
Espai Lliure  1 

IES Joan Maria Thomàs - Juny 2011



IES Joan Maria Thomàs - Juny 2011

2    Espai Lliure

Aquest any els alumnes de 

primer de batxillerat, en concret 

tres d’ells, han estat premiats 

per haver tret una mitjana 

superior al nou, de tota l'ESO.

A continuació, ells responen les 

següents preguntes:

- Com et sents després d’haver 

aconseguit el premi 

extraordinari?

Samara: Em sento molt satisfeta i 

estic molt contenta.

Marina: Molt contenta, esper 

seguir amb aquestes notes, ara 

que és més difícil.

Alberto: Estic molt content, però 

ara ve el més difícil. Cal preparar-

se per al que ve.   

- Quant d’esforç hi vares dedicar per 

poder aconseguir la mitjana?

Samara: La veritat és que els primer anys de 

l'ESO em van resultar molt senzills, per la 

base de la qual partia de l’escola, i els altres 

dos (3r i 4t) vaig haver d’esforçar-me bastant.

Marina: Doncs bastant. Els primers anys no 

m’anava tan bé i vaig haver d’esforçar-me 

per millorar.

Alberto: Depèn de l’assignatura, n’hi ha 

hagut que he hagut d'invertir més d’esforç i 

d’altres menys, però en general he anat 

bastant tranquil.

- Quines assignatures et van resultar més 

complicades? I les més senzilles?

Samara: Em van costar més esforç Dibuix 

tècnic, Matemàtiques i Història. Les més 

senzilles per a mi van ser Música i els 

idiomes.

Marina: Em varen costar un poc més 

Tecnologia i Història, i de vegades, les 

Matemàtiques. Les altres molt bé.

Alberto: Angles, Física i Química, Biologia i 

Matemàtiques les he duit molt bé, encara 

que les llengües Castellà i Català m’han 

resultat més complicades.

- Quins premis us varen otorgar?

Samara, Marina, Alberto: Un diploma, una 

memòria USB del govern i un llibre d’història 

de les Illes Balears.

- Què recomanaries als estudiants per 

treure bona nota?

Samara: Esforçar-se a estudiar cada dia i no 

el dia abans de l’examen. La constància és 

la millor solució.

Marina: Que estudiïn, però sobretot que no 

es posin nerviosos a l’hora de fer un 

examen, que confiïn en les seves 

possibilitats i que siguin constants. 

Alberto: Que s’esforcin el més possible, 

encara que ja sé que resulta difícil.

Esther Sureda Benejam

1r batxiller A

TRES COMPANYS NOSTRES OBTINGUEREN EL PREMI 

EXTRAORDINARI D'ESO

Aquesta publicació ha rebut el suport de l'Ajuntament de Palma

Tamara, Esther i Alberto
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Entre els dies 29 de novembre i 2 de desembre 

tingueren lloc les eleccions dels representants al 

Consell Escolar. El Consell Escolar és l'òrgan 

col·legiat on es discuteixen tots els aspectes 

importants del Centre. Cada dos anys es renova 

la meitat dels representants del professorat, dels 

pares i mares, de l’alumnat. Les funcions del 

Consell Escolar són: aprovar el projecte educatiu 

del centre, aprovar el pressupost del centre, 

intervenir en el procediment d’admissió 

d’alumnes, participar en les anàlisis i 

avaluacions del funcionament del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. El nou 

Consell Escolar queda de la següent manera:

DIRECTIVA

Director: TOMÀS BERGAS, Damià

Cap d'Estudis: FERRIOL BERGAS, Antònia

Secretari: RUBERT PALERM , Bartomeu

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

PALOU I MAS, Josep Antoni

REJA BALBOA, Pura

NADAL RIERA, Margalida

PITARCH CATALAN, Estefania

BEX MUNOZ, Gerardo

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

COMPANY VALIENTE,Paula

TORRES MARCAIDA, Jorge

MARÍN WEBER, Sonia

REPRESENTANTS DE PARES I MARES

POU RIPOLL, Franciscà

BESGA COLL, Catalina Isabel

GONZÀLEZ SÀNCHEZ, Maria

REPRESENTANT DELS PERSONAL 

D'AMINISTRACIÓ I SERVEIS

FERNANDEZ FERNANDEZ,Estrella

SIGNATURA    REPRESENTANT 

   AJUNTAMENT

MUNAR MUNAR, Margalida

Aleksandra Krushkova de 3r ESO C

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
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Una vegada més aquesta festa tradicional inaugura el 

programa d'activitats de l' institut . El passat 20 d'octubre 

els alumnes de l´IES Joan Maria Tomàs varen celebrar la 

festa de les Verges al vestíbul del centre. Els alumnes de 

4t ESO varen muntar una parada on venien bunyols i 

clavells per recollir doblers per al viatge dels estudis. 

Finalment una actuació musical d'uns alumnes de 

batxillerat tancà la celebració.

Aleksandra Nikolaeva Krushkova 3r ESO C 

Les Verges obrin el calendari d'activitats
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Festa de Nadal
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Al final del curs hi ha alumnes que no saben 

que fer amb els llibres de text, per això la 

Conselleria d’Educació i Cultura ha posat en 

marxa un programa que permet reutilitzar els 

llibres i ajudar 

econòmicament a les 

famílies. Al nostre 

institut la professora 

Catalina Ramis 

s’encarrega d’aquest 

programa.

En què consisteix 

aquest programa?

Consisteix en la creació 

d’un fons de llibres i 

material didàctic de 

titularitat de l’institut que 

es nodreix amb les aportacions econòmiques 

de les famílies i de la Conselleria. Es pretén 

adquirir llibres de text perquè l’alumnat 

adherit els empri i reutilitzi.

Quina és la seva finalitat? Creus que ho 

ha aconseguit?

La seva finalitat és incentivar l’ús 

responsable i sostenible dels llibres de text, 

així com l’estalvi en la compra dels llibres.

D’on va sorgir aquesta idea?

Va sorgir d’un programa que es va posar en 

marxa la Conselleria d’Educació i Cultura a 

través de la Direcció General 

d’Innovació i Formació en el 

curs 2008-2009.

Per què no es va fer abans?

Perquè no existia encara el 

programa.

Hi participa molta gent?

Aproximadament hi participa 

uns 120 alumnes.

Per què creus que hi ha 

gent que no hi participa?

Suposo que no els interessa.

Si es vol estalviar en la 

compra dels llibres, per 

què no se substitueix els llibres de text 

pels portàtils?

Perquè no tots els alumnes del centre tenen 

ordinadors portàtils.

Shianing Chen de  3r d'ESO A

PROGRAMA DE RECICLATGE DE LLIBRES

LES 7 DIFERÈNCIES

Trobareu les solucions a la pàgina 25
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CARNESTOLTES 2011
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Un bon dia de classe, la professora de català va trencar 

la rutina diària d’estudi i ens va informar a tot el nostre 

grup de primer de batxillerat A d’una curiosa noticia: 

un grup d’estudiants d’una petita ciutat de França, 

anomenada Ceret, vindria a passar una setmana aquí, a 

l’illa, per a parlar i fomentar la llengua catalana. La 

nostra professora va demanar-nos que escrivíssim unes 

cartes on plasméssim una descripció general de 

nosaltres mateixos per a enviar-les als nostres 

‘’companys’’ francesos. Uns varen acceptar escriure-la 

amb excitació, altres no tant, com és normal. 

Però la gran sorpresa no acabava allà, no: la nostra 

classe va ser l’escollida per  acompanyar  aquests nois 

per Palma i a fer un viatge amb tren cap a Sóller. Això 

es va començar a animar. Tota la nostra classe va 

escriure les 

corresponents cartes per 

a aquests nois; unes més 

llargues, unes altres amb 

un contingut sintàctic 

més pobre, com també 

és normal.

Esperàrem una setmana 

fins que el gran dia va 

arribar. Dilluns, vint-i-u 

de febrer de 2011, va 

arribar  un nombrós 

grup de xicots, escoltat 

per dos professors, a 

l’illa i es varen 

acomodar en un hotel. 

Al dia següent, varen recórrer Palma, per a estudiar 

l’ambient mediterrani que caracteritza l’illa. 

Dimecres, dos membres del nostre grup, Esther Sureda 

i Mercè Valdés acompanyaren el grup de Ceret  a fer 

una volta pel casc antic de Ciutat i els varen convidar a 

una xocolatada a la famosa xocolateria Can Joan de 

s’Aigo (que a tot el món recomano per experiència 

pròpia). Per desgràcia, jo no vaig poder acudir a 

aquesta trobada i no puc donar més dades, encara que el 

millor estava a punt de començar

Dijous, vint-i-quatre de febrer de 2011, jo i tot el meu 

grup anàrem a l’estació de tren de les Avingudes, i 

esperàrem allà els Ceretans, uns més excitats que altres, 

com és normal. En pocs minuts varen arribar a la fi un 

nombrós grup de xicots, com nosaltres. ‘’Que bé, a la 

fi!’’ hem vaig dir a mi mateix. El meu rostre s’havia 

omplert d’alegria... per poc temps.

La situació era la següent: els dos grups es varen ficar 

en l’últim el vagó del darrere i cadascun d’aquests 

grups  es va separar;  un grup es va anar a un extrem del 

vagó, mentre que l’altre grup s’aniria a l’altra punta 

d’aquest, sense dirigir-se cap paraula. Quina decepció... 

Passaren uns minuts i el tren va arrencar.

Posteriorment, vaig decidir observar els ‘’companys’’ 

de Ceret, que no es disposaven a xerrar, i el panorama 

era així: un grupet de noies xiuxiuejant en francès, una 

parelleta apartada donant-se un petó francès, i uns nois 

adormits, segurament somiant en francès. Desolador. 

L’objectiu principal d’aquesta sortida, fomentar el 

català, no es va complir en absolut. Missió fracassada. 

Durant tot el trajecte en tren, les dues bandes no es van 

dirigir la paraula. Allò s’havia convertit en el tren del 

silenci, títol digne d’una pel·lícula de terror. Tot i així, 

havíem que ser positius: almenys vàrem gaudir d’unes 

meravelloses i espectaculars vistes que podien llevar el 

singlot a qualsevol 

persona. 

Quan arribàrem a Sóller, 

vàrem poder passejar per 

tot el port de Sóller, 

comprar menjar i fer-nos 

fotos. Això sí, cap dels dos 

grups es va dirigir a penes 

la paraula, excepte en un 

moment al port, quan 

vàrem jugar molt 

silenciosament amb una 

pilota de futbol amb ells. 

A les dues de la tarda, 

anàrem tots a l’estació de 

Sóller i tornàrem a prendre 

el tren del silenci. El cansament d’un dia llarg ens havia 

abatut i el silenci més absolut va inundar el tren. 

Arribàrem a Palma una hora més tard, em vaig 

acomiadar dels meus amics i dels professors dels dos 

grups. 

Encara que a la fi alguns  dels nostres companys 

aconseguiren establir noves amistats amb intercanvi 

d'adreces de correus i de xarxes socials amb els 

visitants, vaig tornar a casa decebut. No parava de 

pensar que aquesta experiència hauria pogut ser 

didàctica, i al cap i a la fi s’havia convertit en un simple 

passeig turístic. Tal vegada va ser culpa nostra i no 

vàrem insistir a obrir el canal comunicatiu, o tal vegada 

no s’havia pogut fer res en absolut. Mai sabria la 

resposta. Després de tanta reflexió, vaig recordar que 

havia d’estudiar Biologia per a l’examen del dia 

següent.

Alberto Bueno Costa  de 1r Batxillerat A

El tren del silenci
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Mercat solidari en benefici dels damnificats pel 

terratrèmol del Japó

El passat dimecres 20 d’abril l’últim dia de classe 

abans de les vacances de Setmana Santa es va 

realitzar una venda de llibres usats per tal de 

recollir diners per enviar al Japó després  del 

 terratrèmol d’una magnitud de 8.9 (registrat com el 

major terratrèmol de la història del Japó, i el cinquè 

a nivell mundial) que va arrasar Japó i va deixar 

milers de morts. A causa d’aquest fenomen natural 

hi va haver una central nuclear que va alliberar alts 

nivells de radioactivitat. 

Per tot això els alumnes del nostre institut varen 

col·laborar duent llibres de casa seva per poder 

vendre'ls. Els seus preus es trobaven entre 1 i 5 

euros. Gràcies a la col·laboració dels estudiants i 

professors es varen poder recaptar 311€ que es 

varen ingressar a la Creu Roja Espanyola com a 

donatiu destinat a les víctimes d’aquest cataclisme.

Julia Ruiz Allica de 3r d'ESO A
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La consulta jove és un projecte que es va 

iniciar al nostre institut fa tres anys, i té com a 

finalitat apropar els estudiants a certs temes 

que poden ser vergonyosos a l’hora de parlar 

amb altra gent o anar a la consulta d’un 

hospital. Esper que aquesta entrevista 

realitzada al Dr. Antonio Jover i a l’estudiant 

d’infermeria Víctor Puchades us agradi.

J.R.A.: Quan es va iniciar aquest projecte?

Dr. A. Jover: A l’ IES Joan Maria Thomàs va 

començar fa 3 anys, però a altres instituts es 

va iniciar fa devers set o vuit anys, tant a 

instituts i col·legis de Palma, com als dels 

pobles.

J.R.A.: Quin és l’horari de les consultes?

Dr. A. Jover: Les consultes es realitzen els 

divendres de 12h. a 14,45h.

J.R.A.: Quina finalitat té?

V. Puchades: La finalitat d’aquesta iniciativa és 

apropar els estudiants a certs temes que 

poden ser vergonyosos, contestar les 

preguntes que tenen els adolescents de 

manera propera i privada.

J.R.A.: Hi sol participar molta gent?

Dr. A. Jover: Per la nostra part hi participen 2 

metges i uns quants infermers encara que 

m’agradaria que fossin més. I per la part dels 

estudiants hi ha dies en els quals hi solen 

participar molta gent i n'hi ha d’altres que no ve 

ningú. Sobretot a principi de curs sol haver-hi 

més consultes que al final, supòs que pels 

exàmens, ja ja ja. Però no sols en aquest 

institut, sinó en tots.

J.R.A.: Les consultes són privades?

Dr. A. Jover: Sí, les consultes són anònimes, ja 

que nosaltres com a metges hem de complir el 

secret professional, i ens ho prenen molt 

seriosament, ja que ens poden arribar a 

demandar.

J.R.A.: Hi ha alguns casos que es 

comuniquin als pares, tutors o professors?

Dr. A. Jover: Només en casos molt molt 

concrets, en els que podem avisar si creiem 

que és un cas en el que si no es fa res pot tenir 

conseqüències molt greus. En aquest cas 

podem avisar ja que vosaltres sou menors i 

nosaltres com a adults ens hem de 

responsabilitzar de vosaltres.

J.R.A.: I quins són els temes principals?

V. Puchades: Els temes més comuns són 

sobretot el sexe, les drogues i després altres 

temes, però principalment el sexe i les drogues.

J.R.A.: L’any que ve es tornarà a fer?

Dr. A. Jover: En principi sí, depenent de la 

demanda.

J.R.A.: Moltes gràcies.

V. Puchades: Igualment.

Julia Ruiz de 3r ESO A

Tres anys de Consulta Jove
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Després de tantes hores d’assaig, esforç, treball 

per fi s’estrenà el dia 31 de març al Teatre Xesc 

Forteza “El sueño de una noche de verano”, un 

dels grans clàssics de la literatura teatral 

mundial escrita pel William Shakespeare, dirigit 

per la professora Pura Reja i protagonitzat pels 

alumnes de 2n de batxillerat d’Arts Escèniques. 

Pura Reja (directora)

Com resumiries amb poques paraules 

l’argument de l’obra?

Dues parelles d’enamorats es veuen atrapats per 

la màgia del bosc i els seus personatges de ficció. 

Aquest bosc atraparà també  un grup de còmics 

que preparen una obra de teatre per obsequiar al 

seu duc en les seves noces.

Com reparteixes els papers entre els actors?

Normalment intento donar el paper més semblant 

a la seva personalitat i al seu aspecte físic.

Quina ha estat la fase més difícil en tot el 

procés de preparar l’obra?

Ha estat difícil en general tot. Només per adaptar 

l’obra de Shakespeare he trigat 3 mesos. I els 

actors que són molts, no són ni molt menys 

professionals i desconeixen que el teatre 

requereix una gran responsabilitat.

Tots els anys has preparat alguna obra, per 

què aquest any has elegit aquesta? 

Perquè el teatre clàssic ho té tot i adaptar-lo és 

una de les millors activitats per a un dramaturg o 

dramaturga, també perquè els versos de 

Shakespeare són meravillosos.

Quina és la teva escena i el teu personatge 

preferit? Per què?

M’agrada molt l’escena final, en la qual els 

còmics representen “La dolorosísima comedia y 

crudelísima muerte de Píramo y Tisbe”, perquè 

aconsegueix convertir una cosa trágica (com la 

mort per l’amor) en l’escena més còmica de 

l’obra. De tots els personatges m’agrada més 

Fondón i Flauta perquè representen una tragèdia 

d’una forma tan còmica que ens fa veure que fins 

el més tràgic pot ser pot ser intranscedent.

Sandra Borreguero (Fondón)

T’hauria agradat representar un altre 

personatge?

No, penso que no hi ha un altre personatge millor 

per a mi. A mesura que he anat assajant i 

treballant el meu paper, m’he 

sentit molt identificada, ja que 

representa plenament el meu 

caràcter. I a la vegada em sento 

molt realitzada.

Natalia Negre (Robín)

Ha estat difícil representar el 

teu personatge?

En el meu cas no ha estat molt 

complicat ja que la meva 

personalitat encaixa molt amb el 

meu paper. Sóc una noia que mou 

molt i el meu personatge és un 

follet dels boscs puc utilitzar la 

meva hiperactivitat per 

transmetre la seva energia.

Paula Company (Helena)

Quina va ser la teva primera impressió quan 

vares llegir el guió?

Em va semblar una adaptació molt fidel a l’obra 

original, em va fer molta il·lusió el fet de poder 

representar aquesta meravella del magnífic 

Shakespeare. És una obra plena d’humor, 

d’embolics amorosos i fantasia, m’encanta.

Xianing Chen de 3r ESO A

"Perquè els versos de Shakespeare són meravellosos"
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DULCE DELIRIO

Los rayos de sol en el ocaso 

tiñen de auroras los ríos 

mientras yo bebo de ese agua

fragancia de luz y de rosas. 

Mis manos acarician las ondas,

melancólicas al recordar

el ansia de en tu cuerpo,

mi cuna de nácar, bailar.

 

¡Ay cómo quemo las aguas!

¡Qué ardor tan vehemente!

Parece que el Sol desde su trono 

presto como corcel 

haya precipitado su esférico cuerpo

al abrazo intenso con las aguas.

Los átomos de iris cantan 

al rededor de mis manos

que ellos nacen de los abrazos

del Sol y las Aguas. 

Mientras mi vientre yermo rezuma

como humo por mi piel, 

sus ansias. 

 

¡Ay! ¡Cómo se estremece mi cuerpo!

Cuando con el tuyo yace

sabiendo que de la plácida unión

la creación nace. 

¡Ay! ¡Qué solo el amor inunda

mi manantial de aguas secas!

Los átomos de iris cantan 

mientras las hojas se mecen 

enamoradas de los poemas 

que el viento les susurra. 

Y yo pregunto pues no soy sabia

¿En que alfabeto se esconde

del amor el desconocido lenguaje?

Y creo que el secreto 

acude presto a revelarse

cuando mi pupila

en la tuya 

de un beso se deshace.

No obstante mi corazón

arde, en su incesante repiqueteo

preso de la desesperación

que reclama 

aquello que frustrante. 

¿No es mi corazón insignificante

para tan ardua misión 

como la de amarte?

Son los océanos inmensos

y más inmensa es mi duda

de que en todas las gotas del mundo 

mi amor por ti cupiera. 

¡Oh amor mío!

Tú que para todo tienes respuesta, 

dime, ¿dónde guardar un amor

tan grande

que ni los cielos lo abarcan?

¡

Ay, amor, amor amor! 

¿Por qué me encandilas tanto?

Con esa melodía de roces

que en mi piel titilan,

cual estrellas,

y mis labios hacen suspirar.

¿Qué secretos esconden tus ojos?

Que son el noble espejo

del soberano de capa ondulante

que un suspiro se refleja. 

Tan azules, tan diáfanos, 

que parecen las alas

de esa gentil mariposa

apodada libertad. 

El gran astro ya se oculta

tras los pechos de la tierra. 

Corceles negros bailan 

bajo la luz de la luna. 

Mi piel ansia 

el marfil y la humedad

de tu boca. 

Mi garganta lo clama

con voz silenciosa. 

Corceles negros bailan 

bajo la luz de la luna. 

Mi cuerpo es

un mar de brasas

que se consume

en el delirio. 

Corceles negros bailan 

bajo la luz de la luna. 

La cadencia de tu dulce aliento 

envuelve mis sentidos. 

Inmóvil me contemplas

al final de la playa. 

¡Qué cálido que siento

el deseo de tus ojos!

¡Ven! Corre que ya amanece

corre e interrumpe

esta danza de corceles

que se tragan las olas. 

Corre, corre que enloquezco

y cógeme entre tus brazos

que en un suspiro 

he de decirte;

que sin ti de luz carece mi vida

y de reloj mi tiempo 

y de razón mi cordura. 

Y espera antes de que mis labios

me traicionen dándote un beso 

te diré: 

que en mis pechos encendidos

aun suspiran tus besos de ayer. 

Rocío López Pérez. 

X EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI LUÍS CERNUDA



Espai Lliure  15

IES Joan Maria Thomàs - Juny 2011

PROJECTE COMENIUS

La trobada a Sardenya.

Tot va començar dia 1 de maig. Un grup 

d’alumnes dels primers de batxillers A i C, 

n’Esther, na Marina, n’Elisabet, na Paula, 

na Laura, na Sara, n’Amanda i na Mercè 

amb les professores Mercè i Misericòrdia 

ens disposàvem a agafar un vol en 

destinació a Barcelona on faríem escala 

per enllaçar un vol cap a Cagliari (capital 

de Sardenya).

Al segon dia, ens vàrem reunir amb els 

nostres companys del Comenius a 

l’escola italiana per fer les presentacions 

dels diversos països; Portugal, Alemanya, 

Bulgària, Turquia, Itàlia i Espanya. A 

l’horabaixa estava programada una visita 

a un museu de retaules molt antics i visita 

pel centre històric de Cagliari.

Al tercer dia, al matí, ens dedicarem a 

visitar l’Ajuntament i el Parlament i cap al 

migdia visitàrem unes runes 

arqueològiques. 

Al dia que feia quatre, per si no ens havia 

bastat el dia anterior, ens vàrem 

desplaçar cap a Barumini, amb la finalitat 

de veure nuragues, construccions 

arqueològiques que daten de l’edat del 

Bronze i només es poden veure a 

Sardenya. Amb aquesta excursió ens 

vàrem entretenir tot el dia.

Cinquè i darrer dia del Comenius, el matí 

els professors havien d’avaluar el 

projecte i als estudiants per no avorrir-

nos, els alumnes italians ens prepararen 

un partit de volei. 

Al vespre, ens ajuntàrem tots a un 

restaurant on, a més de sopar, vàrem 

gaudir d’un conjunt de balls típics sards.

Al sisè dia, teníem lliure i les alumnes 

decidírem anar a fer una volta per la 

ciutat. 

I finalment, concloguérem la nostra 

estança a Sardenya el 7 de maig, amb el 

dia dedicat als aeroports i tornàrem a fer 

el mateix recorregut que el d’anada, però 

a la inversa:de Cagliari a Barcelona i de 

Barcelona cap a Mallorca.

En resum, gaudírem moltíssim d’aquest 

viatge i vàrem conèixer  molta gent nova 

amb la qual compartírem bons moments!!

Mercè Valdés de 1r de Batxillerat
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La nostra experiència a 

Turquia.

 Sens dubte va ser un dels 

millors viatges de la nostra 

vida, una experiència 

meravellosa. La gent, quan 

els dèiem que havíem anat a 

Turquia (més concretament a 

Samsun) ens  demanaven què fèiem allà, 

 perquè anàvem a un lloc on hi havia 

problemes i a més quatre dones soles a 

un país tan masclista. Problemes? 

Masclisme? Samsun és una ciutat molt 

tranquil·la, i el més important, el que ha 

fet que ens enamoréssim d'aquest lloc, la 

gent, la gent turca, les persones més 

agradables i hospitalàries que mai hem 

conegut. Quan vàrem arribar, la veritat és 

que amb els problemes que vàrem tenir a 

l'aeroport no pensàvem el mateix. Però al 

dia següent, en conèixer els al·lots turcs 

de l'escola que participava al Projecte 

Comenius i visitar la ciutat vàrem quedar 

meravellades. El Comenius va ser 

fantàstic, tots eren molt agradables, els 

alemanys, les búlgares, els italians, els 

portuguesos, però hem de dir que vàrem 

quedar enamorades dels turcs i les 

turques, a més, no varen ser amics 

temporals, de viatge, sinó que són 

persones amb les quals encara 

mantenim contacte i que sempre 

portarem al nostre cor. Fins i tot, estam 

planejant un viatge de tornada a Samsun 

a casa d'una amiga que hem fet gràcies 

al Projecte Comenius. Estam molt 

agraïdes per haver estat tan afortunades 

de rebre el privilegi d'anar a Turquia, 

entre múltiples activitats vàrem anar a 

diverses escoles, de secundària, 

primària... A les de d'educació primària 

poguérem observar un clar nivell 

d'anglès, a les de secundària poguérem 

apreciar que els turcs sabien molt sobre 

Espanya, a part que existia el FCB i el 

Real Madrid, també coneixien  Cervantes 

i la literatura espanyola en general. Ens 

vàrem quedar impressionades del que 

ells sabien, i que, amb comparació als 

nostres coneixements sobre Turquia, ens 

quedam enrere.

Amb molta sinceritat podem admetre que 

qualsevol cosa dita es queda curta amb 

els sentiments i experiències viscudes. 

Feu-vos una idea que Turquia (Samsun) 

és com un dolç paradís per a nosaltres.

Laura Cardona i Paula Company de 1r 

de Batxillerat
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L'intercanvi amb Alemanya es va realitzar 

gràcies al Projecte Comenius i  a la 

col·laboració de la professora d'alemany del 

nostre institut, Lourdes Crespo, i dels 

professors alemanys del Beruflichen 

Oberschule Schwandorf. En aquest intercanvi 

participaren alumnes de 4t d'ESO, de 1r de 

Bachillerat i de 2n de Bachillerat, tots, per 

descomptat, amb coneixements de la llengua 

alemanya;  les professores Lourdes Crespo i 

Nuria Villacampa, les quals imparteixen, 

respectivament, llengua alemana i anglesa; i un 

total de cinc 

alumnes 

alemanys del 

Beruflichen 

Oberschule 

Schwandorf. 

Els primers 

 que varen 

tenir el plaer i 

l'oportunitat de 

viatjar van ser 

els alemanys que es desplaçaren cap a 

Mallorca i foren recollits a l'aeroport per les 

famílies mallorquines. S'allotjaren a les cases 

d'aquestes famílies durant la seva estància a 

Mallorca. El diumenge, dia de la seva arribada, 

va ser un dia dedicat a rompre el gel i conèixer-

nos. Aquesta va ser la primera experiència 

enriquidora de l'intercanvi, perquè vam tenir 

l'oportunitat d'ensenyar la nostra cultura, la 

nostra rutina i els nostrres costums, a la vegada 

que apreníem conceptes del dia a dia a 

Alemanya, gràcies a la sorpresa dels visitants. 

També varem tenir l'oportunitat de mostrar 

racons de la nostra illa, emblemàtics, que mai 

mostren als turistes convencionals. 

Els següents dies l'institut va organitzar 

diferents activitats enfocades a donar una 

càlida benvinguda als alemanys, com, per 

exemple, una sortida al centre de Palma on, 

amb la col·laboració d'un guia expert, el 

professor d'història  Gerardo,  vàrem rebre l' 

explicació de  dades interessants sobre la part 

forana de Palma (el casc antic) i la nostra 

Catedral. 

L'acomiadament va ser divertit perquè sabíem 

que, en pocs dies, ens tornaríem a veure i que , 

aquesta vegada, estaríem a terres alemanyes. 

Ens havíem agafat estimació els uns als altres. 

Del nostre viatge cap a Alemanya destacaria la 

càlida benvinguda que vàrem rebre per part 

dels nostres amfitrions, tant les famílies que 

ens rebien com el 

director i els 

professors del 

Beruflichen 

Oberschule 

Schwandorf i la 

bellesa paisagística 

que ens trobarem al 

nostre voltant. 

Destacaria la 

sortida que 

realitzarem a 

Regensburg, en la qual, un guia molt divertit i 

molt ben informat, amb moltes històries 

interessants que relatar, ens va mostrar la 

meravellosa ciutat. Va ser una experiència 

fascinant poder conèixer una ciutat tan 

important i bella. Aquell mateix dia ens 

dirigirem també cap al Walhalla, un temple 

grec, d'un gran interès històric i bellesa. 

Gràcies a la simpatia dels nostres amfitrions i 

del gran interès que mostraren en nosaltres 

vàrem poder integrar-nos i gaudir moltíssim de 

la nostra visita a Alemanya. Varen ser uns 

amfitrions exemplars. 

En definitiva, va ser una experiència que va 

enriquir els nostres coneixements alhora que 

ens va aportar grans dosis de diversió, gràcies 

a l'òptima relació entre tots els del grup de 

l'intercanvi. A més ens va permetre establir 

contacte amb gent d'un altre país. 

Rocío López de 4t d'ESO A

INTERCANVI AMB ALEMANYA
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XV CERTAMEN LITERARI JOAN MARIA THOMÀS.

El dia 10 de maig de 2011 va tenir lloc al nostre institut el lliurament dels premis del XV Certamen 

Literari en català, ja que el passat dia 23 d’abril va coincidir amb les vacances de Pasqua. L’acte va 

començar a la 13:30 i va concloure a les 14:00h.

En primer lloc varen participar dos alumnes de batxillerat, l’al·lota va cantar uns poemes acompanyada 

per un piano.

Desprès les presentadores del Certamen varen llegir les diferents narracions i poemes dels guanyadors. 

A continuació es va fer entrega dels premis als guardonats.

Per acabar es va agrair la col·laboració al jurat i a tots els participants.

Maria de Lluc Forteza de 3r ESO

POESIA 1r CICLE

ETS PRESENT

Et mous a la velocitat de la música,

d'aquí allà i d'allà aquí.

On gir el cap te torn a mirar i ja te n'has anat.

On pareix que el temps i les persones

van més ràpid i tu més lent. 

On el meu cor s'accelera i batega més ràpid,

i me mires i ric i baix el cap. 

I passes per devora meu i se'm talla la respiració, 

on els pulmons no m'agafen aire

i quan ja has passat, respir, 

i et torn a mirar i ja te n'has anat,

has desaparegut. 

I el meu subconscient només et veu a tu,

on et mir, on et sent, 

on veig com desapareixes entre la gent.

Aina Sureda de 2n ESO C

PROSA 1r CICLE

HABITACIÓ 119

Tranquil·litat, pau, silenci total, bé a 

part de l'ocell de la veïna del quart...

- Cata...!- silenci- Catalina! Venga, 

que arribaràs tard!

En obrir els ulls, vaig veure la paret 

blanca, i en girar-me, els mobles 

verds i marrons, els pòsters, els 

llibres a la prestatgeria, les cortines 

verdes i llargues penjant de la 

finestra i les fotos penjades al suro. 

Sens dubte, la meva habitació. Què 

havia passat? Ma mare no era de 

viatge amb la meva germana? 

Al·lucinacions? Segur, però per 

què? Jo no vaig anar ahir a ca 

l'Helena a dormir? M'era igual, encara que tothom 

tengués vacances, jo havia d'anar a la universitat. Vaig 

aixecar-me i vaig quedar asseguda damunt el llit, 

observant el que em rodejava, mig marejada, sense 

poder recordar, intentant trobar algun record perdut pel 

meu cap, el record que em duria a la... Silenci.

- Bip! Bip! Bip! Bip! Bip!

El despertador, què m'havia passat? M'havia desmaiat, 

o m'havia adormit? De sobte, un record borrós va 

envair la meva ment, hi havia llums de colors, i també 

el cotxe vermell que hi ha a la prestatgeria de la sala 

d'estar... Vaig fer una festa a casa? Hi havia massa 

preguntes sense resposta dins el meu cap, ho vaig 

deixar córrer, ja m'ocuparia després d'aquest assumpte, 

ara m'havia de preparar. Vaig obrir l'armari i em vaig 

posar la brusa blau marí i els calçons blau cel ajustats 

que tant m'agradaven. Vaig ficar els llibres i el mòbil 

dins la motxilla i vaig entrar a la cuina. Vaig agafar el 

bol que em varen dur de Disneyland París i vaig ficar-

hi un grapat de cereals i llet desnatada i m'ho vaig 
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empassar mentre em posava les esportives. Vaig córrer 

cap al bany, em vaig rentar les dents, la cara i les mans, 

i em vaig pentinar. Vaig agafar la motxilla i la jaqueta 

blanca del penjador i em vaig aturar en sec davant la 

sala d'estar. Vaig pensar en el record borrós, tot estava 

impecable, el cotxe vermell estava on sempre i ma 

mare no hi era. Havia estat un somni? Vaig sortir 

d'aquell pensament i vaig reaccionar, vaig agafar les 

claus del cotxe i vaig anar cap a la universitat.

En arribar-hi vaig aparcar el cotxe i vaig anar cap 

l'edifici on tenia classe. Vaig ser la primera a entrar 

dins l'aula, no hi havia ningú. Vaig seure al meu lloc i 

vaig treure 

les coses, va 

entrar el 

professor i 

va saludar-

me, i poc a 

poc anava 

entrant gent 

que m'anava 

saludant, i 

sense 

adonar-me 

ja hi havia 

 tota la 

classe, 

menys 

l'Helena! On 

s'havia 

ficat? Avui 

la 

necessitava 

més que mai! El professor va començar la classe, i jo 

no entenia res del que deia, vaig agafar el mòbil i vaig 

enviar un missatge a l'Helena: "On ets?" li vaig 

escriure, i vaig afegir-hi : "Et necessit". Cap resposta. 

No va aparèixer en tot el dematí i tampoc no vaig rebre 

cap resposta. Què passava? Per què no em contestava? 

Li havia passat alguna cosa? En acabar les classes vaig 

engegar el cotxe i vaig anar cap a ca l'Helena.

En arribar, vaig tocar el botó del seu pis. Res, no 

contestaven. De sobte es va obrir la porta de l'edifici, i 

va sortit una dona major. La dona em va mirar.

-No hi són- em va dir ,  se n'han anat.

-A on?- li vaig demanar neguitosa   on han anat?

-No ho sé.

-No en sap res?- vaig demanar esperant una resposta 

positiva.

-No, no m'han dit res i no els he vist en tot el dia.

El cor em va fer un volt.

-I ahir els va veure?

- No, jo no era a casa meva, he arribat avui dematí de 

les vacances, em sap greu.

- No, no es preocupi senyora..., gràcies per la 

informació..- la dona va tancar la porta de l'entrada i va 

pujar per l'ascensor.

Jo vaig quedar fora, pensant. On s'havien ficat? Cada 

vegada s'embolicava més la troca, què podia fer? De 

sobte va sonar el mòbil. Salvada!— vaig pensar. Era 

en Marc. Decepció. Què volia ara? No veia que estava 

ocupada? Vaig despenjar.

-Hola, Marc. . .- vaig contestar desanimada.

- Hola, Cata! Quina festa la d'ahir...eh?

- Festa? Quina festa? -tal vegada en Marc em podria 

proporcionar 

informació.

-Hola? Estic xerrant 

amb na Catalina? 

La  festa de ca 

n'Helena. Sí que 

vares beure ahir 

no? - semblava 

nerviós . De veres 

que havia fet  una 

festa? Era una 

broma?

- Eh... escolta 

Marc... mira, no 

record res del que 

va passar ahir, res 

de res, podríem 

quedar per xerrar 

d'això? És molt 

urgent i jo 

necessitaria...

- D'acord, eh... digues a on i jo hi seré- No te'n 

recordes de res? 

- No... Gràcies, Marc. Ens veim a les tres a la cafeteria 

de l'estació?

-Això està fet. Fins més tard i va penjar.

- Adéu... - vaig dir sense força , hi havia massa 

informació per un sol dia. Vaig arribar a la cafeteria 

vint minuts més prest del que tocava. I per la meva 

sorpresa en Marc ja estava assegut a una taula de dos 

devora el vidre, amb un cafè damunt la taula sense 

tocar, neguitós.

-Hola!- vaig dir seca.

-Ah, hola! -va contestar despistat.

- Com et va? Escolta, tenc pressa i m'agradaria saber el 

que va passar ahir com més prest millor. Em sap greu 

dir-t'ho així, però és  que no tenc altra forma de dir-

t'ho... eh... Perdona'm- va ser l'únic decent que vaig 

poder dir.

- És clar. Asseu-te, per favor - vaig asseure'm a la 



IES Joan Maria Thomàs - Juny 2011

22   Espai Lliure

cadira, davant la seva, i 

vaig observar-lo amb cara 

interessada. Ahir vàreu 

cridar -me per dir-me que 

fèieu una festa a ca 

n'Helena i que si volia, 

podia convidar gent, vaig 

convidar tota la colla, em 

sap greu. No ho hauria 

d'haver fet.

-Per què no ho hauries 

d'haver fet?

-Perquè tu i l'Helena 

estàveu fent una festa amb 

unes altres de la vostra 

classe i estàveu totalment 

gates. En arribar nosaltres 

hi havia pràcticament tota 

la universitat! I vosaltres 

no estàveu per festes. La 

festa va seguir fins que de 

cop vaig veure que tot el 

pis s'omplia de fum. 

Fins  que ens vàrem adonar uns quants que s'havia 

calat foc a la cuina! Vàrem avisar ràpidament els 

bombers i vàrem començar a treure gent a fora 

perquè això se n'anava de les mans, però hi va haver 

gent que es va quedar atrapada dins la cuina - cada 

vegada semblava més neguitós i començava a tremolar-

li la tassa de cafè entre les mans . Entre elles l'Helena i 

tu. I...

- Què? Jo també? Què dius!? No me'n record de res!- 

vaig dir interrompent-lo. Vàrem cridar una 

ambulància i també va venir la policia. Tu no vares 

tenir cremades greus i et varen fer una revisió i et 

vàrem dur a casa.

- Ah, per això m'he despertat a casa...- tot començava a 

quadrar.

- Però n'Helena tenia cremades greus i la varen dur a 

urgències; ara està ingressada.

-Què!? Déu meu! Sa mare ho sap?!- no m'ho podia 

creure, les cremades eren tan greus?

- Però se troba bé?!- vaig crida-li tan fort que tothom es 

va girar cap a mi, però m'era igual; la meva millor 

amiga estava hospitalitzada i faria de tot per ajudar-la.

- Sí, han avisat sa mare. Però està de vacances a Nova 

York i tardarà temps a venir. Només sé que està 

ingressada a l'hospital Matila. És l'únic que puc dir-te.

- Gràcies per tot -vaig aixecar -me-. Si em disculpes, 

voldria anar a visitar l'Helena.

- Sí, no et preocupis. Ja ens veurem un altre dia. Adéu.

- Adéu, Marc. Fins un altre.

Vaig agafar el cotxe i vaig conduir fins a l'aparcament 

de l'hospital on estava ingressada n'Helena. Vaig deixar-

lo a l'aparcament i vaig entrar dins l'edifici. L'interior 

era blanc i expressava una aura de tranquil·litat i pau. 

Vaig anar cap al punt d'informació i vaig demanar per 

la meva amiga. Habitació 119, vaig córrer cap a la seva 

habitació, però en arribar-hi vaig aturar-me davant la 

porta. Vaig picar dos cops a la porta suaument i després 

d'esperar cinc segons vaig entrar lentament. Vaig 

començar a veure una paret blanca i unes finestres 

enormes amb unes cortines grises, i finalment dos llits 

amb llençols grisos. Primer vaig veure un llit buit, i 

després un amb una al·lota de cabells castanys ondulats, 

els de la meva amiga. Vaig avançar fins que li vaig 

veure la cara. Em vaig espantar; tenia mitja cara 

cremada i semblava molt dèbil. Estava dormint i estava 

tapada. No em podia imaginar com tendria el cos; vaig 

asseure'm damunt el llit buit i vaig començar a mirar en 

terra. Va entrar una infermera amb un carro de menjar i 

va mirar-me. Vaig saludar-la amb un somriure i ella em 

va respondre amb el mateix gest. Va deixar una 

palangana amb el dinar de l'Helena i va sortir de 

l'habitació. N'Helena va començar a obrir els ulls, 

lentament i, en veure'm, va fer un petit somriure dolç, el 

somriure que tant la caracteritzava. Jo li vaig tornar, 

però amb un toc de melancolia.

Hola   em va dir sense força.

Bon dia, preciosa. Com te trobes?

- La veritat és que no sé què dir-te... -va dir, trista -però 

millor, gràcies. Estaré aquí durant un mes, si tot va bé.

No sabia què dir-li, i em vaig limitar-me a fer-li una 

rialleta llastimosa. Ella va tancar els ulls i va tornar a 

adormir-se; era lògic, devia estar rebentada. Vaig 

quedar-me mirant el paisatge des de la finestra fins que 

es feia de nit. I així varen passar les quatre setmanes del 

mes observant el paisatge, mirant al terra i xerrant en 
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veu baixa amb l'Helena i la seva mare. Les 

conversacions eren simples i fàcils de recordar. 

Nosaltres entristíem mentre que l'Helena empitjorava. 

Les cremades no curaven i començaven a afectar-la 

molt.

El 24 de març va ser el pitjor de la meva vida, era el dia 

de l'operació i els metges varen entrar a l'habitació per 

dur-la al quiròfan, abans d'entrar-hi ens va dir que si 

després de l'operació no millorava voldria aplicar 

l'eutanàsia, i si no sobrevivia la faria feliç perquè no 

sofriria més, però si sobrevivia seria l'al·lota més feliç 

del món, per estar amb els seus amics i família. Em 

vaig aguantar les llàgrimes, no volia que em recordés 

així. Va acomiadar-se de cada un de nosaltres amb un 

missatge preciós i únic per cada persona i li vàrem 

regalar un ram de roses vermelles amb una targeta que 

li faria recordar com era de bona persona, que era única 

i que l'estimàvem moltíssim. Després de quatre hores 

asseguts en un banc de l'hospital en silenci i mirant en 

terra varen sortir un cirurgià i una metgessa, amb un 

somriure melancòlic. Es varen atracar cap a nosaltres i 

ens va dir:

- És feliç.

Paula Donaire de 2n ESO A

POESIA 2n CICLE D'ESO

L'ÀNGEL NEGRE

Per què has arribat ara? 

Per què véns tan de pressa? 

Per què s'havia d'apagar ara 

la llum de la meva espelma.

Ves-te'n, va, cerca un altre acompanyant 

jo encara no estic preparat per anar,

no veus que el meu rellotge no s'ha aturat? 

Que no veus que només sóc un infant?

noi, sisplau, no treguis el símbol d'enterrament!,

 no cremis els verds prats que no he trepitjat,

no talis l'arbre mes jove abans que el vell, 

dóna a aquest confós ratolí, una altra oportunitat.

"Pots lluitar, però de res et servirà fugir, 

ja que en comptes de seguir el teu camí

 t'has ficat en uns altres fent-los malbé,

per això t'haig de portar al calabós etern"

Matias Pituelli de 3r ESO A
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PROSA 2n CICLE

TRES NOIES MOLT BONES

Hi havia una vegada... no, no, no, no. Fa molt de 

temps... no, no, no, no.

-Però què fas, Carla? Vols començar d'una vegada! No 

veus que el públic s'avorreix?

-Que sí, Pere, que sí! Però... no sé com començar.

-Com que no saps com començar?

- És que a mi no m'agraden els típics començaments.

- Doncs començaré jo!

- No, no, no! Que no!- na Carla replica tot cridant-. 

Començo jo.

 Vet aquí na Yesica, una noia rossa de cabells llargs, 

que tornava a ca seva amb les seves amigues: na Maria 

i na Neus.

- Vinga, noies! 

Anem a dinar a casa 

meva- va suggerir 

na Yesica.

- D'acord- van 

respondre totes dues 

a la vegada.

Van caminant a casa 

de na Yesica. Quan 

arribaren la mare de 

na Yesíca els diu:

- Bon  dia noies!

- Bon dia, marona!- 

va dir na Yessica 

mentre feia un petó i 

una abraçada a la 

seva mare.

- Bon dia senyora Patrícía!- van dir na Maria i na Neus 

tot somrient.

-Yesica i noies, acosteu-vos una mica- va dir la senyora 

Patrícia mentre els feia senyes amb la mà-. Noies,

necessito que em faceu un favor, si us plau.

-Digues, mare, què vols?

-Filla, has de dur aquesta bossa a la teva àvia.

-D'acord, mare- va contestar na Yesica amb poc 

entusiasme-. Bé, noies, anem!

- Adéu, fins més tard! -van contestar les tres noies.

- No tardeu molt, que quan torneu dinarem!- van dir la 

senyora Patrícia tot cridant.

Van caminant les tres noies pel camí de rajoles grogues 

i s'aturen perquè veuen un conill que va tot de pressa 

perquè arriba tard a un lloc, i na Neus el crida dient:

- Ei, conill! Atura't un moment!

- No puc, no puc!  Tinc pressa- va respondre el conill, 

desesperat per l' hora que era.

- Espera, conill! Per què frisses tant?- va dir na Neus -. 

Digues-nos què et passa i t'ajudarem.

- És que arribo tard a la meva classe de surf!- va dir el 

conill quasi sense aire-. Que jo sóc el professor.

- Tranquil, conill, tranquil!- va dir na Maria-- Tenim 

una cosa que et pot ajudar.

-Mira, et regalo el meu patinet- va dir na Yesica. Així 

aniràs més aviat.

-Moltes gràcies! Gràcies, noies!- va dir el conill 

mentre feia una somriure de galta a galta i colcava en 

el patínet -.Adééééu! grààààcies, noies!

Es varen acomiadar del conill. Prosseguint el seu camí 

na Maria va dir que passessin pel bosc i així collirien 

flors per a l'àvia de na Yesica. Les noies hi estigueren 

d'acord i anaren cap al bosc. Allí varen trobar un 

llenyataire que els va advertir sobre un llop  que no els 

convendria trobar-se'l, però elles van donar-li les 

gràcies, però que ja coneixien el llop i que abans no 

era dolent.

En sortir del bosc van 

veure que el llop 

baixava d'un autobús. 

 El llop anava amb un 

estil raper i despentinat, 

duia una ràdio amb la 

música a tot volum.

- Ei! -va dir  tot cridant 

na Yesica-. Com  duus 

això? No seria millor 

deixar aquesta vida de 

pandilles, llop?

-Però què dius!- deia el 

llop amb una cara de no 

saber res.

-Però pensa-hi bé, que 

està en joc el teu futur- 

diu na Yesica per fer-lo 

recapacitar.

- Sí ja no sé, però no tinc cap més sortida- va dir el 

llop amb una carona de tristesa-. No tinc casa ni 

família.

-Tranquil llop- va dir al llop, que en realitat es deia 

Lluís, mentre s'eixugava les llàgrimes.

Tots se n'anaren a dur la bossa a l'àvia de na Yesica í 

conte contat conte acabat.

-Bé, aquí s'acaba el conte - diu na Carla-. "T'ha 

agradat, Pere?

- Com, que sí m'ha agradat?-diu en Pere, malsofrit-. 

Això no havia de ser la caputxeta vermella? Has acabat

mesclant diversos contes!

- Sí, però així no és més divertit?- diu na Carla mirant 

el públic, però el públic no respon i es queda en silenci.

- Ai, mareta meva la que has muntat!- diu en Pere-. 

Vinga, anem!

-Adéu- van dir en Pere i na Carla-. Fins el pròxim 

conte.

Karen Márquez de 3r ESO A



Espai Lliure  25

IES Joan Maria Thomàs - Juny 2011

POESIA BATXILLERAT

LLENYA I

Descobrint la teva mà dit a dit, tranquil·lament

M'han despert, m'han despert, m'han despert, sobtadament

Quan jo ja era davall de tot aquest volum

Els ulls he obert besant renou i llum

M'han despert...

Colors, fum, cossos seminus 

Que a mitges he trobat, que a mitges he oblidat 

Perdons meus, costums no perduts 

Sentències per quan dormi, encara no he acabat

Nocturnes aus, danses perpètues 

Nit que em troba, nit que em devora 

Agafen aire per seguir ballant 

Nit em robes, nit, t'envejo.

LLENYA II

El copilot demana per la lluna plena

Jo no sóc un llop

El conductor ens sabrà donar molt bé l'esquena

Tu em mires de cop

El camí és llarg però no tant, però no tant 

Quan em demanes si seré el teu coixí 

El cap a mi vas acostant, però no tant 

Les meves mans es rifen un destí

Tornam cap Palma I tu dorms en calma...

LLENYA III

Després de la tèrbola festa 

I el cruel just camí de tornada 

Comença la darrera gesta 

Només desig que estiguis calmada

M'ajec al tàlem i tu serena al meu costat, 

només desprens calma

T'aferro la mà, saps que el malson ha començat 

Tu ets la meva espelma

Com si dues cruels serps germanes 

Compartint sang fins els set anys 

A plaer em fonen les entranyes 

Per tots els déus, per tots els sants...

Fes que aturi, pren-me molt fort

La malaltia més cruel és la cavernosa

La que no pots palpar malgrat tenguis sort

Fosca, patiment, infern nocturn

I de sobte llum,

Com qui no gosa.

Magí Garcies de 1r de Batxillerat

PROSA BATXILLERAT

LA REALITAT

 Era un dia fosc, amb vent, sense ningú pel carrer, però 

això no deixava de ser un inconvenient per a  na Paula i na 

Xisca, ja que avui era l'aniversari d'una companya de 

classe, na Teresa. Ella era una de les més populars a 

classe, la seva mitjana es mantenia al nou i mig i avui es 

compliria un dels seus desitjós, ser major d'edat.

 Aquell mateix horabaixa, na Xisca va anar a ca na Paula, 

ja que s'havien de preparar per a la festa. Per  tant na 

Xisca hi va anar un poc més prest, per maquillar-se, 

pentinar-se i elegir un bon conjunt per aquella nit que 

prometia ser inoblidable. Elles dues, eren amigues des de 

la infància i mai cap obstacle els havia separat.

 Quan varen arribar a la festa, tot era preciós, estava tota 

la sala decorada amb globus, fotografies de  na Teresa, 

llums de colors que no s'aturaven de girar i finalment uns 

arbres de fusta que pareixien totalment reals. Primer, la 

que complia anys va fer un petit discurs donant les gràcies 

per haver-la acompanyat un dia tan especial, després va 

bufar les espelmes i finalment va obrir els regals. Tot 

anava perfecte, fins que de cop i volta per la finestra van 

entrar uns ocells, que formaven part de l'espectacle, i na 

Paula, va observar com na Xisca queia a terra i moria als 

pocs segons. Na Paula no va poder aguantar de dolor i va 

decidir no esperar  l'ambulància i va agafar les seves 

coses i se'n va anar cap a casa. Quan hi va arribar, no hi 

havia ningú, ni els seus pares ni el seu germà gran. No era 

possible que no hi fossin a aquelles hores de la matinada, 

però ella estava massa trista com per pensar les raons, així 

que va pujar les escales i es va tancar al seu dormitori a 

plorar, ja que no es creia el que havia succeït, no era 

possible ni real per a ella. Finalment es va quedar dormida 

al sofà de l'habitació mirant un àlbum d'elles dues quan 

eren petites. De sobte, la va despertar una forta 

conversació que venia del pis de baix, va mirar el rellotge 

i no sabia com però ja havien passat més de vint-i-quatre 
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hores, així que va decidir baixar. Hi havia els seus pares i 

el seu germà xerrant, així que ella sense dir res es va seure 

devora el seu germà. Els pares li estaven comunicant que 

no suportaven més la situació i que havien decidit separar-

se. Na Paula, només sentir això va mirar els seus pares, 

mostraven un rostre de cansament, esgotats, i de no haver 

dormit en tot el vespre, ja que tenien els ulls vermellosos. 

Així que es va aixecar i se'n va anar una altra vegada cap a 

l'habitació. Un parell d'hores més tard, va decidir sortir de 

casa seva, ja que tot li recordava na Xisca. Sortint de 

l'habitació, va veure entrar al seu germà al bany, tot vestit 

de negre. A na Paula li va parèixer estrany, però com que el 

seu germà estudia art dramàtic, va deixar el tema i sense 

dir res a ningú va agafar el seu abric i se'n va anar. 

Passejant, va decidir seure a un banc que hi havia i allà va 

començar a recordar 

una altra vegada 

aquells moments 

que havia passat 

amb la seva millor 

amiga i que ja pus 

mai més tornarien a 

fer de les seves. 

Com aquella vegada 

que na Xisca es va 

deixar el banyador 

quan van anar de 

campament i entre 

les dues en varen 

fabricar un, o 

aquella altra vegada 

que quan eren a dalt 

de la muntanya, una 

cabra els va robar el 

menjar. Mentre recordava totes les anècdotes, un senyor 

vell amb caputxa i vestit tot de negre se li va atracar i li va 

donar un llibre amb un punt. Na Paula, desconcertada, no 

va saber reaccionar i quan se'n va adonar, aquell home ja 

no hi era. Va agafar el llibre i el va obrir per on hi havia el 

punt, simplement hi havia una frase en negreta i la resta de 

llibre, els fulls, estaven en blanc. Ella va decidir llegir el 

que hi havia escrit, i deia així: "De vegades la realitat, no 

és el que sembla ser". Aquesta petita, però impactant, frase 

va fer pensar a na Paula, així que va decidir caminar a 

veure si trobava el senyor i demanar-li explicacions. 

Després de caminar una bona estona, li va semblar escoltar 

la veu de na Xisca, però ella mateixa és negava que això 

fos vera, ja que podia ser la seva imaginació qui ho penses. 

Però de cada vegada aquesta veu era més clara i profunda i 

va decidir mirar, i efectivament era na Xisca amb la resta 

de companys! Na Paula no s'ho podia creure, de fet no s'ho 

creia, fins que es va apropar al grup i va sentir com na 

Xisca deia plorant, que no sabia quan tornaria a l'institut a 

causa de la mort de na Paula, i que tot això l'estava afectant 

molt. Na Paula, no entenia res, no s'explicava res, de fet, 

va decidir seguir na Xisca fins a ca seva per demanar 

explicacions a tothom. Una vegada que va arribar a ca la 

seva amiga, va entrar i va sentir una conversa que 

mantenia na Xisca amb la seva mare, que li deia que 

acabava de xerrar amb els companys de classe i que els 

havia comunicat que tardaria com a mínim una setmana a 

tornar a classe, ja que per a ella tornar a la rutina diària, li 

resultava molt difícil, ja que tot estava lligat amb na Paula. 

Una vegada na Paula va sentir aquesta conversa es va 

posar a plorar i a cridar al mateix temps, dient que com era 

possible tot això, que era na Xisca qui havia mort, però 

resulta que ni ella ni la mare de na Xisca es van trastocar, 

ja que de fet, no la sentien. Na Paula, va sortir de ca la 

seva amiga i se'n va anar directe cap a casa seva, i tot d'una 

es va topar amb la mare, i li va començar a explicar tot, 

però mentre ella li anava explicant se'n va adonar que la 

mare tampoc la sentia. Na Paula, més desconcertada que 

mai, va començar a 

pensar, que des de la festa 

no havia xerrat amb ningú 

i de sobte va recordar la 

frase del llibre d'aquell 

senyor al parc: "De 

vegades la realitat, no és 

el que sembla ser". Tot 

seguit, va observar com la 

mare s'asseia, i en veu alta 

deia: "aquesta família, mai 

superarà la mort de na 

Paula". Seguidament, la 

mare va afegir, amb un 

parell de llàgrimes: "si els 

pares de na Teresa, no 

haguessin planejat aquell 

espectacle d'ocells, cap 

d'ells s'hagués recolzat als 

arbres, i aquest no hagués caigut damunt la meva filla 

Paula". Ara tot concordava, no era la seva amiga qui havia 

mort, si no ella! De cop i volta, va notar com qualcú li 

tocava l'esquena, es va girar i resulta que hi havia el senyor 

del parc. Ell li va dir que ara se n'havia d'anar amb ell cap 

al cel que la vida a la Terra per a ella ja s'havia acabat i 

també li va començar a explicar tot el que havia succeït. 

 Finalment, na Paula i aquell senyor van arribar a un acord. 

Varen decidir escriure dues cartes i deixar-les d'una 

manera que no fos sospitosa. La primera anava dirigida a 

na Xisca, explicant-li que si qualque dia una d'elles 

faltava, l'altra seguiria endavant i cada dia seguiria sent 

una petita aventura. I l'altra carta, va anar dirigida cap als 

seus pares, que havien decidit separar-se després de la 

mort de la seva filla. Ella els argumentava que si qualque 

dia faltava, voldria que la seva família seguís endavant i 

unida. Al final, les cartes van ser amagades a un lloc on 

sabia que un dia o l'altre els trobarien i encara que ja no 

fos tot igual com abans, la vida d'aquelles persones seria 

un poc més feliç.

Ester Sureda Benejam de 1r de Batxillerat 
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   Comiat de l'alumnat de 2n de batxillerat

   Enguany acomiadàrem els alumnes de Batxillerat amb una festa. Esperam que guardin un bon record del 

nostre centre i els desitjam molts d'ànims i molta sort.
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