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Els professors del Departament de Tecnologia, Estefania 
Pitarch, Santiago Ferrero i Alvaro Granell, varen 
guanyar el concurs de Robots que es va organitzar a la I 
Jornada d’Exhibició Robòtica en el marc de la Setmana 
de la Ciència i la Tècnica de les Illes Balears. 
La professora Estefania ens ha respost algunes de les 
qüestions que li hem plantejat.

En què va consistir els concurs? El  concurs consistia a 
muntar un robot  que simulava un lluitador de sumo amb 
un sensor d'infrarojos i un fotosensor. Després  es 
col·locava el nostre robot i el del contrincant en un ring. 
Començava un combat, de manera  que guanyava el robot 
que tirés al contrincant del ring. 

Hi participava gent de tot l'estat o només de Mallorca? 
Només  hi participava gent de  Mallorca.

Per què vàreu optat per aquest  tipus de robots? 
Realment aquest concurs era una activitat englobada dins 
la Fira de la Ciència amb  la col·laboració de la fundació 
IBIT (Illes Balears Innovació Tecnològica ), i ja s'havia 
establert quin seia el tipus de robot que s´havia de 
construir.

Quants de dies vàreu  tardar a construir-lo? Cinc dies.

Us va costar molt a l´hora de fer-lo? 
Un poc, perquè no ens va sortir  a la 
primera. Hi havia algunes connexions 
que no  estaven  bé i ho  vàrem haver de 
repetir diverses vegades. Moltes de les 
dificultats també varen ser originades pel 
fet que era la primera vegada que es feia 
el taller i mancava organització.

Què és  el que us va animar a 
participar-hi? Aprendre un poc més sobre el món de la 
robòtica i el regal que ens donaven, que  consistia en un 
 equip  de  robòtica perquè l'alumnat del centre en pugui 
fer ús.
Quines  són les tendències de la robótica? La robòtica 
 és una tecnologia amb futur i  també per al futur. Els 
robots  del futur tindran molts dels  atributs dels  éssers 
humans: hi podran veure, sentir,  parlar, aplicar una força 
 amb  precisió a un objecte i desplaçar-se pels seus propis 
mitjans.
Quines són les característiques d´un robot? La 
característica més  important i que han de complir tots els 
robots  per a comportar-se com a tals és la capacitat 
d'agafar informació de l'entorn i actuar d'una manera o 
d'altra en funció d'aquesta informació rebuda.

Quina és la primera  funció del sistema de control 

 d'un robot? En un robot es poden distingir  quatre parts: 
l´estructura, els actuadors, els sensors i el  sistema de 
control. La funció del sistema de control és similar al 
cervell humà

Quines són les aplicacions més comuns  dels robots?
Teòricament l´ús d'un sistema   robòtic  es podria 
 estendre a gairebé  totes  les àrees  imaginables. Els 
camps  d´aplicació principals són:
- El de la indústria  és el que ens desperta més interès. 

L'ús dels robots  ens permet  millorar  i 
agilitar la producció.
- En el camp de l'entreteniment ens 
permeten recrear  situacions  fictícies.
- En la investigació  els robots 
 resisteixen millor  els efectes 
mediambientals  que els éssers humans.

D´on  prové  el terme robot? La paraula 
 robot  ve del  vocable  txec  robbot  que 
significa  servitud, treball, força  o 

esclavitud.

Quines són les tres lleis de la robòtica?
Un robot no pot  malmetre  ni permetre que sigui danyat 
cap  ésser humà. 
Un robot  ha d´obeir a totes fes ordres dels humans, 
excepte les que contradiguin la llei anterior.
El robot ha de  autoprotegir-se,  llevat que  fer-ho 
impliqui entrar  amb conflicte  amb la  primera o la 
segona llei.

Com us vàreu sentir en saber que havíeu guanyat  el 
concurs? La veritat és que tant  Álvaro, Santi com jo 
havíem gaudit i après molt fent  el robot  i ens vàrem 
posar  molt contents en saber que havíem  guanyat.

Nadia Duarte de 3r d'ESO

El professorat del Departament de Tecnologia 
guanya el concurs de robots
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CORRELLENGUA 2010

Dijous dia 6 de maig a les 12.00 del migdia va 
arribar a l'institut la flama de la llengua. Ja havia 
passat per gran part de l'illa i per molts altres centres 
escolars, l'emoció de tocar la mateixa flama que tanta 
gent (famosa i no famosa) havia tengut en les seves 
mans era present en molts de nosaltres.
Una cadena humana formada pels alumnes de 1r 
d'ESO esperava la flama. Els Joves de Mallorca per 
la llengua la dugueren i la donaren a en Toni 
Jiménez, de 1r d'ESO B, que va ser el primer alumne 
de la cadena. La flama va anar passant de mà en mà 
fins a arribar al centre de l'institut, just davall la 
cúpula; allà na Paula Donaire i na Bel Moragues, de 
1r d'ESO A, varen llegir el manifest mentre la resta 
d'alumnes escoltava des dels passadissos.

Manifest del Correllengua 2010

 Avui l'IES Joan M. Thomàs rep la flama de la 
Llengua que aquests dies visita tots els racons de 
 Mallorca. El Correllengua, passant per les 
ciutats, pels pobles i pels llogarets, demostra com 
n'és, de viva la nostra parla. Gent de totes les 
edats, de tot origen i de tota condició social hi 
participa i en gaudeix.

En els darrers anys s'han produït molt avenços. 
Hem demostrat que, gràcies a la tasca de tothom, 
 és possible la convivència i la normalitat en la 
nostra llengua.
I volem continuar avançant per aquest camí. Per 
això, demanam: 

A les institucions:
Que una vegada per totes assumeixin el lideratge 
del procés de normalització lingüística.
Que compleixin i facin complir la normativa 
lingüística.
Que s'apliqui el Pla de Normalització Lingüística 
aprovat pel Consell Social de la Llengua.

I també demanam a tothom:
Que defensem la diversitat lingüística com un 
valor universal.
 Als que tenim la catalana com a primera llengua, 
que no l'amaguem, que l'oferim i que l'ensenyem 
als qui la volen aprendre
Als qui l'estam aprenent, que la facem nostra 
sense complexos.

Cada vegada som més els que la cuidam i 
protegim, fet que mostra que els mallorquins, 
nascuts o no a Mallorca, mantenim viva aquesta 
flama de la llengua.

VISCA EL CORRELLENGUA 2010!
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Festa de les Verges
El dia de les verges és una 

festa que se celebra per les dotze 
verges que foren martiritzades l'any 

453 quan tornaven d'un pelegrinatge a 
Roma.
A l'institut Joan Maria Thòmas cada any 
es celebra  aquesta festa i els alumnes de 
4t d'ESO aprofiten per guanyar diners 
venent bunyols i clavells per poder anar 
de viatges d'estudis 
És costum que els nins regalin clavells a 
les nines i les nines a canvi els regalin 
bunyols, que és un menjar artesanal típic 
de Mallorca.

Alica Ruiz Reyes 3r ESO C
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Juan Antonio Olivieri és un dels primers alpinistes 
mallorquins que ha aconseguit la gesta d’arribar el cim 
de la muntanya més alta del món. No només és alpinista 
i instructor d’aquest esport, sinó que també es dedica a 
ser director de temps lliure i educador social. Avui li 
farem una entrevista:

Bon dia Oli. Bon dia

Qui us acompanya a cada expedició? Principalment, 
som els alpinistes i els sherpas, que són els que 
s’encarreguen de la part més complicada. Ells estan 
molt més preparats que nosaltres perquè viuen allà. Per 
exemple, si els alpinistes pugem amb una bomba 
d’oxigen (pesa 5 kg. plena) ells pugen amb 3, una per a 
ells i dues de recanvi; i si nosaltres fem una ruta en 8 
hores ells la fan amb només 4 hores.

Perquè quan pugeu deixeu sempre tant espai entre 
vosaltres? Deixem un espai d’uns 15 metres per si un 
company caigués a una esquerda  l’altre tindria temps 
de recollir la corda i rescatar-lo. Si no deixéssim la 
distància, tots caurien al mateix lloc.

Quantes hores dormíeu?  A la muntanya... devers unes 
10 hores. Quan s’amaga el sol estam a -25ºC 
aproximadament i no tenim res a fer, xerrem una mica 
amb el company, però aprofitem per descansar el que es 
pot. A certes altures tenim insomni, no estam bé 
físicament i el cos no et funciona com toca, així que 
més bé estam dins la tenda 10 hores.

Quants vuit mils has fet? En total he fet quatre cims 
d’uns 8.000 metres. L’Everest, el Cho Oyu, el 
Dhaulagiri i uns altres de Pakistan.

Qualque persona ha pujat sense oxigen a l’Everest? 
Crec que només un 2% ho ha aconseguit.

Quant de temps vas estar dalt de tot? Uns 20 minuts. 
Pensaràs: poc més d'un mes per no estar ni mitja hora 
allà? Idò sí, je, je. Però crec que el rècord està en 1 hora 
i quart.

Què vas sentir quan estaves al cim? Primer pau i 
tranquil·litat. Després satisfacció perquè t’adones d'allò 
que has aconseguit, a continuació t’envaeix el 
cansament.

Què és pitjor la baixada o la pujada? La baixada, 
perquè vas massa cansat i no vas tant en compte, és 
quan es produeixen la majoria d’accidents a la 

muntanya.

Quina ha estat l’expedició més complicada? Per a mi 
han estat més difícils les que he fet amb bicicleta que 
les de muntanya. Una de les més difícils va ser 
travessar tot Canadà amb la bici, i un altre bastant 
complicada també va ser passar per un desert de Xina 
que tenia una ruta d’uns 5.000 km, dels quals quasi 800 
eren de desert. 

Alguna anècdota? Sí. Mira  la meva primera 
expedició, si no record malament, va ser a una 
muntanya. A països així és molt fàcil agafar qualque 
cosa perquè no et dus el congelador per conservar els 
aliments bé i amb les diferències de temperatura es 
congelen i es descongelen ells tots sols; a més a més, 
l’aigua que bevíem era gel descongelat, que per cert 
havíem d’estar 3 quarts d’hora per descongelar 1 litre. 
Jo vaig anar per països tropicals i vaig agafar un poc de 
mal de panxa que resulta que fou un paràsit intestinal. 
Més tard, a una expedició diferent vaig anar a fer les 
meves cosetes i em va sortir un cuc de més d’un pam. 

Sempre has volgut dedicar-t’hi a això? Sí, diguem 
que era molt aventurer, però encara m’hagués agradat 
més no fer res. 

I per acabar, quin és ara el teu repte? En tenc molts, 
però al final crec que per aquest nou any elegiré una 
ruta molt complicada que no està adaptada pràcticament 
i no ha fet quasi ningú.

Moltes gràcies per contestar-nos Oli, que tinguis 
molta sort. Gràcies a vosaltres.

Desiree Vioque de 1r de Batxillerat

A la fi hem arribat al cim
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FESTA DE NADAL
La gran festa de nadal va comptar 
amb una gran participació. Hi havia 
un poc de tot: jocs de taula, el trivial, 
un triangular de futbol en el pati... 
Les actuacions fetes varen estar a 
l'alçada de les expectatives ja que el 
professorat  hi havia dedicat bastants 
classes perquè les actuacions 
resultassin perfectes. La veritat que 
el comportament del alumnes va ser 
bastant bo, i per  això la festa es va 
gaudir més. Per ser l'última festa de 
l'any va estar molt bé, ja que s'hi va 
viure un ambient nadalenc.  Amb 
tota tranquil·litat li podem posar una 
bona nota com a festa de estudiants.

Manuel Rodríguez de 4t ESO    
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 Tant professors con alumnes 
del centre es varen posar les 
seves millors disfresses per 
gaudir d'aquesta festa tan 
divertida com és el carnaval. 
Els alumnes tenien com una 
petita competició per ser la 
millor classe, en disfresses i pel 
premi individual.  A més, tot el 
professorat i la Direcció del 
centre estan molt contents pel 
bon comportament i l'actitud 
 que van mantenir tots els 
alumnes disfressats. La festa va 
presentar molta diversitat a 
l'hora de competir, perquè totes 
les disfresses eren diferents, 
amb molta classe i molt 
divertides, fetes amb la millor 
il·lusió de passar una bona 
estona en el nostre institut. 

Manuel Rodríguez de 4t ESO
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Intercanvi amb Suècia
En el marc d'un programa d'intercanvi amb 
Suècia, diversos alumnes de 1r de batxiller, 4t 
d’ESO i 2n de batxiller tingueren a les seves 
cases estudiants de Suècia des del catorze 
fins el vint-i-u de març. Llavors, qui va tenir un 
suec tingué la possibilitat d’anar a Suècia una 
setmana a casa del corresponsal.
Nosaltres vàrem anar a Suècia des del vint-i-
vuit d’abril fins el cinc de maig. Durant aquest 
 període estiguérem instal·lats a una ciutat 
anomenada Lünd. Cada dia lectiu de la 
setmana, fèiem una sortida a diferents 
localitats: el primer dia ens mostraren Lünd, 
on vérem un museu sobre la història de la 
ciutat i l’església amb un rellotge on hi ha 
marcades les misses de l’any;  el segon ens 
passejàrem pel barri ric de Malmö, la plaça 
major i vérem la famosa torre en espiral;  el 
tercer visitàrem Copenhage, on férem una 
volta per la zona portuària, vérem el canvi de 
guàrdia i la reina dins el cotxe;  i el darrer dia 
visitàrem Helsinborg i Elsinor, la primera es 
troba a Suècia i la segona a Dinamarca, ens 
passejàrem per ambdues ciutat i férem un poc 
de compra.
La veritat és que fou un viatge molt divertit i 
emocionant, la gent era molt amable i 

predisposada. Tots els llocs que visitàrem eren 
bellíssims i tenien un estil arquitectònic distint 
al que se sol veure a Espanya. Una cosa que 
em cridà la atenció fou el color verd que hi 
havia arreu de Suècia, tot allò era un paisatge 
idíl·lic.
Recomano participar als programes 
d'intercanvi perquè a més de fer nous amics, 
t’obre la possibilitat de conèixer noves 
cultures, nous menjars i nous estils de vida, 
entre d’altres.  

Ramon Saleta Besga de 1r Batxillerat A
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Aquesta publicació ha rebut el suport de l'Ajuntament de Palma

Dins el programa Comenius un grup 
d'alumnes i dues professores vàrem visitar 
Madeira entre el 20 i el 27 de febrer. Quan 
vàrem arribar a l'aeroport de Lisboa vàrem 
haver d'esperar molt per poder agafar el 
següent vol, perquè a Madeira hi havia 
hagut unes inundacions molt greus, a més, 
el temps que feia era dolent i era difícil 
l'aterratge. Per això vàrem arribar tard a 
l'hotel. L'endemà teníem el dia lliure i 
aprofitàrem per passejar: ens trobàrem els 
carrers plens de fang i la gent traient-ne de 
casa seva. 
El dimecres férem l'exposició, que no ens 
va sortir malament, tot i que ens posaren un 
poc nervioses. Creiem que els alemanys i els búlgars són els que ho feren millor. El mateix dia 
els búlgars feren un concert i els portuguesos representaren una obra teatral que va estar molt 
bé. El divendres vam fer una excursió pel nostre compte al voltant de l'illa i es veia com l'aigua 
de la mar era bruta. No obstant això hem de dir que Madeira té paisatges preciosos. A la nit 
vàrem tenir l'última reunió amb tots els alumnes i els professors participants.
Creiem que els objectius del programa es varen complir, ja que del que es tractava era que els 
alumnes es relacionassin amb gent d'altres països. Nosaltres vàrem parlar amb alemanys, 
turcs, búlgars, italians i portuguesos. I la millor forma de fer-ho era parlant en anglès, encara 
que no en sabéssim gaire.

Vanesa Freire de 4t ESO B

Viatge a Madeira
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Certificate of European Identity

Enguany els països que han 
participat al programa “Certificat 
of European Identity “ (Turquia, 
Bulgària, Portugal i Alemanya) 
varen visitar Mallorca  entre els 
dies 26 i 30 d'abril. Durant la seva 
estada aquí varen participar a una 
sèrie d'activitats, juntament amb un 
grup de persones del nostre institut.
Durant el primer dia tant ells com 
els nostres companys varen 
presentar els treballs realitzats. La 
resta de dies els varen aprofitar per 
visitar el barri antic de Palma i la 
resta de l'illa. Concretament, dia 29 
vàrem fer una excursió visitant 
Lluc, Alcúdia, Formentor i les 
coves de Campanet. 
El dimecres varen fer un concert a 
càrrec d'alguns alumnes del nostre 
centre i, a continuació, férem un 
dinar de germanor.

Ester Sureda de 1r de Batxillerat.
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La professora Dolors Carbonell, del Departament de 
Matemàtiques, ha estat durant alguns anys implicada en la 
celebració de les proves Cangur. Per això li hem fet una sèrie 
de preguntes sobre aquest concurs.

Quina és la teva opinió sobre la darrera celebració? La 
darrera celebració em va agradar molt, perquè amb 
l'experiència de les celebracions anteriors, poc a poc, em pogut 
millorar l'estructura de la prova. Aquesta té una part principal 
que és la prova en si, i després té una part secundària que són 
les activitats que es realitzen després. Un altre fet important és 
el de trobar-nos tots junts acompanyats d'altres centres.
Com va ser la teva primera experiència davant aquestes 
primeres proves? En principi les proves es realitzaven en el 
centre, i normalment, els 
alumnes de matemàtiques
portaven les proves a 
l'institut i es realitzaven 
tots els nivells junts.
N'has organitzat cap? He 
format part de 
l'organització en els anys 
anteriors. Enguany per 
motius personals no he 
pogut. No obstant això hi 
ha dues professores que 
aquest any sí hi han 
participat, que són na 
Misericòrdia i na Lucia.

Com et trobes més còmoda; com a organitzadora o com 
acompanyant?
Bé, com a acompanyant es més còmode, perquè fas menys 
feina. Però com a organitzadora és més agradable perquè en 
formes part.
Quin any t'han agradat més les proves Cangur? El primer 
any que es varen realitzar al Palma Arena va ser molt especial, 
perquè veure, per primer pic, dos mil alumnes junts, en silenci 
absolut, fent unes proves de matemàtiques, va ser una 
experiència gairebé... màgica.
Què trobes d'aquesta iniciativa? És una iniciativa que 
m'agrada molt perquè dóna l'oportunitat als alumnes de divertir-
se fent matemàtiques.

Rocío López de 3r d'ESO A

Un nombrós grup dels nostres alumnes prengué part un any més  en les proves Cangur

Exposició "Fotomàtica 2010"

Amb motiu de la Festa del Dia Escolar de les 
Matemàtiques el Departament de Matemàtiques de l’IES 
Joan M. Thomàs va organitzar una exposició amb 
l’objectiu de ressaltar la presència en el nostre entorn 
d’elements matemàtics i posar-ne de manifest la utilitat i 
també la bellesa.

Enguany, un any més, el dia 12 de maig, aniversari del 
naixement del matemàtic Puig Adam, se celebrarà el Dia 
escolar de les matemàtiques. Es tractava de cercar
imatges que posin de manifest la relació entre les 
matemàtiques i la tecnologia i comunicació, des de 
diferents vessants .
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Dia 23 de gener els alumnes de 1r de 
batxillerat varen fer una sortida a Sóller amb 
la finalitat de relacionar-se amb altres alumnes 
provinents d’un institut de la Catalunya Nord, 
concretament de Ceret.
A les 8 del matí ens trobàrem tots a l’estació 
del tren Sóller, a Palma. El trajecte va durar 
una hora i tots els alumnes aprofitàrem per 
veure el paisatge i fer-ne fotos. En arribar 
agafàrem el tramvia per dirigir-nos al port. 
Allà vam passejar tots junts i aprofitàrem per 
berenar i relacionar-nos una mica. Al cap 
d’una hora tornàrem a l’estació de Sóller per 
fer una volta pel passeig de la Lluna i del Sol. 
A més, també vàrem poder visitar dues 
exposicions: una de ceràmica, de Pablo 
Picasso i una altra de pintura, de Joan Miró. 
Després ja tornàrem cap a Palma.
Encara que el temps no ens va ser gens favorable, va fer vent i moltíssim de fred, tots vàrem gaudir igualment de 
l’excursió i vam fer noves coneixences.

Durant sis dies, els alumnes de segon de batxiller gaudírem 
d'un viatge a un país estranger, com és ara el Regne Unit, 
amb el motiu de conèixer una cultura diferent a la nostra i 
demostrar el que sabem d'anglès.
Ens hostatjàrem en un hotel situat al centre de la gran ciutat 
de Londres, des del qual teníem un ràpid accés a les 
instal·lacions de metro i autobús, cosa que ens permeté fer 
excursions que d'altra forma no podrien haver estat 
possible a causa de la seva llunyania i el poc temps del qual 
disposàvem. Cada dia estava organitzat minuciosament de 
tal forma que vam poder fer el màxim d'excursions amb un 
mínim de temps. Cada dia fèiem una sortida al dematí i una 
altra a l'horabaixa combinant visites culturals a museus 
com ara el British Museum, el Tate Modern, la galeria 
nacional,
el museu de la ciència... amb visites d'oci a diferents 
mercats bastant famosos (com Candem Town) o fer una 
volta per la ciutat (visitant per exemple Picadilly Circus o 
el London Eye, una sínia de més de 130 metres d'alçada 
des de la qual es pot veure tota la ciutat).
Gràcies a aquestes sortides, i al viatge en general, ens hem 
portat amb nosaltres experiències bones i, com en tot viatge 
que es pugui apreciar, de menys bones, però tal vegada el 
que ens va crida més l'atenció, a part que els conductors 
condueixen a la banda dreta del cotxe, és l'amabilitat i la 
disciplina dels anglesos que en tot moment ens van ajudar 
sense molestar-se ni enutjar-se. En definitiva, guardarem 
 imatges d'aquesta ciutat moderna i tradicional alhora, dels 
seus autobusos  vermells, dels seus taxis característics, de 
la gran torre del rellotge, del riu, de la sínia més alta del 
món... però el que sempre recordarem serà el sentiment de 
germanor d'haver fet aquest viatge inoblidable tots plegats.

José Carlos Borràs de 2n-Batx

SORTIDA A SÓLLER AMB ALUMNAT DE CERET (CATALUNYA NORD)

Viatge a Londres
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Encontre de Teatre d’Artà
La 21a edició de l’Encontre de Teatre 
d’Artà per a Secundària ha resultat ser un 
èxit de participació. Ha fomentat la 
motivació i la il·lusió de l’alumnat illenc 
per l’art del teatre. 
L’oferta de tallers cada vegada és més 
nombrosa i els mestres que els 
imparteixen tenen una trajectòria 
professional sòlida com, per exemple, 
Valentí Pinyot. L’organització és un 
col·lectiu de gent que abraça tota la 
il·lusió d’aquests joves i la multiplica fins 
a l’infinit.
Les nostres estrelles de l’Encontre foren: 
Xavi Tomas, Alejandro Píriz, Daniel Martos, José González, Adrián Panta i Pilar Fernández. 
Participaren a tallers diversos i ampliaren els seus coneixements sobre tècnica de veu, expressió 
corporal, teatre de text, improvisació, etc.
En conclusió, l’Encontre de Teatre d’Artà provoca un enriquiment personal de tot el col·lectiu de 
participants: mestres de taller, alumnat i professors. Així que esperam tornar-hi en futures edicions!

El passat dimecres 17 de març els 
alumnes del grup de teatre de 4t 
d'ESO, dirigits per la professora Pura 
Reja Balboa representaren Antígona, 
una de les tragèdies més conegudes 
de Sòfocles, en el teatre municipal de 
Palma. 
El grup estava representat pels 
següents alumnes:
Intèrprets :Lucía Tomasoni, Caterina 
Lliteras, Paula Company, Neus Serra, 
Sheila López, Adrián Panta, Jaume 
García, Daniel Martos, Alejandro 
Piriz.
Cor femení: Cristina Ligero Gómez, 
Anna Lyagayeva, Mònica Peralta, Dzhesika Ksalova, Pilar Fernández.
Cor masculí: José Artero, Iván Fernández, David Menéndez, Alejandro Piriz, José González.
Una vegada morts els dos germans d’Antígona, Etèocles i Polinices,  lluitant entre sí: l’un per defensar la ciutat de 
Tebes i l’altre per recuperar el seu dret al tron. Acabada la guerra, el seu oncle Creont emet una ordre contrària a les 
lleis divines: que cap mortal no reti rituals funeraris a qui ha gosat atacar la ciutat. Antígona, atenent tan sols al 
sentit comú, és l’única que dóna sepultura al seu germà, però és descoberta i posteriorment condemnada a mort dins 
d’una gruta, privada de llum, menjar i aigua. En morir Antígona, el seu oncle Creont veu com el seu destí es va 
ennegrint: se suïcida el seu fill Hèmon, enamorat de la donzella; la seva esposa, assabentada de la mort del fill, es 
treu la vida. El tirà s’adonarà, massa tard, que ha comès un acte de supèrbia envers els déus.

El grup de tatre de 4t d'ESO representa Antígona al Teatre Municipal
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Mi nombre es Rata
 Su nombre no era Rata, pero le gustaba que la 
llamasen así. Supongo que era por el hecho de que la 
encontraran con pocos días en un callejón sucio y 
oscuro de Chicago. Las demás chicas del orfanato 
contaban auténticas historias espeluznantes de Rata, y 
aún tratándose de una simple niña de ocho años, la 
mayoría de las huérfanas las creían. Y no es que fuera 
muy complicado caer en ese miedo, porque Rata no 
era como las demás. Tenía los ojos de un color frío, 
entre azul claro y gris, eran grandes e inspeccionaban 
siempre cuanto tenían a su alcance. Cuando divisaba 
algo que le gustaba se pasaba horas observándolo, y lo 
peor era cuando el sujeto que la hipnotizaba eras tú. Os 
puedo asegurar que se te helaba la sangre. Parecía que 
quería descubrir 
todo lo que le 
escondías a ella, 
a tus amigas, al 
mundo. Quería 
conocerte como 
nadie. Por suerte 
sus ojos se solían 
fijar más en 
simples 
desconocidos en 
la calle...
 Nunca hablaba. 
Las monjas del 
orfanato ya lo 
habían aceptado, 
y ni se 
molestaban en 
 esperar una respuesta cuando le decían cualquier cosa. 
Estoy segura de que nunca había hablado con ninguna 
de las niñas del orfanato. No tenía amigas ni enemigas. 
Su mirada hablaba por sí sola.
Como todas las demás niñas, sobre todo como las 
pequeñas, yo le tenía miedo. Su aspecto era una visión 
espeluznante. Harta de que mensualmente las monjas 
le recortaran las puntas de sus oscuros cabellos, cogió 
un cuchillo del comedor y allí, delante de todas, se 
empezó a cortar ella los cabellos. Se hizo más de un 
corte en la cara, el cuello y la cabeza, que por siempre 
caracterizaron su rostro. A medida que iba creciendo, 
aunque para su edad fuera muy pequeña y su rostro 
fuera de lo más infantil, su aspecto era cada vez más 
atroz. Creeréis que a veces exagero con los adjetivos, 
pero os puedo asegurar de que no lo hago... vosotros 
nunca la visteis.
 Nadie sabía ni su fecha de aniversario, ni si sus padres 
habían muerto o la habían  abandonado. Rata no tenía 

historia.
 Sin duda la mente de una niña pequeña es mucho más 
pervertida que la de cualquier  lunático adulto, porque 
no es consciente, ni entiende la mayoría de cosas que 
hace. Posiblemente un hombre de mediana edad loco 
tenga la misma mentalidad que un niño, pero sin duda, 
no todos tienen el carisma que tenía Rata.
Rata era una lunática de primera.
 Nunca, juro que nunca, volvió a darme miedo 
ninguna leyenda urbana o historia de terror después de 
ver a Rata ese helado diciembre. Por eso puedo hablar 
de ella con tanta claridad. Creo que conocí a Rata 
como nadie. Nunca hablamos, pero ese frío diciembre 
de 1994 marcó un antes y un después en mi vida.
 Habíamos salido a esquiar. Pocas veces solíamos 

hacer excursiones en 
invierno, pero  ese año 
nuestras protestas pudieron 
con la dura muralla que 
cubría el corazón de la 
madre superiora. De golpe, 
mientras esquiábamos en el 
hielo, oímos unos gritos. 
Tania, una de las huérfanas, 
acababa de ver una sucia y 
enorme rata paseando por 
los alrededores. Como si de 
un juego se tratase, 
decidimos ir en busca de ese 
asqueroso animal y hacerle 
mil perrerías. ¿Qué 
pensabais? Para ese 
entonces yo tenía once años, 

no veía más allá de las infantiles ilusiones. Nos 
separamos en grupos de dos, pero rápidamente me 
separé de mi compañera, que estaba más interesada en 
hacer payasadas en el hielo que en dar captura al 
animal. Corrí muchísimo, tanto que perdí de vista a las 
demás, y de pronto, no sabía dónde me encontraba, 
solo sabía que esa rata estaba allí, lo notaba. Y no 
estaba del todo equivocada. Allí, de espaldas, sentada 
en el suelo, con la espalda encorvada, estaba Rata. No 
logré ver su cara al principio, ni lo que hacía.
 Pero me quedé quieta, hasta que oí su voz. Era aguda, 
desgarrada, triste, más bien como un  llanto. Mi piel se 
puso fácilmente de gallina.
— Suave, eres suave — repetía, 
estremeciéndome. — Y cálida. Eres mi amiga,
¿verdad? No necesito a nadie más. Tú me quieres, yo 
te quiero. A todas, no os pongáis celosas,
os quiero a todas. Todas sois suaves y cálidas, 
preciosas y carismáticas. Os quiero a todas.

Guanyadors de la XIX edició del Certamen Literari Luís Cernuda



Espai Lliure  19

IES Joan Maria Thomàs - Juny 2010

Se hizo el silencio. Rata calló, como si escuchara a 
algo o alguien.
— ¿Qué quieres? — preguntó de golpe al aire.
 Mi respiración se aceleró al ver que Rata se giraba. 
Nunca había sentido el frío de sus  ojos clavados en 
mí antes. Aunque no pude apartar la mirada de sus 
ojos, pude darme cuenta de que delante de ella, Rata 
tenía a una manada de roedores callejeros a sus pies. 
Uno de ellos descansaba, como si de un enamorado 
se tratara en su mano derecha, y en ese momento supe 
con quien había estado hablando la chica.
— Yo... yo... — conseguí repetir. Me perdí en la 
mirada de Rata, en su pálido rostro,
en sus temblorosos labios, y entonces, como un 
ejército en llamas, las amigas de Rata giraron
sus caras hacia mí. El corazón me latió como nunca. 
Los ojos de Rata... eran... iguales...
exactamente   iguales   que   los  de   los  roedores. 
  Sus   iris   se   ampliaban  cada  vez  más,
impregnándose de mi imagen, almacenándola en la 
memoria, recorriéndome el alma por
completo, metiendo la angustia en mi cuerpo.
 Grité. Muchísimo. Demasiado. Pero nadie apartó su 
mirada. Me desmayé, y al despertar, estaba sola. Ni 
un solo ojo escalofriante había contemplado mi 
sueño. Mis  compañeras me encontraron y me 
llevaron con la madre superiora.
 Horas después supe que Rata había desaparecido, 
días después que la habían visto  enferma en el 

hospital de Yorkshire, meses después que había 
muerto de peste negra, y años después... sus ojos 
helados aún me persiguen en la oscuridad.
Carmenb Fuentes de 1r C

La vida
La vida es breve como un día,
abres los ojos y han pasado sesenta días,
cierras los ojos y eres un campeón,
así es la vida, como una mina,
a veces encuentras oro
 y a veces carbón.  Nunca sabes qué pasará,
Si vivirás o morirás,
Sí es un sueño o es realidad,
O simplemente un día primaveral.
¡Así es la vida!
Aina Sureda Benejam de 1r cile d'ESO
 
Si Yo Fuera Un Poeta

Si yo fuera un poeta,
Yo no estaría nerviosa,
A diferencia de una novia,
Al ver a mi novio por primera vez.
Si yo fuera un poeta,
A menudo volaría,
Como un pajarito,
A esa maravillosa tierra de melodías.

Si yo fuera un poeta,
Mis palabras serían mi escudo, 
Como mi imaginación, 
Sería mi fuente de fortaleza.
Si yo fuera un poeta, 
Todo me encantará,
Como un amante feliz,
Su primer beso.

Paschal Ogbogu Chukwudum 4t ESO A
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PREMI PROSA 1r CICLE

ALGORINA

Hola, sóc na Hanna i us vull contar la primera 
vegada que vaig anar a casa de la meva àvia.
Era un dia assolellat i ma mare em va despertar a 
les set i mitja per agafar l'avió de les deu. Així 
que vaig baixar a la cuina i vaig berenar; sempre 
berén del mateix: cereals de xocolata amb llet 
sencera. Quan vaig acabar de berenar, em vaig 
vestir, vaig agafar les maletes i vaig pujar al taxi. 
El conductor, quan em va veure, digué:
- Què hi vas tota 
sola a l'aeroport?
- Sí, vaig a visitar 
la meva àvia per 
passar uns mesos 
allà, un petit 
poble anomenat
Algorina a prop 
de la mar- no 
sabia si li havia 
dit massa coses.
Vam continuar en 
silenci, mentre 
passàvem amb el 
cotxe per la 
ciutat. Quan  hi 
arribàrem, vaig 
baixar del cotxe i 
vaig anar cap a la 
facturació 
d'equipatge. Vaig 
pujar a l'avió i els ulls se me n'anaven tancant i 
sense adonar-me'n, em vaig adormir. Quan em 
vaig despertar, ja havia arribat al meu destí. En 
sortir de l'aeroport, vaig  veure que el dia estava 
ennuvolat i gris i en mirar a l'esquerra vaig veure 
que m'esperava un cotxe d'un vermell fosc 
desgastat i brut. A dins hi havia un home d'uns 
cinquanta anys que em va dir que em duria a casa 
de l'àvia. Ningú no deia res, mentre passàvem 
pels camps de conreu. Al final vàrem arribar a 
una caseta antiga, de fusta, amb jardí i amb una 
petita terrassa amb un gronxador.  De cop es va 
obrir la porta i va sortir una senyora major amb 
els cabells blancs i rinxolats, ulls verds i bastants 
arrues. Era la meva àvia. Tenia una expressió de 

 felicitat i il·lusió.
- Que gran que t'has fet, nina!
- Bon dia, àvia.
- Passa, passa, que has tengut un llarg viatge. 
Passa i pren-te una tassa de te.
- Gràcies. 
La casa era petita però acollidora, la xemeneia 
tenia un petit foc i el te estava preparant-se en el 
fogó. Mentre preníem el te, xerràrem un poc del 
viatge i de les nostres vides. En acabar vaig pujar 
a l'habitació i vaig ordenar el que duia a les 
maletes. Al cap d'una hora, l'àvia va pujar i em 
digué si volia anar a passejar pel poble. Com que 

no tenia res més per 
fer hi vaig accedir i 
vàrem anar a fer un 
volt. Després de 
caminar uns vint 
minuts, vàrem 
arribar al poble. Era 
un diumenge, així 
 que era el dia del 
mercat. Hi havia 
moltes coses: fruita, 
verdura, bosses, 
roba de tercera mà, 
collars barats... 
Anàvem caminant 
per les tendes. 
Llavors, vaig veure 
un collar que em va 
agradar molt: era de 
color marró i tenia 
una petita figureta 

de fusta en forma de tortuga que li brillaven els 
ulls, vaig pensar que devien ser dues perles 
blanques. M'hi vaig apropar per veure'l millor i, 
de sobte, vaig veure que un dels ulls va tancar-se 
i obrir-se en uns segons. Vaig fregar-me els ulls 
per veure si m'ho havia imaginat, però ho va 
tornar a fer. Com que tenia uns quants doblers de 
la meva paga de cada dia, em vaig acostar  a la 
dona que me mirava:
 - Perdoni, em podria dir quant costa aquest 
collar? - vaig demanar assenyalant la  petita 
tortuga de fusta.
 -Tu ets la néta de la Joana? -va dir canviant de 
tema sens fer-me cas.  
- Sí - vaig contestar-li sense estar segura de què 

GUANYADORS DEL XIVè CERTAMEN LITERARI JOAN MARIA THOMÀS
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dir.
- Idò aquest te'l regal.
 - Gràcies -vaig dir-li en to d'agraïment-, però 
n'està segura? Duc doblers, l'hi puc  pagar 
perfectament.
 - No, aquest és un regal que vull fer-te. 
Benvinguda a Algorina. Gràcies-vaig tornar a 
contestar.
 Llavors vaig agafar el collar, me'l vaig fermar al 
coll i vaig caminar cap a l'àvia oblidant-me del 
collar. Ella es va girar i em digué:
- Quin collar més bonic; te l'has comprat ara?
- Sí -vaig contestar,  vaig fer una pausa, llavors 
vaig dubtar i vaig continuar-. Bé,
més aviat me l'han regalat.
- Qui? -va dir-me ràpidament-Te l'ha regalat na 
Paquita?
- No ho sé, me l'ha regalat aquella senyora d'allà.
- Sí, aquella és la Paquita. Supòs que t'haurà 
reconegut- em va dir, saludant-la.
Després  vàrem   comprar  unes  quantes  coses 
  més,  fruita  i  verdura.   Mentre compràvem, 
anàvem en silenci. No dèiem res fins que l'àvia 
em va demanar:
- Tens gana? Que vols sopar?
- Ostres! Ja no me'n recordava! El temps se 
m'havia passat volant.
- No tenc gaire gana. Però he de menjar alguna 
cosa, així que fes el que vulguis. M'és igual.
- D'acord. Venga, anem cap a casa que es farà tard.
 Quan vàrem arribar a casa, vàrem sopar! Llavors 
vaig anar a l'habitació per fer els deures d'estiu 
que m'havien donat per les vacances. Però el 
collar que duia penjat al coll no em deixava 
concentrar així que me'l vaig despenjar i el vaig 
començar a  observar. Vaig estar una hora sencera 
mirant-lo per veure si es movia. Fins que, de cop, 
em va dir:
- Se pot saber què fas observant-me com si fos el 
darrer tros de xocolata del paquet?
- Ui -va ser l'única cosa que vaig poder dir, 
perquè no m'ho creia.
- Com que "ui". Et creus que això basta?
- Em... sap... molt... de... de... greu. De debò.
- D'acord. Bé, em dic Mariana i tu?
- Jo... -no sabia si respondre-li, al cap i a la fi era 
una tortuga de fusta- jo em dic Hanna-. La vaig 
continuar mirant.
- Què?- em va dir.
- Et voldria demanar una cosa. Què ets? -

intentava parlar de manera correcta, però em 
costava molt ja que no sabia com fer la pregunta 
d'una altra forma. 
Em va mirar amb cara de pocs amics, va sospirar 
i llavors em va respondre.
- Jo sóc una fada; concretament la fada de les 
copinyes.
Me la vaig quedar mirant amb els ulls com 
taronges, no m'ho podia creure.
- I per què ara ets un collar?
 - Ara sóc un collar perquè em vaig enfadar amb 
la fada dels caragols i jo la vaig
 convertir en anell i ella en tortuga de fusta -va 
fer cara de pomes agres-. Ara
hauré de ser un collar de fusta tota la meva vida 
penjant pels colls de la gent -va
començar a plorar.
- No ploris
Em va fer tanta pena que li vaig dir:
- Jo et puc ajudar a tornar-te a transformar; si vols.
Es va eixugar les llàgrimes.
- D'acord, gràcies però no sé com fer-ho.
- Idò sí que anam bé- vaig dir sense pensar, 
m'havia sortit de l'ànima. Ella estava a
punt de tornar a plorar, llavors ho vaig voler 
millorar.
- Perdona, no ho hauria d'haver dit.
Ella es va posar a pensar i de cop li varen 
començar a brillar els ulls.
- Ja sé què farem, ho vaig estudiar -em va dir.
- Què hem de fer? - li vaig demanar un poc 
espantada.
- Hem d'anar a la platja i agafar  cent mil 
copinyes. I una copinya igual de gran
 com la teva mà.
-Què dius?
 - Espera. Llavors has d'apilar-les totes, ficar-me 
dins la més grossa i omplir-la d'aigua
 marina fins amunt de tot. Per favor, m'has 
d'ajudar. No em vull quedar així per
sempre.
- D'acord-vaig dir remugant.
- Venga -va dir-, quan començam?
- Demà, si vols.
-  D'acord, però no ho diguis a ningú.
Vaig apagar el llum, vaig posar-me el pijama i 
vaig estirar-me al llit fins que em vaig adormir.
Quan em vaig despertar ja eren les dotze. Vaig 
baixar i li vaig demanar a l'àvia si  podia anar a la 
platja a passejar. Ella em va dir que sí, però em 
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va obligar a berenar. Quan vaig acabar, vàrem 
caminar cap a la platja (la meva "fada" i jo). En 
arribar vaig començar a cercar copinyes. En vaig 
trobar moltes, però la majoria de la mida de 
l'ungla del meu dit petit. Vaig començar a perdre 
els ànims i la paciència. Però na Mariana seguia 
dient-me que no perdés els ànims. Que m'ho 
agrairia. I així seguia cada dia cercant i comptant 
les copinyes. I anaven passant els  mesos: juny i 
juliol. Fins que va arribar el dia en què ja ho 
teníem tot. Aquella nit mai l'oblidaré, va ser 
espectacular!
Estava asseguda a la sorra observant la muntanya 
de copinyes que havíem recopilat. Na Mariana 
estava a la meva mà impacient per tornar a ser 
una bonica  fada, però jo no li feia cas. Vaig estar 
una bona estona observant fins que na Mariana 
va mossegar-me un dit. Jo vaig pegar un bot.
- Au! - vaig cridar.
- Això passa. Venga, posa'm dins la copinya.
Ja va! Impacient!
 Vaig agafar la copinya més gran i la vaig obrir. 
Em va costar perquè estava molt  dura. Na 
Mariana va començar a bufar. I jo vaig fer com si 
no la sentís encara que també m'estava posant 
nerviosa. Vaig estar una bona estona per obrir-la 

però va fer "clac" i es va obrir botant de la meva 
mà. La vaig agafar de terra i la vaig omplir 
d'aigua marina, la vaig col·locar a dalt de tot de la 
muntanya i hi vaig ficar la Mariana. Llavors la 
copinya es va tancar i va anar rodolant fins a la 
mar. Jo, intentant agafar-la, no en vaig ser capaç. 
Vaig quedar mirant l'horitzó sense saber què fer, 
però l'aigua va començar a bullir i se va 
il·luminar, va sortir una bombolla i en explotar va 
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sortir una fada de la mida de la meva mà amb un 
vestit crema com el d'una copinya, els cabells 
castanys i ulls marrons. Va venir volant cap a mi 
cridant: 
- Visca! Ja sóc jo! Moltes gràcies. Ara 
t'acompanyaré sempre on vagis i faré tot el  que 
vulguis.
 I des d'aquell dia sempre la tenc devora faci el 
que faci. Aquella va ser la primera  vegada que 
vaig anar a casa de la meva àvia.

Paula Donaire Moll  de 1r ESO A

PREMI POESIA 1r CICLE
AQUELLA VEGADA...

Jo t'esperava al nostre racó,
al nostre petit lloc,
on totes les flors 
sortien amb el sol.

Però aquella vegada,
 les blanques flors ploraven.
 El  sol no havia sortit,
 Els  niguls trists estaven.

Jo t'esperava al nostre racó,
però aquella vegada,
la meva ànima se n'havia anat,
 Les brunes flors amagades estaven.

Ni tan sols l'esperança,

em quedava ja.
Però en veure somriure el sol 
l 'esperança tornava al meu cor.

Del petit jardí, les flors cantaven 
però tu encara,
no apareixies 
al nostre petit lloc.

Jo t'esperava al nostre racó,
al nostre petit lloc 
però al tornar a casa 
ni la meva ombra m'acompanyava.

Julia Ruiz Allica de 2n ESO A

PREMI PROSA 2n CICLE
AMOR O ASSASSINAT

Detectiu, una professió que requereix enginy, 
intuïció i capacitat de reacció, però el que 
determina la qualitat d'aquests mèrits és la 
velocitat amb la qual els duus a terme. La 
justícia depèn de les teves deduccions i les 
proves que has trobat, i això és massa 
responsabilitat. Per això, havia triat un hotel 
prop de la costa, on no hi anava massa gent, fet 
que li evitava ser reconegut i que li assegurava 
tranquil·litat. El so inconfusible d'un crit 
d'alarma travessà la seva oïda. Per què no creure 
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en el destí? Sempre havia estat perseguit per tot 
tipus d'incongruències, crims, venjances, 
traïcions... que ell mai no havia cercat, sinó que 
l'havien cercat a ell.
Va pujar les escales i en el segon pis va trobar el 
guàrdia de seguretat i un jove corrent al seu 
costat. S'ha escoltat al sisè pis, va ser tota 
l'explicació que va rebre. Una noia invàlida, en 
cadira de rodes, colpejava la porta plorant, tots 
els seus gestos evidenciaven desesperació, 
impotència i fragilitat. Varen córrer més encara i 
sense pensar-ho varen tirar avall la porta d'una 
puntada de peu. El jove deixà sortir un crit 
esgarrifós de la seva gargamella i va córrer a 
abraçar la 
dóna morta, 
aturà les 
seves mans 
a uns 
centímetres 
del cos. Els 
dos cadàvers 
s'abraçaven, 
com si la 
mort hagués 
alliberat el 
seu amor. 
L'escenari 
era tendre, 
no obstant 
això, les 
seves 
mirades 
emanaven 
terror i 
astorament. 
L'home subjectava un ganivet ensangonat. En la 
taula de devora el llit hi havia un petit tassó amb 
una substància transparent. La nina tremolava i 
plorava, es veia fràgil, es veia petita. Va mirar per 
la finestra i la figura d'un cos inert sagnant al 
terra va rompre tots els seus esquemes. El guàrdia 
i el recepcionista de l'hotel coincidiren que el cos 
de la dona i l'home morts a l'habitació 
corresponien al de la mare de l'al·lota 
minusvàlida i l'home de la dona que havia caigut 
des de la finestra. Una primera anàlisi de la 
situació li va fer pensar que l'home havia 
assassinat la seva amant, que aquesta estava en 
estat de bona esperança i, en conseqüència, allò 

exigia la pèrdua del honor, matrimoni i doblers. I 
després s'havia suïcidat ingerint un verí. Mentre 
aquest feia el seus efectes l'abraça i aprofita els 
seus primers moments de plenitud amorosa i 
alhora els darrers. Però en entrar en escena la 
dona, tot canvia, ara és l'enveja i la traïció els que 
pareixen ser els mòbils del crim.
 Al cap i a la fi, era la seva vocació, resoldre 
crims. No podia deixar anar aquest, com no havia 
pogut deixar anar cap altre. Ni tan sols de nin, 
quan jugava a resoldre els crims plantejats als 
llibres, els seus grans mestres.
Va començar interrogant els turistes de l'habitació 
de baix. Tot el que va obtenir va ser: durant 

devers mitja hora es 
va escoltar com 
queia l'aigua de la 
dutxa, uns cinc 
minuts després que 
qualcú es començàs 
a dutxar s'escoltà 
com qualque moble 
era desplaçat, per la 
seva curta durada 
pareixia més causat 
per una caiguda que 
no 
intencionadament. 
En acabar-se la 
dutxa s'escoltà un 
fort impacte i 
segons més tard els 
crits de l'al·lota. 
També varen veure 
com, poc abans, 
l'home i l'al·lota 

discutien mentre prenien una beguda, ell 
reaccionava sovint amb violència i ella, fràgil 
com pareixia, va respondre amb sospirs.
La seva mirada pareixia perduda en qualque racó 
del bar de l'hotel.
- Com sabies que la teva mare era en l'habitació 
d'ell? -El va mirar, aquella mirada no era la de 
una persona fràgil, era intensa. Què amagava? 
- Ho intuïa, es miraven amb desig i quan ell era 
prop s'oblidava de mi. Quan estaven soles, mai 
somreia, al contrari, s'enfadava de seguida.
- Perquè vares discutir amb l'home assassinat?
De sobte va tremolar, va arronsar les espatlles i 
va baixar la mirada al terra. Pobra, havia quedat 
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òrfena, i a més havia vist el cos de la seva mare 
ensangonat abraçada al seu assassí.
Li ho vaig dir. Li vaig dir que ella estava 
embarassada. El fill, el meu futur germanet, era 
seu, ell ho va saber quan li ho vaig dir jo. Ho va 
voler negar. Em va cridar. Jo estava molt 
esglaiada. L'al·lota començà a plorar i va voler 
ocultar el rostre.
- Vares fer bé, ho havies de fer. Res és culpa teva. 
És més, ets molt intel·ligent, de segur que...
- Què estudies?
- Biologia.
Veus! Una carrera per a gent intel·ligent. Va 
examinar els cossos. I va quedar desconcertat. La 
mare, Maria, presentava petits hematomes al 
canell i la dona, Isabel, presentava petits 
hematomes als braços.
Moren quatre persones més. Tot és una 
desgràcia, un circ de personatges sortits d'una 
novel·la negra. Tot pareix indicar que són l'amor 
i la venjança els sentiments que mouen els fils 
portant la mort. En aquesta ocasió la hipòtesi 
consisteix que: dos joves s'estimaven, però una 
tercera jove envejosa decideix assassinar l'al·lota 
del seu estimat per ocupar ella el seu paper. El 
jove la veu morta i es suïcida perquè no pot viure 
sense ella. L'assassina en veure que ella ha estat 
la causant de la mort del seu estimat, se suïcida, 
amb un mètode lent i dolorós.
El jove que havia plorat davant el cos de na 
Maria, la mare de la noia invàlida, apareix mort 
enverinat.

Aquesta mort és la peça perduda del 
trencaclosques.
Va pensar durant tot el que quedava de 
l'horabaixa. A la nit, quan ningú el veia, va anar 
fins a l'habitació del crim. Va començar a 
desenvolupar la trama del crim: Isabel va 
començar una rutinària i llarga dutxa, en aquell 
espai de temps els dos amants es veurien, a 
l'habitació d'ell. Però no va ocórrer així. L'assassí 
entra amb el cos d'Isabel, aparentment, inert. El 
deixa sobre el llit i pel pes del cos, desplaça un 
poc el llit. L'home enverinat i amb els minuts 
restants de vida comptats, entra a l'habitació, es 
fica al llit i veu la seva amant lligada de mans i 
amb esparadrap a la boca. No li arriba el temps 
per cridar, mor a causa del verí. L'assassí entra 
en l'escena, Maria obre els ulls i veu el seu 
amant mort, acte seguit, li claven el ganivet al 
ventre. Desferma les seves mans i li lleva 
l'esparadrap. Per aquest motiu, la víctima donava 
la sensació que s'havia depilat de manera recent, 
però ho havia fet sense posar-hi cura. L'assassí 
es col·loca en un punt estratègic en l'habitació i 
observa impassible la tràgica escena. Isabel, 
vestida i pentinada, surt del bany i queda muda 
de l'espant, veu l'assassí assegut, contemplant 
l'escena, l'assassí s'aixeca i la mira. Ho comprèn 
tot, no obstant això, és massa tard. Amb una mà 
posa silenci als seus llavis i amb l'altra l'empeny 
cap a la finestra i cau. El detectiu es posa uns 
guants, comprova el ganivet, el mànec del 
ganivet contenia restes del verí que havia matat 
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el noi que havia 
mort aquesta 
horabaixa. Aquest 
noi sabia qui era 
l'assassí i 
l'estimava. El 
mateix noi que va 
col·locar bé el 
ganivet que 
l'assassí deixà mal 
col·locat en el crim. 
L'assassí surt 
ràpidament de 
l'habitació, tanca la 
porta per fora, 
s'asseu a la seva 
cadira, a la seva 
quartada, adopta la 
seva imatge fràgil i 
impotent i colpeja desesperadament la porta. 
Amb això ens transmet la seva desesperació i 
evita que comprovem si la porta ha estat tancada 
per dintre o per fora. L'assassina és la presumpte 
al·lota invàlida, la qual no té cap problema amb 
la mobilitat de les cames i observa el detectiu des 
de la porta, ell ho sap, l'ha escoltada. Envia un 
sms al guàrdia de seguretat i confia en la seva 
intel·ligència per sortir d'aquesta. L'al·lota és una 
psicòpata, ella és l'autora de tots els crims. Els ha 
enfocats tots com sortits d'una novel·la negra i 
tots els seus personatges han estat els seus 
esclaus, esclaus d'un destí tràgic, alterat per la 
seva ment perversa, trastornada. Els seus cabells 
negres com la nit, encrespats com els d'una boja, 
cauen com un teló que s'obre davant un rostre 
pàl·lid, blanc com la cera i uns ulls grossos, 
marrons, obscurs, amb una llum negra que 
reflectia maldat, bogeria. Un trèmul somriure 
travessà el seu rostre. Fins on arriba el poder de 
la ment humana? L'arma més poderosa de 
l'univers. La seva defensa i eina per viure i la 
destrucció per a la psicòpata que no era conscient 
de la mort, de la importància de la vida. Tot en la 
seva ment es reduïa a un joc, a una trama on la 
seva intel·ligència movia com una aranya els fils 
que atraparien les vides de les seves víctimes, 
vulgars titelles del seu teatre.

Rocío López Pérez de 3r ESO A

PREMI POESIA 2n CICLE
VINE I SIGUES EL MEU AMOR

Vine i sigues l'amor,
Llavors vaig a cantar les seves lloances,
I tots les sentiran,
I l'aire és ballar.

Amb només una mirada,
Escriuré un llibre èpic,
D'un milió de pàgines,
Però només d'un àtom de la seva bellesa.

Per a tu, només tu hauré d'escriure els meus 
millors poemes,
Fet de la meva dolces rimes,
Si són que parlen de la seva bellesa divina,
Un milió i un milió de nou.

Si véns per ser el meu amor,
Faré per a nosaltres la més bella del vaixell,
Així que navegarem com dos amics alegres,
En les tranquil·les aigües de l'amor, cada un dia i 
la nit.

Vine I sigues el meu amor, 
Llavors ho deixaré tot enrere, 
Fins la meva ànima estimada, 
Per estar amb tu en el paradís.

Paschal Chukioudum Oqboqu de  4t ESO A
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