament i no siguin explotats pels països 
rics, però al mateix temps s´ha de treballar perquè en els països rics no tenguem 
aquestes diferències tan grans i escandaloses de riquesa i benestar. Tots podem fer 
coses, ajudar, al manco ser ben conscients que aquest món tal com està organitzat, és 
injust i inhumà. 
 
4. Quina opinió et mereixen els alumnes que trien fer Religió quan l’alternativa a ella 
resulta molt més atractiva? 
 
Crec que tenen molt bon gust ja que la formació integral de la persona al manco 
comporta tenir en compte el fet religiós. Ha de ser molt difícil entendre p. ex. els 
quadros del Museu del Prado a Madrid, o del Louvre a París, si no tens un mínim de 
formació religiosa. O el significat de moltes festes populars que tenen una arrel o un 
motiu religiós. Naturalment l´educació en la fe cristiana s´ha de donar a la parròquia a 
la qual pertany un alumne cristià. 
 
5. Quina valoració fas del món de l’educació, de l’ensenyança, dels nostres dies? 
Creus que viu un moment bo o dolent? 
 
Crec que avui en dia la societat és molt conscient de la importància de l´ educació. 
Sempre hi haurà problemes per aconseguir una bona formació humanista, tècnica, 
professional. Unes vegades perquè els professors no troben interès i ganes 
d´aprendre en els alumnes, d´altres perquè els alumnes estan desmotivats i no veuen 
ara la importància d´algunes matèries, però en general crec que vivim un moment bo 
que hem de saber aprofitar i aprofundir. 
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6. Per què et vares fer capellà? 
 
Em vaig sentir atret per ser capellà des de petit. Ara bé, no fou fins als 18 o 19 anys en 
què no es va reafirmar aquesta vocació quan vaig conèixer més a fons el missatge de 
Jesús. Volia donar a conèixer la seva vida i entregar-me als altres per predicar el món 
com Déu vol, un món on tots som germans, fills de Déu. 
 
 
7. Sabem que has fet grans viatges arreu del món. Quins són els més significatius que 
has realtizat? 
 
 Dels viatges que he fet en record dos que m´impactaren profundament. Un va ser a El 
Salvador amb motiu del 1r. aniversari de l´assassinat de 6 jesuïtes i dues treballadores 
a la Universitat catòlica de la UCA. Vaig viatjar amb els seus germans i familiars i va 
ser emocionant compartir celebracions religioses multitudinàries amb un poble que els 
estimava tant per la seva defensa dels més pobres. Tant jo com els meus dos 
companys mallorquins, el P. Jaume que va ser professor de religió del CIDE i Na 
Joana del Grup de Drets Humans de Mallorca, vàrem passar moments de nervis ja 
que el govern militar seguia bombardejant la “guerrilla” que volia fer caure la dictadura 
que governava el país.  L´altre va ser un viatge a l´ Índia on vaig poder conèixer 
d´aprop els adivasis, els indis aborígens que són els més pobres, ja que viuen a la 
selva. L´acció social que du a terme allà un jesuïta mallorquí, en Perico Massanet, 
amb un bon equip de companys i voluntaris, està transformant regions senceres 
d´aquell país. 
 
 
8. Quin consell dones als alumnes del CIDE? 
 
Que estudiïn molt per a preparar-se per al seu futur, que no serà fàcil. Però, sobretot, 
que recordin que el més important és tenir valors humans i ser feliç, i ajudar a que el 
món sigui millor i més feliç i no, com creuen alguns, guanyar molts diners. (Somrient, 
afegeix) quants més doblers tens més necessites per somriure. 
 
9. I per acabar, ens pots dir com afrontes aquesta nova etapa de la teva vida? 
 
Ho explicaria amb una història del Taoisme. Aquesta religió o filosofia de la vida 
explica que a la vida tenim dues etapes. A la primera, quan ets jove has d´afirmar el 
teu jo, ja que sinó et mengen, has de pensar en tu formant un forta personalitat o 
identitat. A la segona etapa, t´has de desprendre del teu jo, és una etapa en què es 
relativitzen moltes coses i vas més alló essencial. Un exemple clar de la veritat 
d´aquesta filosofia és que una persona major es fa bastant insuportable quan vol 
seguir comandant i imposant els seus criteris als seus fills. Afront, per tant, aquesta 
nova etapa amb molta pau i alegria, disposat a ajudar als mes joves a fer un món més 
humà i habitable, una església més compromesa, senzilla i acollidora.  
 
 
PER ACABAR, PARE NOGUERA, ET DESITJAM DE TOT COR QUE SIGUIS MOLT I 
MOLT FELIÇ AMB AQUESTA NOVA ETAPA QUE ESTÀS A PUNT D’EMPRENDRE. 
 
… I GRÀCIES PER TOT! 
 

Malou Bustos i Mª Ángeles Usero 
 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

69 

69 Pàgina 

 
 
 

Aquest petit homenatge és 
per na Juana Prieto, però 
estic segura que amb 
aquest nom no la 
coneixen, en canvi, si vos 
dic que va dirigit a n´ Ita, 
la cosa canvia. 
 

Fa molts d´anys que la 
conec, però personalment 
l´he coneguda aquest curs, 
sí, no és una contradicció, 
fa molt d´anys que la veig 
corrent passadís amunt, 
passadís avall. 
 

Sempre m´havia parescut molt bona persona i no m´havia 
equivocat, és allà quan necessiten qualque cosa i mai té un 
“No” per resposta. 
 
Els seus anys de professora l´avalen, crec que no he 
conegut a cap alumne i exalumne que tengui una paraula 
dolenta per a ella. 
 
M´hauria agradat coneixer-la abans per poder-vos contar 
més coses, però així és la vida i només he tengut 
l´oportunitat d´haver-ho fet aquest any, l´any de la seva 

jubilació. Però tenc una cosa molt 
clara, ningú dels que la coneixem 
mai oblidarem el seu pas per 
aquesta escola, ni com a persona ni 
com a professora. 
 
Fins aviat, Ita!! 
 

Merce Andreu Cicle de 
Gestió Administrativa A 
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Ita, què faré sense tu?  
 
Fa molts d’anys que ens coneixem. En fa bastants que per motius de 
feina les circumstàncies feren que compartíssim durant 14 o 15 anys 
un bon grapat d’hores setmanals la mateixa aula. I ara, a punt de 
jubilar-te, des de fa uns mesos m’estic fent contínuament la mateixa 
pregunta: Ita, què faré sense tu? 
Em costa fer-me a la idea d’arribar cada matí a l’escola i no topar-
me amb tu, de no poder compartir els problemes quotidians de l’escola, també les 
alegries, de no poder rebre els teus consells –sempre savis i plens de sentit comú-, de no 
poder esplaiar-me amb tu a l’hora de les incomprensions, de no poder rebre una paraula 
d’ànim quan el teu està pel terra. De saber que quan passes els pitjors moments sempre, 
a qualsevol hora i lloc estaràs tu disposada a escoltar-me tot el temps que faci falta i 
més. 
Gràcies Ita per tot el temps que m’has regalat. 
Si faig un repàs a tots aquests anys de col·laboració que hem tengut, més de 15, no crec 
recordar ni una sola fricció, ni una brega, ni una discussió –que no discrepància-, ni una 
traïció. 
Em consider un privilegiat de poder haver gaudit durant anys d’un munt d’ensenyances 
que, quasi sense voler, he pogut assolir fent feina al teu costat. 
Encara que podria escriure línies i pàgines senceres de totes les teves qualitats i virtuts 
no pens fer-ho. Faré l’excepció amb una que crec que és vital a la nostra professió: 
l’amor als alumnes i a l’escola. Crec que és molt difícil trobar una persona que hagi 
estimat més als alumnes i a l’escola que tu. I és que sempre has posat per damunt de tot 
els alumnes i l’escola. 
Has estat fent durant molts d’anys una feina ingrata com és la tasca de Delegada. I ho 
has fet amb intel·ligència i molta mà esquerra, però, sobretot, amb paciència, educació, 
comprensió, respecte i tolerància. I això ho agraeixen, tant els alumnes com els propis 
professors. 
Durant anys sentia enveja sana de veure com els alumnes estaven orgullosos de tenir-te 
de tutora ja que els tractaves com ho faria una mare amb els seus fills. 
Com està n’Ita? És la primera pregunta que et fan tots els ex alumnes que t’han conegut 
quan  et topes amb ells pels carrers de ciutat. No és més que una conseqüència de 
l’afecte que et tenien i segueixen tenint-te. 
No em pareix veritat que ja et jubilis, i molt manco si un observa com fas la feina: amb 
la il· lusió d’una principiant, amb ganes d’aprendre cada dia un poc més, preparant les 
classes com el primer dia, donant voltes pels passadissos,  quasi sempre carregada de 
carpetes, llibres i fotocòpies, per controlar els alumnes amb una energia i agilitat que ja 
voldrien tenir molts de joves. 
 
Egoistament em sap greu no poder seguir comptant amb tu. Per altra banda sé que et fa 
il· lusió tenir un poc més de temps per compartir amb en Bernat, els teus fills i els néts. I 
t’ho tens ben guanyat, vaja que sí. 
Em conhorta pensar que malgrat no fer feina junts, sí compartirem una gran amistat, que 
va néixer ja fa molts d’anys i que, estic segur, no morirà mai. 
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N´Ita d´excursió  
N´Ita de festa al desfile de 1r de Batxillerat 

 
N´Ita prenguent el sol 

 
 

N´Ita al festival de primavera 

 
 

N´Ita controlant la prova de la gincana 
 

 
N´Ita passant un fred!! 
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ADÉU ITA !!! 
 

- Ens van encomanar que, per a 
l’assignatura de català, féssim una 
entrevista a un professor del centre. Ens 
vam assabentar que n’Ita es jubilava 
enguany i vam decidir entrevistar-la, i tot i 
que no ens coneixia de res ens va respondre 
molt amablement i amb molta simpatia. 

 
 
 
1) Quants d’anys fa que ets professora? 
- Professora… fa uns 25 anys que ho som. 
 
 
Per què vares triar aquesta professió? 
- Bé… en un principi jo no em volia didicar a l’ensenyament, a mi el que m’agradava 

era ésser secretària, de fet, vaig ser-ho uns anys i em va agradar moltíssim. Però, 
llavors el meu marit em va dir que hi havia aquesta feina i ho vaig intertar i fins el 
dia d’avui. 

 
2) T’agradaria tornar a començar de nou? 
- Sí, no m’importaria, però el que passa és que ja no som la mateixa que abans. 
 
3) T’agradaria haver treballat en altres llocs o escoles? 
- No ho sé…, això és una cosa que no m’he plantejat mai. 
 
4) Si no haguessis estat professora, quina altra professió t’agradaria haver 

exercit? 
- Això em sembla que ja ho he contestat a la primera pregunta, a mi també m’hauria 

agradrat molt ser secretària, era una feina que m’agradava molt. 
 
5) Com és la teva relació amb els alumnes?  
- Jo crec que molt bona. Mai no he tingut cap tipus de problema important amb un 

alumne. Jo crec que hi ha d’haver un respecte de l’alumne cap al professor, però a 
partir d’aquí, s’ha de tenir una mica de confiança. Jo sempre he intentat fer-ho així i 
m’ha anat molt bé. 

 
I amb els professors? 
- També bona. Jo sempre he intentat dur-me bé amb tothom, tot i que sempre et 

duus millor amb uns que amb altres. 
 
6) Què canviaries de l’escola? 
- Jo crec que a l’escola intentam que tot vagi bé. Sempre volem dur l’escola pel millor 

camí. 
 
I de la teva feina en particular? 
- Pens que el cicle de gestió administrativa hauria de ser un any més llarg, és a dir de 

2 anys, per tal que els nostres alumnes sortissin més preparats. 
 
7) Quins mètodes de treball han canviat des que fas feina aquí? 
- Han canviat bastant. Sobretot la informàtica, ens hem hagut d’anar adaptant a ella, 

ja que és una eina molt útil per quasi tot actualment. 
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8) Et pareix que les normes de l’escola són justes? 
- Home… jo no sé fins a quin punt les normes són justes, però pens que quan es 

fixen unes normes ho fan amb un criteri que et diu que és el que està bé i el que 
està malament, i sempre s’intenta fer-ho el millor possible, encara que aquestes 
normes, hi hagi gent que no li agradin. 

 
9) T’agradava fer feina a la mateixa empresa que el teu marit? 
- Ara ja no feim feina junts, però quan en fèiem, no em feia res. Si me’l trobava pels 

passadissos estava ben contenta. Ara fins i tot  l’enyor per aquí. 
 
10)  Com era la vida de l’esposa del director? 
- Una vida normal, dedicada a la família, perquè per a mi la família és el més 

important. Faig tot el que puc pels meus fills, i els meus néts, que ja vénen a 
aquesta escola, i pel meu marit. 

 
11)  T’agradaria haver estat la directora en lloc del teu marit? 
- No, de cap manera. 

 
 

12)  Sabem que et jubiles enguany, et fa pena abandorar l’escola? 
- Sí que em fa pena, però crec que arriba un punt que el cos t’ho demana. Per una 

part estic contenta, però per l’altra estic trista. 
 
13)  A quins professors enyoraràs més? 
- Bé… jo no vull donar noms, però és allò que amb uns professors tens més bona 

relació que amb altres, i els enyoraré més, però tot i així crec que els seguiré veient 
fora de l’escola. 

 
14)  Quins plans tens per quan surtis d’aquí? 
- Doncs la veritat és que no ho sé, no m’he fet un planning. Déu dirà… però potser 

faré qualque viatge que tenia pendent o algunes excursions… però sobretot 
dedicar-me a la família. 

 
15)  Esperes algun tipus de comiat per part dels teus companys, o algun tipus 

de festa? 
- Home… sempre ho han fet amb tots i supòs que sí, a més, a mi m’agraden les 

festes. 
 
16)  Et sents realitzada? 
- Jo crec que sí una persona no se sent realitzada tenint uns bons amics amb els 

quals pots confiar, una família, néts… és que ha de ser molt ambiciosa. 
 
 

Joan Amengual Estaràs  
Rafa Calle Miralles 

Tomeu Amengual Calafat 
3r ESO B 
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ENTREVISTA A N´ ITA 
 
Els alumnes de Gestió Administrativa, 
amb motiu de la pròxima jubilació de 
la nostra estimada professora Ita 
Prieto, varen voler conèixer un poc més 
el que ha estat el seu pas pel col·legi 
CIDE i per això li feren aquesta 
entrevista:  
 
 Com varen ser els seus inicis al CIDE? 

Un poc per casualitat, ja que  feia feina 
al consulat argentí, més tard vaig conèixer en 
Bernat i vaig entrar a l’escola. Al principi estava 
a secretaria i després amb la implantació de l’FP  
vaig passar a fer classes. 

 
Quins canvis ha vist a l’escola des que va entrar? 
Hi ha hagut molts de canvis sobretot estructurals i en matèria d’educació. 
Abans hi havia més gent que ara, més llibertat, etc. 
 
Quina època ha disfrutat més al CIDE? 
Cada moment té el seu benestar, mai no m´hi he trobat malament. No puc dir que he passat moments 
dolents i he disfrutat sempre, de les coses petites de la vida com ara la família, l’escola, que sempre 
m’han omplert la meva vida. M’agradaria tenir-vos més anys per poder-vos conèixer més a cada un 
de vosaltres com vaig fer amb els alumnes del pla antic. 

 
De tots els anys que fa que imparteixes classes, conta’ns una anècdota 

divertida. 
Quan era tutora a l’FP antiga vaig tenir un curs que, per desarmar-me em cridaven des d’un edifici 
a l’altre: “ Ita guapa, Ita guapa” i jo m’enfadava amb ells. El darrer dia de curs em varen regalar 

una banda que posava ”Ita 
guapa”. Va ser divertit. 
Una altra va ser que, en arribar a 
l’escola tots els alumnes es 
quedaven mirant-me  i no sabia 
perquè er,a fins que em vaig 
cansar i els vaig demanar  què 
passava i  em varen dir que duia 
una sabata de cada casta. Vaig 
haver d´anar a telefonar a ca 
nostra perquè em portassin un 
parell igual. 

 
 
 
 

De tots els grups que ha 
tingut, a quin recorda més? 

Tinc molt bons records de tots ells, l’estimació ha estat mútua. disfrut molt quan em trob amb ex – 
alumnes a un  restaurant , a un supermercat... ah! i veure com tots ells em recorden. 

 
Ha après res dels seus alumnes? 
Sí, més individualment que en grup. 
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Quina ha estat la pitjor experiència amb un alumne? 

No, males experiències no...  i si he tingut qualcuna he intentat xerrar amb 
ells. L´ experiència t´ ensenya a intentar evitar enfrontaments forts. 

 
Com és la relació amb els 

seus companys de feina? 
Molt bona, però sempre 

tens més afinitat amb uns que 
amb altres, sobretot amb els del 
teu departament. tinc molt bons 
amics, és important dur-se bé 
amb tots els companys. 
 

Quin consell li donaria a 
una professora nova en aquest 
centre? 

Doncs és un poc difícil... 
però li diria que desenvoluparà 

el seu treball amb il·lusió, que fos transparent i observadora, que tingués paciència, que 
els nens vessin que té unes pautes, que  sabés escoltar als nens, el mateix que parlar amb 
ells, que reconegués els seus errors, que per suposat no tengués enfrontaments amb  
ningú, que els ajudàs... 

 
 

Ha intentat, inconscientment, que els seus fills continuïn els seus passos?  
No, sempre els he dit que triessin el que els agradava perquè llavors han de 

fer feina tota la vida d’això i s’ha de fer el que a un li agrada.  
 
Com es du amb els seus néts? 
Magníficament! Per a mi no és ésser més major, és una segona joventut! És molt 
graciós el que fan! M’han donat moltes alegries... 
 
Què pensa fer quan se jubili? 

Res en especial. Seguir amb la vida que faig. Sóc molt hogarenya, m’agrada molt 
la família... Suposo que faré més excursions i que sortiré més amb el meu espòs. Faré el 
que em demani el cos i el que pugi... Déu ho dirà! 

 
Què opina sobre el conflicte d’Iraq? Creu que EEUU està actuant 

correctament? 
Estic en contra de tota guerra. Crec que es podia haver evitat l’enfrontament i no 

simpatís amb Sadam. 
 

 Està satisfeta amb el seu treball? Si tornàs a néixer seria professora una altra 
vegada?  

Sí, estic molt satisfeta amb el meu treball com també espero que ho estiguin amb mi, 
no m’ empenedesc d’haver triat aquest ofici i ho he fet el millor que he sabut. 
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Estic segura que si dic que la persona a la qual estan dedicades 
aquestes paraules representa una part important de la vida de molts 
d’alumnes que han passat per aquesta escola, ningú no podrà dir que no tenc 
raó. 

 
No tant sols els que vàrem passar per les seves classes, que la vàrem tenir 
com a professora, com a tutora... sinó  tots aquells alumnes que han pogut 
tenir un contacte encara que sigui petit amb ella. És  una persona que 
mostra tota aquella part que molts altres no tenen, la part més familiar, més 
humana, més afectiva i afable; et fa sentir que formes part de la seva vida 
d’una manera important, et fa sentir que li importes, que realment es 
preocupa per tu, ...que t’estima! 
 
Aconseguir que molts de nosaltres quan pensam  en el nostre temps com a 
estudiants, ens vengui a la memòria la seva imatge amb molta estimació, que 
quan anam  de visita al CIDE la cercam, perquè ens fa falta veure-la per 
poder sentir que estam allà, que encara som part de la seva vida, ...perquè, 
clar, quan la trobes és això el que et fa sentir, que encara es preocupa per 
tu, per la teva vida actual, pels teus fills... 
 
Per tot això, GRÀCIES, MIL GRÀCIES a una gran professora com tu, ITA. 
GRÀCIES i no t’oblidis de venir de tant en tant perquè aquells que venim a 
vegades al CIDE et poguem  veure per  poder sentir-nos estimats!! 
 
 
 

“QUE L’ARBRE DE LA NOSTRA AMISTAT 
NO PERDI MAI  LES SEVES FULLES” 

 
 
 
Els teus ex- alumnes. 
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Un any més durant la setmana cultural vàrem gaudir de presenciar una de les gincanes més divertides, i 
amb més participació que mai. 
 

 
Com sempre la prova 
inicial preparada pel 
nostre departament 
d´educació física fou 
la més seguida i molt 
divertida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com veis hi havia 
una gran afició i 
diversió.  
 
Fins l´any que ve, 
Gincana!! 
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A continuació us mostram alguns dels elements necessaris per fer el nostre festival:  
 

 
Assajos 

  
Amics 

 

 
Bon gust 

 
Col·laboradors 

 
Colors 

 
Feina de grup 
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Dedicació 

 
Esportivitat 

 
Fidelitat a la tradició 

 
Interès 

 
Imaginació  

Nervis 

 
Paciència 

Pares 
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SEMANA CULTURAL 2003. 
 

 Todo comenzó el miércoles 9 de abril de 2003. No era una mañana soleada, pero eso no fue 
excusa para que los ánimos de los alumnos de 1º de ESO se vieran truncados. Ellos celebraron el Día del 
Libro de la forma que ya viene siendo habitual, vendiendo todo (o casi todo) lo que habían encontrado en 
sus casas: revistas, cuentos, novelas, etc. Incluso alguno trató de vender algún libro de texto… El caso es 
que, gracias a su buen hacer, tuvimos unas ventas superiores a las del año anterior y comenzamos a 
incrementar así el fondo que nos ayudará a irnos de viaje de estudios el curso que viene. 

 El pistoletazo de salida de la semana cultural fue la Gimkana 2003: 
“Un viatge dins la història”. Se preparó para 1º, 2º y 3º de ESO y comenzó 
echándole huevos al asunto. El Departamento de Educación Física preparó 
una prueba inicial muy original que consistía en tirar una serie de huevos 
desde una altura considerable, otra persona debía recogerlos abajo y, 
después, hacía un recorrido corriendo por las pistas… A más de uno se le 
rompió por el camino o durante la recogida… Pero fue muy divertido. Cuando 
acabó la prueba, todos subieron a sus respectivas clases y allí se 
encontraron con un sobre lleno de pruebas. Las había de todo tipo: desde 
hacer una canción en catalán hasta identificar árboles, pasando por 
construir el coche más rápido, hacer un mapa de Gran Bretaña, adivinar 
cómo se dice “hola” en varios 
idiomas, hacer una declaración de 
amor usando todas las preposiciones, 
averiguar fechas y autores de varios 
descubrimientos tecnológicos, 
identificar varios monumentos 
franceses, problemas matemáticos, 
vestirse de un solo color, 
intercambiarse la ropa y hacerse una 
bufanda de calcetines, reconocer a 
los profes en fotos de cuando éstos 
eran un poco más jóvenes que ahora, 
etc. Pero, sobre todo, hubo dos 
pruebas con las que los profesores 
disfrutamos mucho, puesto que vimos 
a nuestros “queridos” alumnos 
pasando serias dificultades: una era 
“La maledicció de Tutankamon”, en la 
que ellos, usando un rollo de papel 
higiénico que les habíamos dado previamente, tuvieron que enrollárselo en el 
cuerpo y tratar de emular a las momias del Antiguo Egipto; y la otra se 
llamaba “Amb un parell d’ous” y para realizarla convocamos a los dos 
muchachos/as con “más huevos” de la clase… y vinieron. Les enseñábamos un 
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huevo, les preguntábamos si estaba crudo o hervido y ellos, sin tocarlo, 
tenían que decir algo. Para saber si habían acertado o no, les estampábamos 
el huevo en la cabeza… Más de uno tuvo esa mañana un tratamiento capilar al 

huevo… ¡que ni los mejores 
peluqueros de París! 
 Por la tarde realizamos la 
prueba sorpresa en la que los 
alumnos nos tienen que 
sorprender realizando alguna 
actuación. Hubo de todo y se 
derrochó mucho arte y mucha 
originalidad. 
 El ganador de la Gimkana 

fue 3º ESO E… Aunque el grupo de 3º B se quedó a sólo un punto de 
diferencia. 
 El viernes, mientras los 1º y 2º tenían la Diada Esportiva, los de 4º, 
ciclos y Bachillerato realizaban su gimkana 2003. Hay que decir que se 
picaron un poco, y como vieron lo bien que lo habían hecho los del jueves, 
trataron de superarlos. Hubo mucha participación por parte de los alumnos, 
que se desenvolvieron con mucha 
gracia y se lo tomaron todo con muy 
buen humor (sobre todo lo de ponerse 
a incubar huevos para ver si nacían 
pollitos o la prueba trampa de decirle 
“Yoko, Yoko” a Luis de cocina, quien 
aguantó estoicamente la broma y 
contribuyó a su realización dándoles a 
los chavales cartones de ese 
producto). Pero hay que destacar 
también la entrega de muchos 
tutores/as que vivieron la gimkana a 
tope y merecían haber ganado. Entre 
las pruebas de esta gimkana podemos 
destacar la de vestirse de serios 
empresarios, imitar a sus profes de 
catalán cuando éstos se enfadan (muy 
pocas veces, supongo, porque los 
profes somos muy pacientes), hacer juegos malabares o de ingenio, buscar 
cosas, volver a disfrazarse de momias, la “prueba costillar” (un clásico de 
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cada gimkana llevado a cabo, de forma insuperable, por Carmen y Miguel), 
traducir un texto en latín macarrónico, 
inventarse un poema, etc. 
 Y así acabó la gimkana, con la 
entrega de los sobres con pruebas en el 
laboratorio y dentro del horario 
previsto (más o menos). 
 El sábado 12 celebramos la “Festa 
de Primavera” y eso sí que fue una 
fiesta. Los alumnos de 1º de ESO, como 
siempre, se encargaron de 
proporcionarnos deliciosos “tentempiés” 
para estar con energía, además de 
vender unas plantas estupendas y más 
libros. Mientras tanto, los alumnos 
desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato iban haciendo sus 
actuaciones. Hay que decir que este año 
se vio un nivel muy alto en los números 

presentados… Cada año nos superamos. ¡Enhorabuena a todos los artistas y a 
aquellos que les ayudaron a prepararse! Después de las actuaciones, los 
alumnos de 4º de ESO (quienes también preparan su viaje para el curso que 
viene) se encargaron de servir unos platos de deliciosa paella y de vender 
refrescos… Todo estuvo perfectamente organizado y los chicos colaboraron 
con muchas ganas y mucha formalidad. Gracias. 
 El lunes se hicieron varias actividades. Una de ellas fue la celebración 
del 1º Match de Improvisación del CIDE, llevado a cabo, de forma 
insuperable y magistral (si no pongo esto, me matarán) por los alumnos del 
Taller de Teatro de castellano. Vinieron al espectáculo alumnos de 3º y 4º 
de ESO, quienes se divirtieron mucho votando las actuaciones y con algunas 
interpretaciones (baste nombrar a Randy “el número 1”, a Marga como 
Romualda, a Javi como la puerta del baño, a Tarita dando a luz, a Cristina en 
cada palabra que dice, a David con sus tics y manías, a Marta haciendo de 
mimo y a su enamorado Ginebroza, etc.). Fue un día duro para ellos puesto 
que hicieron cinco bolos… 
 Y el martes tuvimos el día de los talleres. Hubo talleres para todos 
los gustos: podías ir al cine a ver una película en inglés, hacer un mini taller 
de teatro en catalán, ir a Formentera, ir al Polideportivo a realizar 
diferentes actividades deportivas, hacer experimentos en el laboratorio, 
una visita al teatro municipal y realizar allí ejercicios prácticos, etc. Como 
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siempre, los profes derrochamos imaginación y “nos curramos” unos talleres 
muy divertidos. 
 El miércoles fue un día extraño. Por un lado, nos invadía la pena de 
que la Semana Cultural hubiera acabado tan pronto. Por otro, teníamos 
muchísimas ganas de irnos de vacaciones de Semana Santa… que ya iba 
siendo hora de descansar un poco. Así que tuvimos que decir adiós un año 
más a la Semana Cultural y, cuando volvamos de vacaciones, con fuerzas 
renovadas, comenzaremos a preparar con más ilusión si cabe la del año que 
viene. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DEL DON POÉTICO DE LA GIMKANA… 

 
Volverán los histéricos alumnos 
en sus pupitres los codos a hincar 
y, otra vez, con el libro en sus pupitres 
gritando maldecirán; 
pero aquellos que realmente estudiaban  
lengua y matemáticas por igual, 
aquellos que aprendieron a los verbos conjugar (sic)… 
ésos… ¡no volverán! 
… 
Volverán del examen en tus oídos 
las soluciones geniales a sonar; 
tu cerebro, si vas por este camino, 
nunca despertará; 
pero concentrado, callado y sentadito, 
como se suele hacer para estudiar, 
como nunca he estudiado… desengáñate… 
¡así no estudiarán! 
GRUPO 7 
 
Volverán las odiosas evaluaciones 
con notas que nos harán llorar, 
y, por primera vez, con suerte, 
nos veremos en Selectividad. 
Pero aquellos que suspendan 
el año que viene aquí estarán. 
Aquellos que suspendan… 
a aguantarlas volverán. 
 
Volverán los sudores fríos 
las pesadillas que nunca acabarán,  
los alumnos con cuchillos 
a los profes amenazarán. 
Y aquellos enchufados 
que aprueban sin estudiar, 
los otros alumnos armados 
los ojos les sacarán. 
 
Volverá a torturarnos “el mochilo” 
que con su voz nos dormirá; 
y Rosa con sus bramidos 
el suelo hará retumbar. 
Si por esta poesía 
del colegio nos han de echar… 
Pregúntenle a Massot 
que él nos la acaba de dictar. 
GRUPO 2 
 
 
 

 
 
Volverán las aburridas clases 
después de la Semana Cultural, 
y levantarnos otra vez a las ocho 
…¡vaya palo que nos da! 
Con los bestias de los profes 
que nos dan mogollón pa’ estudiar, 
nos esforzamos lo más que podemos 
y no nos sirve para na’. 
Llegamos al colegio 
¡todo el día a pringar! 
por la tarde volvemos a casa 
y nuestros padres se ponen a chillar. 
¡A estudiar, a estudiar! 
Ni fiestas ni discotecas, 
todo el día en casa has de estar, 
porque tu única obligación es estudiar. 
Pues los alumnos decimos 
…¡Basta ya! 
que con tanto libro y apuntes 
la cabeza nos va a estallar. 
GRUPO 3 
 
Volverán los terribles suspensos 
en tu boletín de nuevo a asomar, 
y tus padres, como siempre, 
muy contentos se pondrán. 
… 
Volverán los rabiosos profesores 
a buscar nuestra ortografía mejorar 
y de nuevo con las esdrújulas  
nos harán pelear… 
GRUPO 13. 
 
Refranes: A receptor avispado, escasos 
conjuntos vocales son requeridos. (7) 
Una intuición empírica ha mayor valor que un 
millón de dichos. (Diver) 
Cuando el vello de tu habitante colindante 
alcances a ver rasurado, sumerge el tuyo en la 
“fuente de la vida” (5) 
Más vale plumífero en cavidad carpo-
metacarpiana que la segunda potencia de diez 
surcando los etéreos infinitos. 
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Aquí veim els 
nostres al·lots 
en una de les 

seves 
actuacions, eren 
formidables!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
A una de les proves s´havien 
de disfressar amb el tema de 
la pau, aquí en teniu un 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de les proves de major dificultat i molt ben superada pels alumnes. Posa 
PAU a la teva vida!!! 
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Recull de Literatura Jove Palma 2003 
 
Un any més els nostres alumnes han participat en el recull de la Literatura Jove, 
aquests han estat els guanyadors: 
 
“Les tres roses màgiques”, Salamu Brahim Salem. 
 
“Vull dir-li al món que…”, Beatriz Bauzà Fuster 
 
“Història d´una anorexia”, Meritxell Vidal Borràs. 
 
“El destí”, Bàrbara Cèlia Rosselló Galmés. 
 
“L´estany de les carpes”, Melcior Rosselló i Roig. 
 
“La mort”, Marta Lliteras Ruiz. 
 
“Si l´estel pogués”, Ana Sendini Torelló. 
 
“El meu espai ideal”, Llúcia Cabot Talens. 
 
“La mort d´una olivera”, Marta León González. 
 

Les tres roses màgiques 
 
Un dia de 1776 un nin anomenat Day estava jugant amb el seu pare i, de sobte, aquest es va acubar. En Day va cridar desesperat la 
seva mare, i ella li va dir que anàs a cercar un metge. En Day hi va anar a cavall. Quan va arribar el metge en Day li va preguntar: 
 
- Què li passa al meu pare? 
- És una malaltia desconeguda que s´anomena EL MARAD, i que es pot curar només amb les nostres roses màgiques-li va 

contestar el metge. 
- On es poden trobar?-va demanar en Day. 
- Es troben al desert del Sàhara. Però les tres estan protegides per un monstre de tres caps. 
 
 
En Day va agafar una espasa i va anar a cercar-les pel desert 
del Sàhara. En Day va anar a Smara i va preguntar a la gent 
si sabien alguna cosa de les roses màgiques del desert, però 
tot era inútil. Dos dies després, en Day estava caminant pel 
desert i va veure una dona molt vella, a qui va preguntar si 
estava perduda. La dona li va dir que sí, i que tenia molta 
gana, perquè no havia menjat des d´ahir. En Day no tenia 
molta cosa, però li va donar un trosset de pa. Després li va 
preguntar si sabia qualque cosa sobre les tres roses 
màgiques del desert. Ella li va dir que era una fada bona i 
que li diria on es trobaven les tres roses màgiques que 
cercava. Quan li va haver dit tot, se´n va anar ràpidament. 
 
Quan va arribar a la cova, va entrar-hi i va veure un drac de 
tres caps. Va agafar la seva espasa i li va dir al drac que no 
volia dir res més que les tres roses màgiques. El drac es va 
posar a riure (ha, ha, ha). En Day estava lluitant com un 
heroi i, de sobte, el drac li va copejar la mà. Tot d´una en 
Day va sentir una immensa força en el seu cos i va 
començar a volar, fins arribar ràpidament a un dels  caps. El 
va copejar i després també els altres dos, fins que el drac va 

caure en terra. Aleshores, en Day va volar fins arribar al 
sostre de la cova, des d´allà va baixar directament al cor del 
drac i hi va clavar l´espasa. En Day havia triomfat. 
 
Quan va arribar a la seva casa, va entrar a l´habitació, on va 
trobar el metge amb un llibre a la mà. Li va entregar les tres 
roses màgiques i li va dir que curàs el seu pare. El metge li 
va dir que faria el que pogués. Va obrir el llibre i va dir unes 
paraules molt estranyes, que eren màgiques. Aleshores va 
sortir una llum groga i el pare es va despertar. Va demanar 
què havia passat, i li varen explicar tota la història. Quan ja 
havia passat tot, en Day s´havia convertit en heroi emprant 
els seus poders contra el mal. La seva dita era: contra el mal, 
el bé triomfarà. 
 
 

Salamu Brahim Salem 
1r d´ESO 
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Vull dir-li al món que… 
 
A vegades és bo perdonar aquelles persones que cauen allà on no toca, que fan allò que no és 
degut, a les que et fan la vida impossible sense un perquè, les persones que et diuen alguna cosa 
que et fa mal però que llavors saben que no ho haurien d’haver dit, també les persones que 
cauen en un pou sense fons i no hi ha manera que surtin, les persones que es fiquen dins el cap 
una idea de tu que no és certa, aquelles persones que tu creus que odies, però que estimes i 
t’estimen i llavors et trenquen el cor… 
 A vegades el sol no brilla con voldries i els teus dies són grisos, o no veus la Lluna i les 
teves nits són fosques…  
 A vegades és bo veure els teus propis defectes abans que els dels altres. 
 A vegades volem dir tantes coses… però no les deim. 
 A vegades és bo dir-li a un amic quan l’enyores… 
 A vegades perdem el temps amb discussions sense sentit i ens adonam quan 
el mal ja està fet… 
 I per tot això i més vull dir-li al món que estimi, perdoni i oblidi… 
 
Beatriz Bauzà Fuster 

2n d’ESO 
 
 

El Destí 
 
Què és el destí?  No és res, tan sols un nom que utilitzem per anomenar el nostre fi en aquesta 
vida. Però alguns li tenen més por que a la mort, pensen que un final tràgic és a causa de les 
males accions, un càstig divi que s´inposa a aquells que deshonren els Déus, siguin quins 
siguins. O que el destí tan sols és el final de la missió i per petita que sigui sempre afecta els 
altres i fa que les coses canvïïn. Potser tan sols són proves que tots hem d´anar superant i que 
són diferents per a tothom, perquè no som iguals: proves dures o no tan dures que canvien les 
nostres vides i que ens ensenyen coses noves per poder sobreviure, però que si fallem poden 
acabar amb nosaltres. 
Segurament, el destí és el conjunt d´esdeveniments que tenen lloc al llarg de la nostra vida, des 
que naixem fins que morim, que d´una manera o altra ens canvien com a persones i que ens fan 
viure més intesament, encara que sovint no ens deixin fer allò que més ens agradaria; però ès el 
destí, ningú no el pot canviar ni preveure. 
Tot i això, hem de saber apreciar allò que el destí ens ensenya i no témer-lo, perquè de moment 
només tenim una vida i més bastant curta, cal aprofitar totes les oportunitats i intentar viure el 
millor que podem, intentant tenir una bona convivència amb els altres que ens envolten. Com 
que el temps és el nostre veritable enemic, no podem aturar-lo qùan ens ho passem bé i fer-lo 
anar més aviat quan no sabem què fer o quan volem acabar allò que no ens agrada. Recordar els 
moments agradables és molt important, encara que a ulls externs semblin bajanades; per 
exemple: quan abraces una persona que feia molt que no veies, quan el dissabte et despertes tard 
i veus la llum que entra per la finestra, quan menges la darrera bocinada d´aquell dolç que 
t´agrada, quan acabes aquell examen que tant havies estudiat, quan et poses la samarreta que 
més t´agrada... tot el que ens fa sentir bé ho hem de recordar sempre, però no hem d´estar trists 
perquè en aquests moments les coses no ens vagin tan bé, possiblement el destí ens està posant a 
prova i, si som capaços d´aguantar fins al final, tindrem la recompensa que ens mereixem; 
perquè una cosa es que tinc clara: al final sempre es fa justícia i encara que no ens ho sembli, el 
destí s´encarrega de fer parts iguals i de castigar aquells que s´ho mereixen. 
 
 

Bàrbara Cèlia Rosselló Galmés 
4 d´ESO Col·legi CIDE 
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HISTÒRIA D’UNA ANORÈXICA 
 
 
 

m dic Sílvia i tenc setze anys. Normalment, jo em considerava una persona normal, encara que reconec que m’agrada molt 
menjar. A principi de curs, em passà una cosa que ha canviat radicalment la meva vida: en Joan, el noi que m’agrada va dir 
que era tan grassa com una foca. Les meves amigues ho intentaren arreglar dient que no l’escoltés, que estava bé com estava, 

que s’hauria pogut equivocar de persona… No us podeu imaginar quantes mentides pot dir una persona en un moment per intentar 
animar-te. Però jo sabia que no era veritat i, a partir d’aquell moment vaig fer el que hauria fet qualsevol adolescent ingènua: creure 
tots els comentaris.  
 En arribar a casa, vaig agafar la bàscula disposada a saber la veritat: 72 quilos i mig!!!!!! Vaig confirmar les meves 
sospites: tenien raó, era com una cria de balena!! 
 Durant un cert temps, vaig anar comprant totes les revistes de bellesa que trobava, on hi havia dietes que m’anirien molt 
bé, acabaria igual que aquelles models de les fotografies. Només pensava en què dirien en Joan i els altres quan em veiessin, no vaig 
pensar si estava agust amb mi mateixa. Vaig obtenir uns resultats poc satifactoris amb aquelles dietes i em vaig plantejar estar atenta 
a qualsevol idea per aprimar-me, allò s’estava convertint amb una obsessió! Mentrestant, vaig deixar de menjar, els amics ja no em 
veien com la companyera riallera de sempre, tan alegre, tan feliç,… Estava disposada deixar-ho tot per tenir un cos 
“perfecte”(aquells cossos esquelètics no mereixen el nom de perfectes). 
 Va arribar el Nadal i, amb ell, els meus dubtes sobre si aconseguiria evitar tota aquella varietat de menjar que ens prepara 
la mare: dolços, pollastre, arròs, banquets,… La mare treballava en una empresa de càtering i, la veritat, s’hi lluïa. S’ha de dir que 
també varen arribar les meves notes, que havien davallat considerablement (havia passat de tenir-ho tot excel.lent a que me’n 
quedessin cinc) i la mestra, espantada, sol.licitar una entrevista amb la meva mare. Amb la meva mare, la dona més ocupada del 
món!!!!!! Sempre està enfeinada i mai té temps per a mi, per això només em fità als ulls amb unes de les seves mirades de disgust. 
     Aquell Nadal va ser uns dels pitjors que he tengut i tendré, ja que cada vegada m’estava tornant més intractable i 
independent: cridava a les meves amigues, insultava a qualsevol que li sobressin uns quants quilets, em dedicava tot el dia a mirar 
quina era la postura que més m’afavoria… La gent m’evitava i la meva mare estava massa enfeinada com per adonar-se que havia 
canviat i estava emmalaltint. I a sobre, cada vegada que na Maria em telefonava (era la meva millor amiga) li penjava o li deia que 
estava ocupada. Ella estava sospitant de mi i no volia que sabés les meves estratègies per aprimar-me. En aquell moment havia 
perdut ja quinze quilos, però encara em trobava grassa i, ara que havia començat no pararia. Ningú m’impediria aprimar-me; a na 
Maria li impedia apropar-se a mi, la mare estava ocupada i el meu pare havia mort feia temps. 
 Devia ser per tots aquests motius que un horabaixa d’aquells en què estàs més sensible, vaig començar a sentir-me sola. 
Vaig anar a cercar kleenex i em vaig trobar un paquet de Cigarrets de la mare. Vaig tenir una idea brillant: qui m´havia dit que 
fumar aprimava? Encara que en aquell moment no n´era conscient, va ser un error molt gros, tant com el dia que vaig decidir 
aprimar-me i aquell en què em vaig enamorar d´en Joan. Si no hagués fet cas a tots els comentaris...!!! 
Així va ser com vaig agafar una altra de les males addicions, fumar. També va ser així que la meva malaltia va passar a un grau 
superior, anorèxia de la bona. Em va passar quan un dia, sortint del bany públic on estava fumant, em vaig trobar una nina (devia 
tenir deu o onze anys, no més) ficant-se el dit dins de la boca i provocant-se el vòmit. En lloc d´espantar-me en veure que una nina 
tan jove ja feia això i aturar-la, em vaig presentar a na Júlia (aixì es deia) i li vaig dir que tenia el mateix problema. Es va convertir 
en la meva única amiga en aquells moments. Quedàvem per anar al bany sempre que podíem. 
Va arribar el mes de març. En aquells moments, ja feia un mes i mig que no anava a classe (feia campana) i qualsevol que m´hagués 
vist pel carrer m´hauria considerat un cadàver vivent: tenia la cara xuclada, estava demacrada, la regla ja no em venia, no tenia cul... 
i pesava trenta-cinc quilos. Na Júlia només en pesava vint-i-tres. Durant el mes i mig que vaig faltar a classe, na Maria insistia més 
amb les seves cridades. Vaig haver d´agafar el telèfon i li vaig dir que estava malalta. i un dia, en sortir del bany, la vaig veure 
davant la porta: m´havia seguit volia saber què feia. Ara ja ho sabia tot. Estava perduda. “Així que era això, eh?”, em va dir, i se´n  
va anar, decebuda, ja sabia què em passaria. 
Vaig arribar a casa mitja hora més tard i la meva mare ja hi era. Em vaig asseure, disposada a rebre la pluja de preguntes de la mare, 
que no es va fer esperar molt. Pel que es veia, na Maria (la molt traïdora) li havia contat que jo era anorèxica. 
Ja no li tornaria a xerrar. Al cap de deu minuts ja era al despatx del psicòleg Toni, que va recomanar a la meva mare un ingres 
inmediat. Ni vint minuts després era ja dins l´habitació, amb una enfermera tirant tots els laxants que havia camuflat per seguir amb 
la meva rutina. 
Allà estàvem estrictament vigilades, encara que no ens obligaven a menjar. Una setmana després, em trobava completamnet 
adaptada amb la resta d´anorèxiques . 
Pareixem un grup d´esquelets, fèiem oi, però nosaltres ens vèiem grasses. Ens va arribar una altra de nova, la Júlia!!!! 
Estava molt més prima i no tenia forces ni per xerrar. Al dia següent, després d´un desmai a l´ hora de psicologia (parlàvem sobre 
com ens sentíem) la vàrem haver d´ingressar a l´ UVI i tres hores més tard, jeia morta. 
Aquella mort em va afectar molt i va ser com el crit per despertar del meu malson. Vaig voler recuperar-me, vaig pensar en la mare i 
en na Maria i, vaig millorar. 
Ara ja som a casa, millorant i, la mare em cuida molt. 
Molt aviat podré tornar a l´institut. És en aquest moments quan m´adon del molt que em va ajudar  na Maria, sense ella hagués 
tengut el mateix que la Júlia i ara estaria quieta, inmòbil, amb la mare plorant al costat. Sortir d´aquest pou amb l´ajuda dels meus 
éssers estimats ha fet que comenci una nova etapa per a mi, una etapa de moltes ganes de viure i disfrutar. 
 
 
 

Meritxell Vidal Borràs 3 d´ESO Col·legi CIDE   
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LA MORT 

 
Sempre enfocada per la religiositat, s’ha considerat com la separació d’ànima i cos. Els éssers humans no 
hauríem de ser tan prepotents com per pensar que som superiors a tots els animals, però la mort és un 
concepte que ens iguala a ells. 
Ens hem d’imposar la tasca d’aprofitar en el màxim l’interval que hi ha des de l’inici de l’existència fins 
al límit i és que “la vida consisteix no en tenir bones cartes, sinó en jugar bé les que un té”, va dir 
l’humanista nord-americà Josh Billings. 
La recerca de la immortalitat és una quimera en la qual l’home ha invertit moltes hores, i ningú es 
resisteix a deixar aquest “horrible” món per convertir-se en el no-res. 
Hem d’acceptar la mort, ja que forma part de l’establert per la natura. 
Morirem i ho perdrem tot, tot, i serem útils a milions de cucs. La resta és fantasia, anhel, frivolitat. 
Personalment la mort no és una cosa que em cridi l’atenció, si no ens preocupam de néixer en el seu 
moment, per què ens hauríem d’inquietar en morir, però el final és inevitable, mai ens escaparem. Qui ens 
diu que serà delitós o terrorífic ? Hem de tenir paciència, qüestió d’esperar. 
Així com vius la vida, has de viure la mort, estic responent que viure o morir són les dues cares del 
mateix, encara que és millor no tenir esglai d’una cosa irrevocable. 
Jo em deman, què és aquest deixar d’existir ? Es passa a una altra forma de consciència ? Ens esvaïm com 
a éssers individuals ? Vagam com a fantasmes ? On anirem ? … 
Aquesta sensació és un pensament que sempre ens acompanya al llarg de la nostra curta vida. 
Gràcies a ella ens podem alliberar en el sentit que si som realistes, veurem que ho perdrem tot en morir i 
no val enganyar-se amb la il-lusió que hi haurà alguna cosa més. Per això, no hem de tenir efecte de 
prudència per perdre la nostra forma de pensar, les més dolces il· lusions, les fredes dependències, tot allò 
que no et deixa ser lliure. 
De moment cap persona s’escapa de la mort, qui sap si d’aquí a uns segles els humans ens tornarem 
eterns. Sigui com sigui, avui per avui no ho som i tots ens hem d’anar a l’altre lloc, paradís, edèn, infern o 
com li vulguem dir. 
No m’agradaria crear obsessió a ningú per viure amb la idea de morir-se. Per contra, faig meva l’actitud 
que s’atribueix a Alexandre Magne, que deia: “Un mateix hauria de pensar com si fos immortal però 
actuar com si cada dia fos el darrer de la seva vida”. 
 
       

 
El meu espai ideal 

 
Estar perduda al mig de l’oceà amb un 

vaixell de vela. La brisa suau empenyent les 
veles hisades i un sol lluent reflectit a l’aigua 
salada, blava com el cel, tan blava que es 
poguessin veure les colònies de collars de fons 
marí. Els dofins botant per damunt el casc del 
vaixell i les seves ombres reflectides a la vela 
major. La proa del vaixell solcant per la mar, 
empassant-se les ones com si de res es tractàs, 
ones molt llargues, d’aquestes que transmeten 
tranquil· litat. Unes gavines envoltant el pal 
major, i les altres reposant damunt l’aigua 
serena cantant una bella cançó. El vaixell anant 

mar endins cap a l’horitzó immens. I el meu  
pensament reflectit en ell, esperant resposta a 
mil preguntes desesperades. Les aletes dels 
taurons deixant el rastre en el blau, i les ones 
escumejans esborrant-lo al seu pas. Els tons 
blaus de la mar enfosquint-se com més endins. I 
el somni d’una vida perfecta, per a un futur 
llunyà. Un espai increïble molt fàcil d’imaginar 
però dificil de trobar. 
 

Llucia Cabot Talens 
2n d’ESO Col·legi CIDE 
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Si l´estel pogués 
 

es estrelles fugaces passen tan ràpid que quasi no les pot veure. 
Si tens la sort de veure com una estrella fugaç es desplaça  pel cel, has de tancar els ulls i demanar un desig. 
Ahir en vaig veure una. Quina sort, oi? Vaig tancar ells ulls i vaig  pensar en allò que més volia. 
Diuen que si desitges molt una cosa pot arribar a fer-se realitat. Ho vaig fer, ho vaig fer amb tot el meu cor: “ 

Si us plau estel, deixem caminar.” 
La gent no creu en aquestes coses o , almenys, la gran majoria no. Bé, suposo que l’esperança no em farà mal, 
perquè, com diuen, somniar no té preu. 
Li vaig explicar a la mare. Es va posar molt contenta. Des del principi ha tingut esperança en mi, el dia de l’accident 
ella estava tan trista… 
El dia de l’accident… 
Jo no volia que passés allò, quin doi. No crec pas que ningú ho vulgui! 
 Ja no bec, ja no bec mai. He descobert que l’aigua és molt bona. Té molt minerals i treu la set i, el més important, no 
treu la vida. Potser estic posant-me massa melodramàtica, però la meva experiència em fa  odiar  l’alcohol com mai 
no havia odiat res ni ningú. Cada vegada que penso en l’alccohol es produeix una inexplicable emoció que em fa 
sentir culpable. Era la incontinència de dues joves de dinou anys. 
Na Mariona no ha après la lliçó, na Mariona no se sent culpable. 
Quant de temps s’haura  d’esperar perquè l’estel fugaç realitzi el meu desig? Un dia, mes, un any… o potser tota una 
vida? 
Ja ha passat un any i encara no m’he adaptat gents a aquesta forma de viure. 
A casa hem hagut de posar ascensor, m´he hagut de canviar d’escola. Ja no surto als vespres, els meus amics quasi no 
em truquen, el Mateu ja ni em mira… 
Cada nit miro al cel i veig entre les estrelles la Mariona. Em saluda des d’un núvol suau i tendre. No puc evitar que 
una llàgrima recorri  a poc a poc  la meva galta . Era la meva amiga, la meva millor amiga. 
En canvi, les meves notes han millorat moltíssim. No tenc moltes coses a fer durant tot el dia. Això m’ha fet  voler 
augmentar els meus coneixements , llegir escriure, estudiar… Tant se val! M’agradaria haver après tot això en altres 
condicions. Sí, estic orgullosa del meu avenç, però a la meva vida s’han tancat tantes portes! 
Uah! Com m’agradaria  poder sortir una altra vegada els llavis del Mateu apropant-se a la meva orella per desprès 
dirme les més boniques paraules. Com m’agradaria tornar a enllepolir-me en aquelles nits on les nostres carícies no 
entenien de temps. On podia sentir aquella dolça pell torrada, mentre els nostres cossos eren protagonistes d’aquella 
tempesta on es tonien dues forces de passió que provocaven que pogués sobre nosaltres. 
Dos mesos després de sortir de l´hospital, el Mateu em va deixar. Em va dir que era per la cadira de rodes, que les 
coses ja no eren iguals. És veritat…ja res és igual. 
M’agrada recordar les nostres passejades pel parc. El primer petó ens ho vam donar dins el meu cotxe, 22 de gener 
del 2000. Quina gràcia, el mateix lloc que em va apropar al Mateu, m’ha allunyat d’ell. 
El jordi m’ha dit que estic progressant molt; a poc a poc vaig fent petites passes. 
La mare va cercar el millor centre de Barcelona per a les meves classes de rehabilitació. Estic a gust en aquest centre 
perquè el Jordi s’ha convertit en un veritable amic, ben bé l’únic que tinc. A les seves classes no paro de riure, fins i 
tot hem sortit qualque vegada junts. M’ha portat al cinema, al restaurant, al turó, és un noi tan divertit! 
Suposo que la vida també m’ha aportat coses que agrairé sempre; això m’ajuda a continuar superant el repte. 
Demà tinc classe de rehabilitació; hi vaig tres dies a la setmana. Tinc moltes ganes d´ explicar-li al Jordi el que va 
passar ahir. 
Eren les cinc de la tarda quan el Mateu em va trucar. Feia una temporada que no en sabia res. 
Es va interessar però com m’anaven les coses, em posà contenta. La conversa va ser molt entretinguda, hem quedat 
per prendre alguna cosa i parlar una estona. 
Ja està bé! Tanmateix he de començar a assumir que el Mateu està amb una altra noia. 
Sense cap dubte, ahir va ser el meu dia; l’estel, el Mateu…Només falta que l’examen que vaig fer m’hagi sortit bé.  
Estic fent psicologia. És el meu segon any i m’agrada molt. Vull aprendre a conèixer la ment humana, a entendre per 
què som tant beneits de deixar que passin les coses sense adonar-nos del seu valor. 
Crec que podré fer un bon treball, un treball que realment m’agrada molt! 
Com m’agradaria que la Mariona estigués aquí. Tornar a fer coses juntes. Explicar-nos  les nostres preocupacions, les 
nostres il· lusions, riure, plorar, abraçar-nos, divertir-nos… 
Com m’agradaria! 
-Paula tia, aquesta nit ha begut un munt, vaig més gata…  
Accelera i passa ja a aquest cotxe perquè l’aire entri per la finestra. 
-Sí, jo també necessit una mica d’aire…Mariona, aquesta nit ha estat genial. Has vist com et mirava el Pau? Estic 
segura que… 
-Paula!… Tia, el cotxe Paulaaaa!!!!!! 
 

Ana Sendini Torelló 
2n Batxillerat 

Col·legi CIDE 
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La mort d’una olivera 
 
 

El vent ressona 
entre les branques de l’olivera 

dient udola 
el mal que li van fer. 

 
Recorda aquells dies 

En què el vent era suau, 
Quan les fulles ballaven i el pagesos es cuidaven 

Com el seu fill nat. 
 

Enyores aquells dies 
on tota la família 

jeia al teu voltant i 
celebraven la collita 

dels teus fruits amargats? 
 

Vas veure allà 
el meu avi, ara anclà 

saltar per les meves cames 
de fusta centenària. 

 
Però, veuràs els meus fills, 

arbre mil· lenari? 
 

Presagi trist; 
La sàvia s’ha aturat. 

 
Presagi de mort 

tremola dins del cor 
de fulles i llenya. 

Mil· lenari?- ja no... 
 

Tanca els ulls 
un amic se’n va; 

digueu adéu 
a un arbre estimat. 

 
Perquè si mon cor 
estima una olivera 
tot el que em queda 
ja quasi no és res. 

En record de Miguel Costa i Llobera; 
 

Mon cor estima un 
arbre més vell que 

l’olivera, més 
poderós que el roure, 

més verd que el taronger. 
 
 
 

Marta León González 
3r ESO 

Col·legi CIDE 
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L’ESTANY DE LES CARPES 
 
 
Yu Shu Lien 
 
 
Yu Shu Lien des de ben petita havia destacat sobre la resta de les altres noies, no només per la seva condició física, que era 
envejable, sinó també perquè tenia una intel·ligència que superava la mitjana. 
 
Filla d’un humil taxista, Maowar Lien, amb la cara marcada d’una Revolució Cultural que arrossegava a l’esquena, i de Gong 
Yatsen, cuinera en un dels múltiples restaurants xinesos de la barriada Fengtai, a Pequín, al costat del riu Lianhua. 
 
El clima en què Yu Shu Lien havia estat criada era d’una relativa llibertat a causa dels límits imposats pel comunisme que 
impregnava la democràcia i l’estil de vida xinès, on la dona sempre havia estat valorada per davall de les seves possibilitats. 
 
Quan cursava els seus últims anys a l’escola, abans d’entrar a la Universitat de Pequín, ja es va anar abandonant que les ideologies 
que perseguien la gran majoria es convertien en paper banyat, accentuant el capitalisme. 
 
Un dels seus darrers treballs a l’escola el van titular “Comunisme o capitalisme?”. Aquest escrit va suscitar molta polèmica entre els 
principals directius del centre i no li varen donar les beques que Yu havia aconseguit amb tant d’esforç. Aquest ve a ser el seu 
primer “problema” en tractar la veritable realitat circumdant xinesa, només va ser el principi. 
 
 
Pequín, centre neuràlgic de la Xina 
 
 
Els vertaders arquitectes d’aquesta impressionant ciutat eren les famoses dinasties Ming i Qing, que havien construït nombrosos 
palaus, entre els quals podem destacar la “Ciutat Prohibida”, amb el to d’esplendor i elegància duit a l’extern. 
 
El Pequín d’avui en dia es troba marcat pel caràcter xinès de mesclar innovació i tradició. Si teniu el plaer de viatjar a Pequín,us 
adonareu que la ciutat encara està marcada per l’època comunista en què Mao Zedong governava. Però aquesta visió  de cada 
vegada es va difuminant, i dóna lloc a un estil capitalista poc clar, que en gran mesura ve donat per dos factors determinants: el 
primer seria l’occidentalització i l’altre el sentit que té el poble xinès per guanyar doblers. 
 
Hem de considerar Pequín com un afluent de les 55 ètnies que constitueixen el territori xinès, i que donen lloc a un aire de relativa 
convivència entre elles. Les diferències físiques entre ciutadans són mínimes. 
 
El principal problema no resideix en les diferències físiques o religioses, sinó en les lingüístiques. Durant la primera república que 
es va proclamar el 12 de febrer de l’any 1912, el jove emperador Ide(de tan sols sis anys d’edat) Puyi va haver d’abdicar i declarà la 
república. En aquest període es va tractar el tema lingüístic i es decidí que la llengua oficial de la Xina seria el mandarí.  
 
El veritable ritme de Pequín es dóna en el carrer, car la pobresa i l’enorme població han donat lloc a petits espais vitals. 
 
Les zones més animades són els mercats, que es troben tenyits per un gamma infinita de colors a causa dels diferents productes que 
s’hi venen. Dins aquests també hi podem trobar improvisats restaurants a l’aire lliure, on podem tastar les especialitats que es basen 
en una concentració entre els cinc gusts (dolç; amarg, picant, àcid i salat). També hi trobam multitud de feines, des d’una barberia 
fins al dentista que exhibeix els instruments rovellats amb els quals tracta els pacients. En els parcs públics , la gent s’agrupa per a la 
pràctica de diferents activitats , però una destaca entre elles , el tai-chi, exercicis lents però elegants. 
 
 

Universitat de Beijing C/Xisanhuan Bei 
 
 
 Yu Shu Lien va aconseguir una plaça per estudiar periodisme a la principal universitat de pequín, la famosa universitat de Beijing. 
Sempre li havia interessat poder expressar la seva mirada crítica sobre els esdeveniments que dibuixaven la circumdant història 
xinesa. 
 
 En el primer curs ja va demostrar una elevada maduresa amb la seva forma de descriure la realitat, amb una exactitud extrema. En 
els seus treballs i controls es notava una voluntat i unes ganes que eren infreqüents entre els estudiants de periodisme. 
 
 Quan cursava el quart curs de periodisme, va conèixer un noi, Li Sijie; era diferent de la resta, car es notava que tenia una forta 
personalitat i una mirada crítica cap a la repressió duita a terme pel govern Xinès, encara que el seu pare treballàs com a enginyer de 
comunicació per aquests. Aquí Yu va començar a sentir i entendre el veritable significat de la paraula amor. 
 
 

Impressions de l’amor 
 
 
 EL vincles d’amistat entre Yu i Li es varen accentuar. Els agradava passejar-se pels grans i mítics parcs de Pequín, entre els quals 
destacava un, el parc Zizhuyuan, que es trobava en el mateix carrer que la universitat i devora el mític i famòs teatre xinès. 
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 Passaven els horabaixes xerrant sobre temes polítics i els seus respectius afluents, acompanyats de refrescs que havien comprat a la 
tenda de teatre xinès. Un horabaixa de primavera, sota un ginkgo florit, Li va passar la seva mà per damunt la tendra carn de la cuixa 
de Yu i la besà, intensament, gaudint d’aquell moment inoblidable. Les impressions que Yu va sentir durant aquell moment són 
indescriptibles. 
 
 Yu no havia baixat de notes sinó tot el contrari. En la seva escriptura es varen notar uns sentiments de passió cap a la feina, pareixia 
que venia amb forçes renovades. El seu cercle, tan familiar com d’amics havia notat un canvi substancial en la part física de Yu. A 
Yu no li agradava dur roba bonica, pintar-se els llavis maquillar-se… fins que va conèixer Li.  
 
 Una bella tarda d’estiu, abans de començar el nou curs de periodisme, Li va convidar a Yu a dinar a casa seva, d’ànec a la taronja 
preparat per a ell. Li vivia en el carrer Dong, a prop del Museu d’Història de la República Xinesa, un tercer pis amb ascensor que 
estava distribuït en dues habitacions una sala menjador i una petita cuina. El pare de Li li havia anat a visitar la muntanya de 
Taishan, La més santa muntanya de la religió taoista de la Xina. 
 
 L’ànec a la taronja va sortir un poc cremat, a causa de la inexperiència de cuiner. Varen haver de tirar l’ànec i menjaren unes 
verdures fregides acompanyades d’uns fideus. Varen començar a parlar de com havia estat la infància de cada un, acompanyat d’un 
repàs del moments més interessants i que havien suposat un efecte de pes en la seva forma de concebre la realitat. Li anava acostant-
se cada vegada més a l’espectacular cos de Yu, fins que es varen començar a besar. Yu va ser posseïda per Li. Les gotes de sang 
varen caure damunt un pedaç de cuina, aquell pedaç a partir d’aquell moment, seria el bé més Preciat de Li. 
 
 

Terra d’hipocresia i repressió  
 
 

Yu i Li es varen treure la carrera al mateix temps, encara que Yu va treure les notes més altes del curs. L’altra universitat 
de Pequín, la Universitat de Gent, va oferir feina a Yu com a professora en proves, ella va acceptar. Mentrestant, Li va torbar feina 
en un diari local. 

Dos anys més tard, Yu i Li varen contreure matrimoni, i decidiren anar a viure junts al carrer Anli, al costat de la vila 
olímpica. Yu ja era professora titulada i estava cursant el doctorat sobre les influències occidentals en la forma tradicional de 
concebre la vida Xina i Li havia entrat com a periodista en el diari més important del país. 

Eren temps bons per al matrimoni, però Li, com a bon periodista que era, havia de retratar la realitat com ell la veia. A la 
seva columna del diari intentava expressar els seus ideals anant molt alerta amb el que deia, perquè li podia costar la presó, fins i tot 
la mort. 

Li anava notant l’atmosfera que hi havia al voltant d’ell; gent que abans era amiga, ara, pel carrer, quasi no aixecava el 
coll per saludar-lo. Els seus oncles varen deixar de tenir relacions amb ells, tan sols en les festes on reunia tota la família. Va 
començar a notar una certa vigilància per part dels guàrdies del començar a notar una certa vigilància per part dels guàrdies del seu 
carrer. 

El primer avís que deia que ell havia de deixar d’escriure sobre aquella temàtica va venir per part del director del diari. 
 
Però ell no en va fer cas i va seguir escrivint fins i tot va insistir en el tipus de vida que ell duia des que van començar a escriure la 
columna de “Mirada Crítica”. 
 Dies després van rebre una carta amb l´estrella del comunisme com a segell. Li la va obrir amb el seu obrecartes que li 
havia llegat el seu avi. L´escrit era breu com el seu contingut, la carta deia: 
 
Exèrcit popular xinès, 
Pequin 
 
Senyor Li Sijie, les forces superiors de l’Estat recomanen que canviï la seva forma d´entendre la nostra democràcia comunista i 
forma de pensar sobre el sentit de la vida. La pena que podríeu sofrir no tan sols es castigaria amb la presó, sinó que us callaríem 
aquesta boca tan grossa que passejau per tot arreu d´una vegada. 
 
 
 Bu ai hong zhuang. Ai wu zhuang (No estimis un vestit vermell, estima un uniforme militar). 
 
 
 Era la vella publicitat que encara penjava a la paret del Partit Comunista de Mao davant l´establiment on sempre Yu i Li 
prenien una tassa de te calent, sota el renou tranquil del moviment de l´aigua que hi havia dins l´estany artificial del local. Les 
carpes que hi vivien eren realment grosses, de tot tipus de color, des del daurat fins al blanc amb taques taronges, el seu moviment 
era tan elegant que era un espectacle poder veure aquell conjunt de moviments revoltejar per dins l´aigua. 
 Li va confessar a Yu que havia escrit un fort resum en contestar la carta que li havien enviat., Yu no podia parlar, no es 
creia en plena teòrica modernització de les normes xineses encara hi pogués haver aquesta mena de corrupció i d´amenaces. Li deia 
que no s´havia de preocupar, que si feia falta emigrarien cap a algun lloc, tant era, mentre el vincle d´amor entre ells seguís tan fort 
com sempre, es mantindrien junts, res els separaria. 
 
En aquell mateix moment, dos guardies entraven per la porta, armats amb les seves pistoles. Varen cridar al senyor Li. Mentre 
aquest s´aixecava, li dispararen tres vegades a sang freda. La senyora Yu es va aixecar plorant per ajudar al seu home, li varen 
disparar en el cap. Tots dos varen caure morts dins l´estany amb les carpes. 
 

 
Melcior Rosselló Roig 

1r de Batxillerat 
Col·legi CIDE 
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Mateu Perpinyà 1r ESO A 

Llucia  Cabot 2n ESO A 

 

 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

95 

95 Pàgina 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ana Duran 3r ESO D 
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Lucia Cabot Talens 2n ESO A 
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Alba Ordónez 5 Anys 
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Patricia Molero 5è E 
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Sara Gil 6è A 
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Jordi Mas Sabat 1r EEC 

 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

101 

101 Pàgina 

 
 

 

 
 

inc una història per contar. La gent diu que és una llegenda. La història va transcórrer en un 
gran castell i tracta d’una jove molt bonica i rica, que ho tenia tot, però era molt dolenta. Es 

deia Blancalanda. Blancalanda tenia molts criats a les seves ordres. 
  
Era una nit de tempesta, se sentien els trons i es veien els llampecs. Eren les dues de la 
matinada, més o manco, i, de sobte, es va sentir un “PUM, PUM”. Algú tocava a la porta i va 
anar a obrir un criat. Era un home vell, devia tenir uns 68 anys. 
- Què vol? Va dir el criat que li obrí la porta. 
- Som un pobre peregrí que s’ha perdut enmig de la tempesta i cerca un lloc on dormir. 
 
Blancalanda es va despertar i va dir: 
- Qui osa destorbar els meus somnis? 
- Sóc un pobre peregrí que s’ha perdut, va repetir el peregrí. 
- M’és igual, feu-lo fora i tanqueu les portes del meu castell, va dir Blancalanda. 
- No, per favor, està molt fosc; i a més hi ha llops al bosc, va dir el peregrí. 
- He dit que tanqueu les portes, va repetir Blancalanda. 
- Blancalanda, Blancalanda aquest serà el teu càstig, va dir el peregrí. 
 
El vell se’n va anar i Blancalanda va tornar a la seva cambra i es va ajeure al seu llit. Però no es 
va poder dormir en tota la nit, cada vegada que tancava els ulls veia el peregrí. 
 
La tempesta cada vegada era més forta, i cada cop plovia més. De sobte, es van sentir els údols 
dels llops, cada vegada se sentia més culpable. 
 
Va ordenar als seus soldats que anessin a cercar el peregrí. Ella estava molt nerviosa i donava 
voltes a les almenes. 
 
Van arribar els soldats, però només havien trobat el gaiato i la seva roba rompuda. Blancalanda 
se sentia culpable i a les nits no podia dormir, i donava voltes a les almenes amb una espelma a 
la mà, mai més no va poder dormir tranquil·la i cada nit donava voltes a les almenes. 
 
Els criats se’n varen començar a anar en veure que Blancalanda cada vegada empitjorava. Els 
soldats també se’n varen començar a anar. Així fins que es va quedar tota sola al castell. 
 
I un dia a la nit, mentre caminava pel seu castell com cada nit, va caure i l’espelma també li va 
caure. El castell es va incendiar. No varen poder arribar a temps i Blancalanda va morir. 
 
Des d’aquell dia la gent diu que en el cim de la muntanya, els vespres de tempesta, es pot veure 
una llumeneta que fa voltes a les runes de les almenes del castell, i se sent una veu que diu: -
Blancalanda, Blancalanda, aquest serà el teu càstig. 
 
 
 

Elena Sánchez Parera, 3 Eso E 
 

T 
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Tot sol 
 
 No heu tingut mai la sensació de solitud? La sensa ció que té tot el que  t´ envolta  és 
una  fonsa? Que tot el que coneixes i estimes no ex isteix en realitat ? Que 
t´·observen?…. 
 
     Jo he tengut aquesta sensació. T´· atines a pe nsar i a observar tot el que t´· envolta i 
penses: " sóc un ninot observat per tota aquesta ge nt?; i segueixes caminat dient sóc 
boig! ". 
 
Quan ets petit un no  t ´· aquestes reflexions i ni  s´ ·imagina que és això, només es 
dedica ja a riure, passar-s´·ho bé, plorar i dormir . 
La vida  d ´· un petit és meravellosa. M´ · enrecor d de nin de la  meva edat que deien " jo  
no em casaré mai! "  i ara ja tenen al.lota. 
 
De petit un vol  ser gran per poder treballar de po lícia, bomber, pilot…. De gran un se 
sent sol, no vol treballar i vol ser petit. 
Una persona amargada de gran o no tan gran ( 15 any s o més), no ha estat feliç de petita. 
Quan un ha estat feliç de petit és feliç sempre. 
 
Quan més gran em faig més sol estic. Els amics, les  noies, la vida… tot  és   irreal,és un 
somni del no has despertat que té prohibicions, lle is i monts. És un món en el que has de 
gaudir de jove perquè  quan siguis gran puguis reco rdar tot el que vas  ser només 
tancant els ulls. 
De tot això penses que estant tan sol és perquè tot hom és un actor i tu ets l´· estrella, 
observada per tots sense tu saber-ho. Ets una pedra  en un cub d´· arena, ets  més gran 
que tots els altres i per això t´ · observen. Jo ja  tinc seixanta-cinc anys i he viscut molt 
.Ara em puc jubilar i quan ho hagi fet donaré la vo lta al món  i viuré com un nin petit però 
molt llest i amb experiència, sense importar-me si estic sol, si m´·observen o si tinc por a 
la mort. 
              Dedicat al meu avi: Rodolfo Mas  
 
 

Adrián Mas Fernadez 2 º ESO-C  Nº 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bàrbara Pujol 3r ESO C  

 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

103 

103 Pàgina 

Un passeig a cavall. 
avalgant, cavalgant, el meu cavall i jo, travessàvem camps sencers de blat i de gespa 
verda, pujàvem muntanyes, corríem tan ràpid com el vent, erem inseparables!!! El 
meu cavall marró, fort i molt bonic, i jo, l’Esperança, una nina de 12 anys que, en 
aquell moment, s’ho estava passant de meravella. No volia acabar mai aquell 

passeig… però mentre corríem al galop, el cel es va enfosquir, el sol va desaparèixer i el silenci es va 
trencar, de sobte… 
·Ring, ring!!!· va sonar el rellotge. Jo, amb molta dificultat, vaig anar obrint els ulls… ara en la meva 
imatge els cavalls havien desaparegut, i em trobava a la meva habitació estirada al meu llit, desperta pel 
so del rellotge. Havia tingut un somni. 
Llavors, una mica més desperta, vaig mirar el rellotge de la tauleta; vaig pegar un bot del llit. FEIA 
TARD A L’ESCOLA!!! M’havia quedat adormida i ara havia d’anar a corre-cuita. Ràpidament em vaig 
posar qualsevol peça, vaig agafar la maleta, i ensopegant per les escales, vaig arribar a la cuina on estava 
la mare amb l’esmorzar a la mà demanant-me una explicació. Vaig esmorzar, i després, vaig agafar el 
berenar i vaig partir cap a l’escola amb la bicicleta. Quan hi vaig arribar, vaig anar a la meva classe 
(1rEsoA) i quina sort… Vaig arribar d’ora!!! Durant tot el dia a l’escola vaig estar pensant i repensant en 
el somni que havia tengut. Com m’agradaria a mi veure un cavall i pujar damunt ell i anar muntant al 
galop. Però tot i així em vaig desaminar pensant que allò mai no podria passar. En arribar a casa, després 
de fer l’entrenament de bàsquet, vaig pujar a la meva habitació per fer els deures. Més tard, vaig baixar a 
veure una mica la televisió mentre berenava d’un bon entrepà de sobrassada. Però quan arribava a la 
gelera, hi vaig trobar una noteta penjada que deia:  
‘’Esperança, sóc la mare, ara som a la feina. Tens preparat el sopar a la gelera. Aquesta nit el teu pare i jo 
trigarem a arribar, hem d’arreglar uns afers… He cridat a la Cati, la teva cangur perquè et véngui a cuidar 
¡, no passis pena. Ja ens veurem demà. 
Ah, per cert, no vagis a dormir tard! T’estima: la mare i el pare’’. 
 En veure aquella nota em vaig alegrar pensant que no hauria d’estudiar i que podria disfrutar. 
Aleshores, vaig agafar la primera capsa de galetes que veia, un tassó de llet, i me’n vaig anr al sofà a 
descansar el meu cos adolorit per feixuc entrenament de bàsquet. Una hora després, quan ja es feia de nit, 
va arribar na Cati. Era una dona molt aguda de pèl moreno, prima i amb un somriure molt bonic. Na Cati 
va escalfar el sopar, després vam jugar a jocs de taula, i abans de anar a dormir, em va llegir una història. 
Na Cati, no va trigar ni dos minuts llegint, quan jo ja m’havia adormit. 
 L’endemà, em vaig despertar, vaig esmorzar, i la mare em va acompanyar a l’escola amb el 
cotxe. El dijous, divendres i els dimarts, eren els únics dies que ella em podia acompanyar. Quan hi vaig 
arribar, en vaig reunir amb els meus companys i vam començar la classe. En haver acabat l’escola em va 
estranyar molt trobar-me el pare i la mare a l’entrada. Quan hi vaig anar per abraçar-los, em van dir pujàs 
al cotxe i que no preguntàs res. Jo vaig obeir i tots tres vam partir. M’estranyava que no m’haguessin 
deixat anar a l’entrenament, però tot i així, em va alegrar dir-los que ens havien expicat a l’escola coses 
sobre els mamífers, i que m’havien dit que el cavall era un dels animals més intel.ligents del món, seguit 
de la moneia. 
Els meus pares van riure molt amb les coses que els vaig contar. I el més estrany, és que mentre que 
xerràvem dels cavalls, el pare va aturar el coxe devora una escola d’equitació. Jo em vaig quedar 
impressionada. No sabia què dir. Llavors, la mare em va agafar de la mà i m’hi va portar a l’entrada on hi 
havia un home esperant, nomia Miquel, però els alumnes li deien Miky. Seguidament la mare es va posar 
a xerrar amb ell, i l’home tot d’una em va somriure i ens va guiar fins als estables. No sabia si era un 
somni o no, però els meus ulls no m’enganyaven. Allà on m´havien dut el pares estava ple de cavalls de 
tots els colors i classes: blancs, negres, marrons, amb taques, sense taques, àrabs, espanyols, …De cop i 
volta, els meus ulls van anar a parar a un cavall que es trobava fermat per una corda que portava l´home 
que havien vist abans, és a dir, en Miky. Era un cavall gros, prim fort i marró, el color que 
m´agradava!!!ERA EL CAVALL DELS MEUS SOMNIS!!! La mare va agafar la corda i va acostar el 
cavall a cap on era jo. M´havia quedat muda. Però no tenia cap altre remei. Vaig agafar la punta de la 
corda que m´oferia la mare i el cavall va inclinar el cap cap a jo. De sobte, vaig veure uns grans ulls 
negres que em miraven d´aquella manera fen referència a que el cavall m´estimava. Vaig aixecar l´altra 
mà, i la vaig apropar al seu morro. Era calentó i suau. El cavall va fer un gest de trobar-s´hi agust i em va 
començar a llepar la mà. La mare em va dir que era el meu regal, que m´ho mereixia. 
 No em podia creure que aquell cavall fos meu!!! La mare  es va acostar a mi i em va fer un petó 
ben gros, el pare va fer el mateix, i tots dos em van abraçar. Llavors el pare m´ajuda a pujar al cavall i 
comença a trotar. Quan ja m´havia allunyat, em vaig apropar a l´orella del cavall i li vaig dir: ¨Et diré 
Somni, perquè no tots el somnis es fan realitat!!!¨. 

                                                              Ariadna Vidal Borràs. 1r ESO - A    

<<C 
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Val la pena viure? 
 
Per què cal existir 
si després hem de morir? 
 
Per què estimar la terra 
si la destrueixen amb una guerra? 
 
Per què tan patir 
si el final és morir? 
 
A vegades per les alegries 
però tanmateix les oblides 
 
D´altres pels companys 
però cada cop els veus més llunyans 
 
Algunes vegades fins i tot, 
per algú ho donaries tot, 
però més tard ningú 
farà res per tu. 
 
Val la pena viure? 
 
NO A LA GUERRA!! 
 

Joan Noguera Vich 
4t ESO F 

 
 
 
 

 

Un vici inconfessable? 
 
Mmmm… 
 
De postres o a mitja tarda? 
Quan just ens acabem d´aixecar o a mitja nit? 
Millor per acompanyar un sopar amb tot espelmes? 
O un ràpid si és que fris? 
 
Quan plou, a casa o al sòl quan és amb gel? 
Tal volta ben regat, tot perfumat d´herbes? 
 
Mmmm… 
La seva olor… intensa 
Sent com crema i corre avall 
És fort, àgil i  
de sobte, torna suau i tot encant. 
És tan dolç com jo vulgui, 
i dura allò que a mi em plau. 
 
Sempre em refà l´estòmac… 
 
Mmmm… 
Després, el cigarret que marca la pauta 
i … sorpresa: no s´adorm ningú! 
 
Ho confés, en sóc addicta. 
Com m´agrada … un bon cafè! 
 

Caterina J. Llodrà Pizà 
2n Batxillerat B 

 
 
Responen a la meva crida  
sense ni tan sols haver-me sentit 
plecs de túniques tacades de solitud, 
arrels podrides abrassades l´oblit, 
mapes del tresor en blanc, 
jeroglífics sense sentit, 
brúixoles hipotecades sense orientar, 
pisarres corbes sense gruix, 
llapis endentats sense armar, 
gomes presidiàries sense escrit, 
records oblidats sense data, 
maquinacions infantils d´un proscrit, 
testaments d´una resignada esperança  
un me´n vaig fins mai, per sempre d´aquí. 
 
Que aquest versos  
no apaguin el teu somriure 
no caduquin la teva mirada 
no comprometin el teu voler lliure.   
 

Alex Araujo Barceló 
1r Batxillerat 

No veig siluetes ni colors  
No sento el fredor del terra sole els genolls 
Tot és silenci, tot és fosc 
Ni llums allunynades, ni estressals olors 
 
No tenc esperança, 
ja ni els nens sols es dignen a sortir  
a estones vergonyoses llums d`alba 
no foren més que il· lusions, mentides  
manipulacions d´un sensibles sentits 
seguint les ganes de claredat 
d´un no voler caure en l´oblit 
 
Necessita voler allunyar·me 
d´aquest pont sense acabar  
d´aquesta llenya humida 
d´aquest senyal sense autoritat 
d´aquests ulls sense ulls  
d´aquesta sortida sense senyalitzar 
d´aquesta porta sense pom  
d´aquesta roba bruta per rentor  
d´aquesta expressió en obres 
d´aquesta bombeta fusa sense canviar  
d´aquest comandament sense carisma 
d´aquest trist i expressiu pensar  
d´aquesta amargor tan amarga 
d´aquesta llum apagada 
d´aquesta falsa autonomia  
d´aquesta lluna sense psicologia  
d´aquest veniu-me a ajudar 
 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

105 

105 Pàgina 

L´EDAT UN PROBLEMA ?…  
NO ET DEIXIS PORTAR PER OPINIONS. 

 
Això era i no era una ciutat anomenada Blanca Flor. Aquesta ciutat era un lloc encantat 

, ple de rius amb les aigües més meravelloses  que us puguen imaginar , amb arbres de moltes 
mides, coles…  

 
A Blanca Flor hi vivia una jove bruixa anomenada Ametlla. N´Ametlla era  especial, 

carinyosa, simpàtica… ella era feliç amb tot el que tenia, només tenia un sol problema ficat al 
seu capet. 

 
N´Ametlla estimava a en Ponxo. En Ponzo era un trol que vivia a un poble que estava 

al costat de Blanca Flor.  
 
En Ponxo i Ametlla no es veien sovint, només quan es trobaven a qualque lloc. Es 

coneixien feia relativament poc temps, però per a n´Ametlla ja era prou temps com per estar 
anamorada d´ell 

 
En Ponxo era molt carinyós, detallista, amable s´interessava pel benestar de n´Ametlla. 

Ella al seu costat se sentia important i feliç.  
 
Però, com sempre passa, no tot és com un voldria, i el seu amor no era possible i era 

mal vist. Ella se sentia trista ja que l´estimava molt; però hi havia entre ells dos una diferència 
d´edat de quinze anys. A ella la idea de no poder compartir l´amor amb ell a causa de l´edat li 
feia molt de mal. Però en Ponxo ho tenia tot molt confós, ja que l´estimava n´Ametlla però tenia 
por a l´opinió de la resta de bruixes, bruixots, mags, follets,, trols… i als pares de n´Ametlla! 

 
N´Ametlla s´anava sentint pitjor a mesura que el temps passava. Hi volia trobar un camí 

de sortida , encara que necessità molt d´esforç per trobar-lo. Se´n va anar a casa de la seva 
millor amiga, na Cirera. Era una fada amb la qual es duia molt bé, i hi tenia una forta i gran 
amistat. Li va contar tot el que ella sentia, ja que na Cirera coneixia tant a en Ponxo com a 
n´Ametlla. 

 
Na cirera li va dir que se n´anàs a xerrar amb en Ponxo ja que si séstimaven, l´edat i 

l´opinió dels altres éssers no els havia d´importar; només havien de pensar amb els seus 
sentiments i amb la seva felicitat. I així ho va fer n´Ametlla, se´n va anar a xerrar amb en 
Ponxo. Però les coses no sotiren tan bé com es pensava n´Ametlla que hi anirien. En Ponxo no 
es veia amb cor per sentir xerrar malament d´ell, ja que ell trobava que ja en tenia prou amb ser 
un trol i des d´un principi va ser mal vist.  

 
N´Ametlla se´n va anar de casa dén Ponxo plorant i amb una tristesa molt més gran 

que la que tenia abans de xerrar amb na Cirera. 
 
Però per sort, uns dies  després, en Ponxo se nádonà que sí s´estimava n´Ametlla i 

volia compartir coses amb ella, s´havia de sacrificar. I se n´anà a ca n´Ametlla a demanar-li 
disculpes. 

 
I a partir d´aquell dia n´Ametlla i en Ponxo foren feliços junts i feien front al que les 

bruixes, follets, nanets…xinxinetjaven sobre ells i veren clar que si DOS ÉSSERS S´ESTIMEN, 
L´EDAT NO HA DE SER CAP PROBLEMA, NI PER A ELLS NI PER ALS ÉSSERS QUE ELS 
ENRREVOLTEN. 

 
 
 

Caterina 
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m passaria hores mirant el cel. Em dóna 
seguretat i sensació de llibertat. Sempre 
que estic caminant pel carrer, fix la vista 
al terra, però de sobte alço el cap i mir el 

cel, un cel amb lluna plena enfosquida per la 
boira, o un cel totalment blau que enlluerna, o, 
també, un cel que segons on el miris és d’un 
color o d’un altre: vermell coure, daurat, blau 
fosc, morat… Una combinació de colors que 
pareix que és el fi del món. O un cel amb núvols 
negres que només deixen passar un raig de llum 
que ens dóna esperances, que ens alegra un dia 
trist, que dóna sentit a un dia buit. Però a poc a 
poc, tota aquesta varietat de colors es 
transforma en un color llis i únic, color gris 

provocat pels humans, pel qual ja no 
passarà ni un fil de llum que ens doni 
esperances, ni podrem mirar-lo quan ens sentim 
sols, perquè el cel haurà mort. No només ofegat 
per la contaminació ambiental, sinó també 
cansat i derrotat per l’egoisme, per l’odi i per 
l’avarícia que acabarà no només amb el cel, 
també consumint ments o aplastant cors, la 
humanitat també haurà mort. Sobretot ara, 
seguint el camí que estam recorrent, assassinant 
en masses a gent innocent, és allà on podem 
veure un cel que es mor, ple de fum negre o de 
columnes grises  o llums parpellejant a la nit 
que no són precisament estrelles, són llums 
desgraciadament poderoses, que dominen el 
món i que el duran a la misèria. 

 
 
 

Ana Bernat Noguera n 3  
1r Batxillerat C 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 

Alejandro Haro 3r ESO D 
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La curta vida d’una mosca 
 

cab de sortir de l’ou, devora de molts altres. Ràpidament m’enlair, gràcies als 
potents músculs que mouen les ales. 

Som una mascota comuna, un insecte de la classe dípers del subordre dels 
baquícars. Les imatges que reben els meus ulls estan desordenades, però el meu petit 
cervell les ordena i tenc una imatge que em mostra tot el meu voltant. Estic en una 
casa rural. Em passeig per les habitacions a la recerca d’una font alimentària, aviat la 
trob. Són les quatre i la taula no està recollida, el moment ideal per a un bon àpat! Hi 
ha de tot, miques de pa, gota de vi, restes de greix, petits trossos de formatge, suor, 
sembla un paradís! Vaig provant cada cosa, xuclant-la amb la meva trompa, és 
deliciós. Però no tot podia ser perfecte: una gigantesca mà d’home intenta xafar-me, 
però la veig venir i els meus reflexos instantanis em propulsen fora del perill. Salvada! 

Enmig del meu menjar trob una altra mosca, aquesta, mascle, i aprofito per crear i posar 
una quants cents d’ous. 

Al meu darrera diviso una mà aquesta no tan gran, d’al·lot petit, que s’atraca lentament. 
No no hi ha perill, ja que si em volgués matar, pegaria un cop i fort! Segueixo amb les meves 
feines despreocupadament. De sobte, la mà es precipita cap a mi! Que estúpida he estat! Era una 
trampa! Intento de fugir l’impacte, però massa tard, les meves petites ales es rompen i la meva 
gran capacitat, la que m’assegura la vida, desapareix, ja no puc volar. En aquest moment em 
sento petita, feble i vulnerable, la meva vida ja no té sentit, moriré sense remei. 

 
Arnau Rosselló Galmés 

2n ESO A 
No Perdis El Temps, i Aprofita Els Moments 

 
 

o vos ha passat mai que perdeu a algú estimat? Doncs a mi sí. I m´agradaria 
tornar enrrera i canviar molts de moments com........ 

 
Aquells dies que ens barellàrem per dois! 

Ara donaria el que fos per demanar disculpes ràpidament o simplement evitar la brega. 
 

Dies en què em feia mandra sortir de casa i anar amb ell a fer una volta, o simplement 
quedar a casa mirant la televisió. 
 

Aquella vegada que m´havia barellat amb els meus pares i sense voler vaig descarregar 
la meva ràbia sobre ell, sense tenir-ne cap culpa del que a mi en passava ......... 
 

I vos podria comentar molt més moments, els quals jo voldria canviar i disfrutar. 
 
Però això no és possible, per sort o per desgràcia. 
 
I ara tinc la tristor ficada al cos per no haver aprofitat el temps quan ell hi era, quan 

podíem compartir moments........ 
 
I això m´ ha fet veure que la vida d´una amistat, una família, un romanç ....... val molt i 

s´ha d´aprofitar a cada segon que passa. Sinó ell se n´ anirà  i et quedaràs amb moltes coses per 
dir, fer .... No perdis el temps, aprofita`l. 

 
 

Caterina 

A 

N 
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EXTREU-LI EL SUC A LA VIDA 
 
 Tot va començar una bonica tarda de primavera, els ocells cantaven i les flors dispersaven 
un aroma profund. Jo em sentia inspirada i em vaig posar a tocar el piano, però de sobte un mal 
insuportable es va apoderar de la meva esquena. Li vaig comentar al meu pare, però ell no em va 
fer molt de cas i em va dir que ja se me passaria.  
 Però el mal era cada cop més intens i insuportable, i el meu pare cansat de sentir els meus 
gemecs em va portar al metge. 
 Després de moltes radiografies i proves, el metge ens va reunir al seu despatx. Feia 
cara d’estar totalment enfonsat. Pareixia que les paraules no li volien sortir de la boca i això no 
em pintava gens bé. De manera lenta i retallada em va dir que m´havien trobat un càncer a la 
medul·la. Jo amb ganes de trobar una solució al problema li vaig demanar si es podia tractar. El 
metge cada cop més enfosat em va dir que el tumor havia crescut tant que ja no es podia 
reduir. Jo ja no sabia què dir i vaig pensar: - “Què em passarà?”. El metge lentament em va dir 
que desgraciadament es creia que tan sols em quedaven cinc mesos de vida. 
 La primera impressió que vaig tenir va ser que se’m queia el món a sobre. Però després, em vaig 
aturar a pensar que el pitjor que podia fer era lamentar-me pel meu destí, i que el millor que podia fer era 
disfrutar del temps que em quedava. 
 Van ser els mesos més intensos de tota la meva vida, amb l’ajut de familiars, amics i sobretot de 
l’al· lot que em va donar tot el seu amor tot i saber que la meva vida penjava d’un fil. 
 En  aquells mesos vaig aprendre a treure-li el suc a la vida, a disfrutar molt més de tot allò que m 
m’envoltava i de totes aquelles activitats que feia. Van ser els mesos més feliços de la meva vida, tot i que 
a vegades una por envaïa el meu cos pensant què se sentia quan arribava el meu final. 
 Tanta sort que no vaig saber quin era el final, ja que em vaig despertar suorosa i desconcertada 
d’aquell somni tan real del qual creia que encara no m’havia despertat. 
 Un somni que em va fer sentir una gran admiració per aquelles persones que no podien viure 
això com un somni, si nó com una realitat. I fins i tot em va ensenyar que la vida es pot disfrutar o 
aprofitar molt més del que nosaltres ho feim. 
 Però de totes formes no vull desitjar-li a ningú aquest somni, però molt menys la seva realitat. 
 

 
Llucia Cabot Talens (2n ESO A)      

 

Tu i jo 
 
La teva mà acarona la meva i una tendresa indescriptible 
m´envaeix per dins. Tanco els ulls i els pèls se´m posen 
de punta quan sento la teva proximitat. Tan junts estem 
que el vent em porta el teu aroma, l´olor que tantes nits he 
somiat i desitjat.  
 
Obro els ulls i el cel em sembla més blau que mai, el sol 
brilla amb una intensitat diferent i fa que els teus ulls em 
deixin sense respiració. Amb els dits allunyes els ulls 

rossos que em cauen damunt les espatlles mentre em dediques un dels teus somriures que em transporta a 
un altre món i em fa oblidar tot el que ens envolta i l´arena daurada que trepitgem, la brisa que bufa, fins i 
tot el vaivé de les ones. De sobte, sóc conscient que per primera vegada estem completament sols i que 
vull estar amb tu per sempre més, no et vull perdre… Els teus llavis freguen la meva galta i la sorpresa 
em fa tornar a la realitat. L´amor que irradies em corprèn i accelera els batecs del meu cor fins tal punt 
que m´enrojolo. Tu em mires divertit i tot seguit em beses i m´adono que mai m´havien besat així, em fas 
sentir diferent: desitjada, entesa, estimada, protegida,… un corrent de sensacions noves i agradables 
m´omplen el cos i aleshores comprenc què és estar enamorada de veritat, i sé que mai trobaré algú que em 
correspongui i m´estimi com ho fas tu. 
 
B. Cèlia Rosselló Galmés 4t eSO E 
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Daniel Mulet Papió 2n B 
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Ariadna Vidal Borrás 1r ESO A 
 

 



Revista CIDE Número 18   
 

 

 
 

111 

111 Pàgina 

 
Arnau Rosselló 2n ESO A 
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Time is the past, the present and the future all 
together. It’s not a thing; we can’t see it, but we can see the 
effect of time, for example: we arn’t as young as five years 
ago, we are older because time has produced changes on us. 
We can’t measure time, because it is not the same for you as 
for me; but we invent some machines and try to use them 
and be all united. Time isn’t always the same: when you are 
having fun time goes very quickly, but when you are having 
a literature class it seems to be eternal! 

 
There’s an important question that we would 

have to try to answer: “Does every human, animal, 
plant or thing, perceive the same transition of time?” 
Maybe for us one day is shorter than for a fly. We 
don’t know, because we haven’t been flies before 
being humans. 

 
Another question: “How should we measure time?” we can’t do it with years, weeks, 

days, hours, minutes seconds... because if one day we meet “something or someone” from 
another planet, probably it won’t use the time or perceive the concept of time like the biggest 
part of humans. 

 
My conclusions are: 
 

- Nobody konws what time really means and if it exists, but someone invented 
this word to designate all the moments (the shortest and the longest) all together. 

-  
- I only need to use our way of measuring time to keep on with my life. 

 
B. CÈLIA ROSSELLÓ GALMÉS   Number:21   4th Eso-E 

 

                                       BUSH VS SADAM 
 
 From my point of view, Bush wants to attack to Irak due to the fact that he wants the 
petoleum of this country. 
 
 In my pinion, if Bush invades Irak, there will be a lot of innocent deaths, and i'm worried. 
 
 On the one land, i think that Sadam Hussein is very bad, i recognize it, since he has a 
lot of bombs. Not only this, but also theese bombs are illegal, although the rest of the people 
that lines in this place aren't guilty. 
 
 On the other hand, i think that hussein can throw his bombs above any place. 
 
 On the other side, Aznar , our president, shouldn't support the decision of Bush, due to 
the fact that Spanish people don't want the war. 
 
 In conclusion, i'm not in favour of the war, although i would like to shut to Sadam in a 
prison. 

Josep Socies 2n Batxillerat B 
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Ganadores 
Concurso Literario: 

 
 

 
 

1º ESO: 
 

“Mi grano”, Tolo Solera, 1º C 
“Cuento”, María Chamarro 1º E 

“ 
2º ESO: 

 
“Polita”, Joaquín Gonzàlez Rionda 2º C 

 
3º ESO: 

 
“La primera vez”, Laura Reixach 3º A 

 
4º ESO: 

 
“Puro y duro”, David González 4º D 

 
1º Bachillerato: 

 
“Poema”, Jordi Llull 1º C 

 
2º Bachillerato: 

 
“Yasodara”, Anicha Sendín 2º A 
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PAULA 
 
Bonjour, je m’appelle Xaviera et je suis une copine de la classe de Paula, ma meilleure amie. 
Paula est maigre; elle mesure plus ou moins comme moi. C’est la meilleure élève de ma classe. Elle adore 
les chanteurs comme Elvis Presley ou Jerry Lee-Lewis. Sa chanson préférée est “Teddy Bear” d’Elvis 
Presley. 
Paula est une sportive; elle adore les sports comme le Kendo ou le basket, mais elle est horriblement 
maladroite. 
Le cours préféré de Paula, ce  sont les Mathématiques; le cours qu’elle déteste, c’est la Musique. 
Paula est amoureuse d’un garçon de 2ème; il s’appelle Étienne. Il est blond, maigre et petit. Le meilleur 
ami de Paula est Victor. Victor va dans ma classe. Victor est très sympa. 
Paula déteste les bestioles mais elle adore les chiens. 
Paula est très excentrique mais très sympathique. C’est ma meilleure amie, c’est la meilleure!!! 

    Xaviera Lampré – 1r E 
 
 
IL ÉTAIT UNE FOIS … UNE GUERRE … 
Il était une fois trois hommes : monsieur Bush, monsieur Blair et monsieur Aznar. 
 
Ils étaient fâchés avec un homme qui s’appelait Hussein. 
 
Un jour, ils disaient qu’ils allaient se battre contre cet homme. Ils disaient qu’il était méchant avec les 
personnes d’Irak. Et qu’il tuait les habitants de son pays. 
Pour ça, monsieur Bush, monsieur Blair et monsieur Aznar commençaient à jeter des bombes, ils tuaient 
les habitants d’Irak, ainsi monsieur Hussein ne pouvait plus le faire. Ils appelaient cela “être justes”, “se 
battre pour la paix”. 
 
Moi, je suis un garçon de treize ans. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Mais je crois que ces 
trois hommes comprennent très bien. Je regarde la télé et je vois que tout le monde veut avoir raison et, 
pour moi, il n’y a personne qui a raison. 
 
On m’a enseigné que, quand il y a un problème, il faut parler, discuter, mais ne jamais employer la 
violence. Si les gens ne comprennent pas, s’en aller, c’est le plus intelligent. 
Mais je vois que les gouvernements de beaucoup de pays font le contraire. 
 
Ce n’est pas facile d’être un enfant dans un monde pareil! 

        Robert Cortés – 1r D 
LA FORET 
 
La forêt verte, parfumée, 
Mystérieuse, elle renferme  
Des trésors naturels; 
Les champignons y poussent abondamment, 
Délicieux; 
Gare aux amanytes! 
Les sangliers se terrent, ils ont peur. 
Les chevreuils majestueux observent et,  
Au moindre bruit, ils s’enfuient. 
Les oiseaux chantent et font des nids. 
Un coup de fusil, il n’y a plus de bruit. 
Les sapins font peur par leur grandeur, 
Les fougères si vertes, les bouleaux si blancs. 
Les chênes si grands sont abondants. 
Moi j’aime m’y promener. 
    Carla GEROSA – 1r E 
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LE MATIN 
 
L’oiseau chante 
Sous la fenêtre, 
À la lumière du matin; 
Le jour se lève 
Après une nuit gelée. 
L’herbe brille  
Sous la rosée du matin; 
Les papillons, ailes bleutées,  
Volent; 
Les tulipes s’illuminent  
À travers la lumière du matin; 
Les fourmis rêvent 
À la lumière du matin. 
À la fin de ce beau matin, 
Le soleil se cache et ne reviendra pas jusqu’à demain. 

   Traduction d’un poème de Carla GEROSA –1r E 
 
L’ENLÈVEMENT 
Un jour normal pour Jean-Claude, un garçon de quatorze ans. 

Il habite à Paris, la capitale de la France. 

On est dimanche et il va faire un tour avec son ami, comme chaque week-end. 

Ils rencontrent un homme assis par terre. L’homme est très bizarre. 

Les deux garçons s’arrêtent pour lui parler. 

Tout à coup, l’homme prend Jean-Claude par la main et ils montent dans la voiture de l’homme. Jean-

Claude crie pour demander de l’aide mais personne ne fait attention à lui …excepté son ami. L’ami rentre 

chez lui et il appelle la police. La police arrive là où Jean-Claude a disparu. 

La police suit la voiture du kidnappeur de Jean-Claude. L’homme essaie d’échapper à la police mais il ne 

peut pas parce que le moteur de sa voiture se casse. Les policiers entourent la voiture du kidnappeur. 

L’homme sort de sa voiture avec un pistolet pointé sur la tête de Jean-Claude. Tous les policiers ont peur 

parce qu’ils pensent que l’homme est capable de tuer le garçon. Finalement, l’ami de Jean-Claude donne 

un coup de barre sur la tête du kidnappeur. L’homme tombe. Très vite, un policier passe les menottes au 

kidnappeur et le conduit à la prison. 

Jean-Claude a eu peur mais, maintenant, il se tranquillise. 

La prochaine fois qu’ils feront un tour, les deux amis ne parleront à aucun inconnu! 

   Marcelo Suárez Fernández  - 2n D -   
 
MON VOYAGE À BARCELONE 
Cet été, nous sommes allés, ma famille et moi, à Barcelone.  
Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés directement à l’hôtel. Nous avons laissé nos valises et 
nous sommes partis au Musée de Dali à Figueras. Quand nous sommes sortis, il était très tard ; alors, nous 
sommes allés dîner au restaurant. Puis, nous sommes rentrés à l’hôtel. Le lendemain, nous sommes allés 
voir l’Aquarium  et, l’après-midi, nous sommes allés au cinéma. Le lendemain, nous n’avions pas 
beaucoup de temps, alors nous sommes sortis à sept heures pour visiter le Camp Nou et le Palais de Sant 
Jordi. Nous avons mangé là-bas et, après, nous avons pris un taxi pour chercher les valises à l’hôtel et 
partir à l’aéroport. 
J’ai beaucoup aimé ce voyage mais il a été trop court. 
 

   Alex Vidal – 2n D – 
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PROMENADE DANS LES COMMUNAUTÉS AUTONOMES 
 
Dimanche matin, il fait un jour très ensoleillé. Toute ma famille ( ma mère, mon père, ma sœur et mes 
grands-parents), nous sommes allés nous promener Place de S’Escorxador à Palma. 
Il y avait une exposition avec les différentes communautés autonomes d’Espagne représentant les gens 
qui habitent à Majorque : l’Extremadoure, l’Andalousie, la Galicie, Murcie, la Cantabrie, la Catalogne … 
Chaque communauté offre des produits alimentaires typiques de sa région : du vin, de la charcuterie … Il 
y avait beaucoup de monde qui attendait pour goûter les produits. 
Il y avait aussi des expositions d’artisanat populaire local et des renseignements sur chaque communauté. 
Sur la place, il y avait aussi de la musique et des danses. 
À midi, toutes les personnes de l’organisation de chaque communauté avaient préparé une grande paella. 
Ce genre de rencontre est très intéressant : nous pouvons, ainsi,  connaître les produits alimentaires 
typiques et recevoir des informations sur des communautés différentes de la nôtre. 
 

    Sergio Cerezo – 2n B – 
 
 

DESCRIPTION DE MON PROFESSEUR DE FRANÇAIS 
 
 Elle s’appelle Françoise. Elle est très sympa. Elle aide assez quand tu le nécessites. Elle enseigne 
très bien la matière de français ; c’est un bon professeur. 
 Elle est à l’école depuis vingt-cinq ans. Elle donne des cours de Français mais elle donne aussi 
des cours de langue espagnole. 
 Elle est née à Troyes, une ville de France. Troyes se trouve en Champagne-Ardenne. 
 Françoise est une personne plus ou moins grande. Elle est rousse et ses yeux sont marron ou 
verts. 

    Víctor PEÑA MORA – 3r D 
 
 
 

DESCRIPTION 
 
Julie est une jeune fille qui habite dans un bloc d’appartements, rue de Paris. Elle a un appartement au 
deuxième étage ; son appartement est très grand ; Il y a un salon, trois chambres, une salle de bains, une 
cuisine et des petites toilettes. C’est une maison très jolie mais … il y a un inconvénient : ses voisins sont 
insupportables parce qu’ils chantent tout au long de la journée et ils ont des enfants qui sont également 
horribles et mal élevés. Julie est en colère parce qu’elle ne peut pas dormir et elle ne peut pas se reposer. 
Elle essaie de parler avec eux mais ils n’obéissent pas. 
 
Pauvre Julie ! ! ! Au début, elle était très contente de son appartement neuf mais, maintenant, elle est très, 
très, très hystérique à cause de ses voisins. 
 
Finalement, Julie me raconte que ses voisins partent vivre dans un autre appartement et Julie est très 
contente car, à partir de maintenant, elle aura une vie plus tranquille ! 

     Anne Marie JUAN MARTORELL – 4t D 
 
 
LE CONCERT 
 
Je vais à Madrid pour voir un guitariste très connu dans le monde de la musique heavy metal. C’est un 
musicien des années quatre-vingt. Il s’appelle Yngwie Malmsteen, il est suédois. C’est un guitariste très 
rapide et un excellent musicien. Il joue aussi de la batterie et il chante. 
Le concert aura lieu à la salle « Macumba », une petite salle dans un centre commercial très grand. 
Après le concert, j’irai au restaurant « Hard Rock Café » qui est plein  de guitares et de souvenirs de 
musiciens célèbres. C’est un restaurant typique de nourriture américaine. 
Plus tard, je rentrerai à l’hôtel pour dormir. 

     Pierre RODRÍGUEZ GARCÍA -  1r BATX C 
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LA VILLE DU BON GOûT 
 
Cette année, je suis allée en vacances à Paris. Paris est la capitale de la France. C’est une des villes avec 
le plus d’habitants de la planète. Les habitants sont de toutes les nationalités. Il y a des portugais, des 
espagnols, des italiens, des britanniques et, aussi, beaucoup de marocains. 
La ville de Paris est très connue pour ses monuments. De célèbres personnages vivent aussi à Paris. J’ai 
visité « Le Louvre ». C’est le plus grand musée de France et l’un des plus beaux du monde. C’est aussi un 
des symboles de Paris. Il est beau par son architecture mais aussi par ce qu’il contient car, tout au long de 
son histoire, on y a exposé des oeuvres d’art  du monde entier et de toutes les époques. 
Un jour, je suis allée à Montmartre. Montmartre et son Sacré Cœur est un quartier très populaire. C’est là 
où bien des artistes sont allés vivre pour trouver leur inspiration. Sur les murs d’un restaurant de 
Montmartre, « La bonne franquette », on peut lire le nom des artistes qui ont habité ce quartier : Picasso, 
Degas, Cézanne … Tout prêt de Montmartre, on peut voir le célèbre « Moulin Rouge » où il y a toujours 
des danseuses de French Cancan pour l’amusement des touristes. 
« L’Opéra de la Bastille » a ouvert ses portes en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Ce 
nouvel opéra a été construit à l’emplacement de la Bastille. Tout ce vieux quartier a été rénové mais il a 
gardé son ambiance. C’est maintenant un endroit à la mode. 
« Les Champs-Élysées » si célèbres, c’est un quartier d’affaires, d’hôtels luxueux, de cinémas et de 
restaurants. Pourtant l’avenue est au goût des jeunes puisqu’elle possède aussi un grand magasin de 
musique pop et un Mac Do. 
Le plus intéressant de tous les monuments, après la Tour Eiffel, c’est l’Arc de Triomphe. L’arc est un 
monument de l’époque napoléonienne. Les Romains construisaient des arcs après leurs victoires ; 
Napoléon a fait comme eux : L’Arc de Triomphe est donc un romain à la française. L’Arc de Triomphe a 
effectivement été construit pour célébrer les victoires de Napoléon. 
Les endroits les plus familiers et amicaux de tout Paris sont les « crêperies » ; là, on peut manger des 
crêpes au chocolat. Ce dessert est très connu pour sa pâte fine et facile à faire. Si vous allez à Paris et 
vous ne prenez pas de crêpes, vous ne pourrez pas raconter que vous avez vécu la vie de la capitale 
française. 

    Lorraine CUARTERO – 1r BATX 
 
POURQUOI ? 
Dans la ville de Manhattan, le jour ne s’était pas encore levé. 
Quand les tours jumelles ont disparu. 
Je n’avais jamais vu une chose pareille. 
C’était la faute de Bin Landen. 
 
Quand le monde s’est calmé,  
Un pétrolier arrive en Espagne, 
En très mauvaises conditions. 
 
Du Prestige le carburant s’est échappé,  
Et sur beaucoup de plages est arrivé. 
La côte galicienne et le Cantabrique 
Toutes noires sont restées. 
Aujourd’hui c’est encore comme ça, 
Et personne ne peut y vivre. 
Et tout ça pour un bateau, 
Qui ne marche pas. 
« Chapapote », nous ne t’adorons pas,  
réparti à l’extérieur du monde. 
Galiciens, Asturiens et beaucoup d’autres 
Ne peuvent plus continuer. 
 
Pour l’instant, tout va mal 
Et tout ça pour du pétrole. 
La guerre est arrivée 
A cause d’un homme très guerrier qui commande. 

   Léandre PEDRAZA GARCÍA – 1r BATX C 
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COMME DANS UN RÊVE 
 
Le monde serait parfait si toutes les personnes faisaient la paix. Les races des personnes, ce n’est pas 
important : tout le monde est pareil. Pour que la paix revienne dans le monde, on doit faire la paix entre 
nous. 
La nature, c’est la base de notre monde : sans nature l’humanité ne peut survivre. C’est pourquoi nous ne 
devons pas maltraiter la nature et il faut s’en occuper. 
Et, finalement, tout serait parfait s’il n’y avait pas la faim et la pauvreté dans le monde. C’est difficile 
mais ce n’est pas impossible. 
Si toutes ces choses se réalisent, le monde sera parfait mais … c’est comme dans un rêve ! 

    Gaétan REBASSA TOD – 1r BATX C 
 
LE MONDE ET LA MER 
 
La mer est comme une société humaine. 
En premier lieu, dans la mer, il y a beaucoup de dauphins, baleines, phoques, sardines, requins … alors 
que, dans la société humaine (le monde en général), il y a des personnes petites (comme les sardines), 
grandes (comme les baleines), grosses (comme les phoques), drôles (comme les dauphins) et agressives et 
violentes (comme les requins). 
À mon avis, le président des États Unis, Bush, est un requin. Il y a une certaine ressemblance entre les 
deux parce que c’est une personne égoïste qui veut faire la guerre en Irak pour garder le pétrole de ce 
territoire. 
Il y a aussi des personnes qui volent et assassinent par plaisir : ce sont les terroristes. 
Mais, heureusement, il existe encore quelques personnes aimables qui ont un grand cœur parce qu’elles 
offrent une partie de leur argent à la construction d’hôpitaux, par exemple. 
Sur la mer il se passe des catastrophes qui entraînent beaucoup de problèmes. C’est le cas du bateau 
« Prestige » qui a causé la mort à beaucoup d’animaux. 
D’autre part, dans le monde, il y a aussi des catastrophes comme les incendies criminels, les tremblements 
de terre et les guerres comme celle d’Irak (J’espère que cela va bien finir !) 
À mon avis, il y a donc une certaine ressemblance entre la mer et le monde en général dans lequel on 
trouve un petit nombre de personnes aimables face à un nombre de plus en plus grand de mauvaises 
personnes. 

José SOCÍAS – 2n BATX 
 
À LA MANIÈRE D’ÉMILE ZOLA … 
J’ACCUSE … 
 
 Cette guerre et toutes les guerres parce qu’elles sont toutes injustes. 
 

Ceux qui font couler le sang dans les familles. 
 
 Le non-respect de la liberté d’expression. 
 
 La manipulation des moyens de communication. 
 
 Les intérêts des puissants. 
 
 Les chefs politiques de tous les partis. 
 
 Le peu d’aide humanitaire. 
 
  Le manque de liberté. 
 
  Le manque d’égalité. 
 
  Le manque de fraternité. 
 

    Élèves de français de 2n de Batx. 
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Guanyadors dels premis de fotografia any 2003: 
 
Paisatge:  “Torre y Sena en 
Sena”   Leandro Pedraza 
García  
1r Batxillerat C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personatges:  “Serios oeste 
II”  Jaume Triay Marroig  
1r Batxillerat C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detall anecdòtic:  “Gambitas”  Leandro Pedraza García  
1r Batxillerat C. 
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