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El Premi Sant Jordi Catalunya Itàlia de creació artística i literària, organitzat per Ràdio 

Catalunya Itàlia, enguany ha arribat a la seva tercera edició.  

El nombre creixent de promotors d’arreu dels Països Catalans (L’Alguer, les Illes Balears, el 

País Valencià, Catalunya i Itàlia) ens permeten ser optimistes de cara al futur; el mateix podem 

dir pel que fa al nombre de participants, amb una significativa participació de les comarques 

d’Alacant, gràcies en especial als esforços de la Lliris Picó. 

Desitgem agrair la col.laboració rebuda a les següents institucions promotores: la Delegació 

del Govern de la Generalitat a Itàlia, l’associació Catalans a Roma 

(https://catalansaroma.com/), l’Obra Cultural de L’Alguer (http://www.obracultural.cat/), 

Òmnium Cultural de L’Alguer (https://omniumalguer.cat/), l’Obra Cultural Balear 

(http://www.ocb.cat/index.php), la Secció d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans 

(https://alacant.espais.iec.cat/) i la Plataforma per la Llengua (https://www.plataforma-

llengua.cat/). 

Igualment agraïm les donacions de llibres fetes per l’Obra Cultural de L’Alguer; la secció 

d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans i l’escriptora Lliris Picó; les Edicions de l’Alguer 

(https://www.edla.it/); en Jordi Marjanedas, la Carme Pagès i l’Amanda Buisan; i també per 

les Edicions del Bullent (https://bullent.net/). 

Cal recordar la bona, i molta, feina feta pels membres del jurat:  

Eusebi Ayensa, autor de "De l'una a l'altra Riba: Homenatge a Grècia",  premi Josep Vallverdú 

d'assaig. 

Maria Balcells, http://mariabalcellsforrellad.blogspot.com/ @marybalcells. 

Albert Barreda, pintor català afincat a la Liguria. 

Rosa Oliveros, editora, @rosaoliverosa. 

Anton Roca, http://www.arteco.org/antonroca/. 

Amaranta Sbardella, traductora i autora, @Amaranta_emeira. 

A tots ells, el nostre agraïment. 

Acabem aquesta breu nota assenyalant que molts sou els que ens heu agraït la feina en 

defensa de la llengua catalana. Doncs bé, podem dir-vos que seguirem fent-ho: comptar amb 

la participació d’algun estudiant de català però d’origen no català i de nombrosos catalans de 

L'Alguer ens ha omplert de satisfacció i ens anima a mirar cap al futur amb esperança. 

 

Roma, 8 d’abril de 2022. 
Eva i Rafel per la redacció de Ràdio Catalunya Itàlia 

radio.catalunya.italia@gmail.com @RadioCatalunya  @radio.catalunya.italia  
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Comentaris del jurat 

El premi Literari i Artístic Sant Jordi Catalunya-Itàlia, amb més de seixanta originals 

rebuts en la convocatòria d’enguany, és un bon exemple del vigor de la nostra llengua 

arreu dels països en què es parla el “bell catalanesch” de Muntaner. Cal posar de 

manifest, a més, la qualitat dels treballs -tant literaris com artístics- rebuts, que ha fet 

especialment difícil la feina i les deliberacions del jurat. Comprovar com el català 

segueix essent la llengua d’expressió habitual des de l’Alguer fins a Lleida i des de 

l’Empordà fins a València ha estat enormement gratificant i ens fa pensar en la bona 

salut del nostre idioma, que, amb tot, segueix necessitant tota la nostra atenció i tota 

la nostra protecció. 

Així mateix, els dibuixos i aquarel·les rebuts han estat d’una gran qualitat, amb 

mostres de nois i noies ben joves, que d’aquesta manera comencen la seva singladura 

en el món de l’art, en el qual esperem que triomfin en el futur, ja que l’art, com la 

literatura, és el millor antídot contra les actituds totalitàries i les guerres que 

acompanyen la humanitat des de la nit dels temps i dels quals actualment n’estem 

vivint casos ben escruixidors. 

 Eusebi Ayensa 

 

  



La cita anual del Premi St. Jordi, organitzat amb molt d’encert per Ràdio Catalunya 

Itàlia, arriba puntual a la seva tercera edició. La novetat més rellevant d’aquest any és 

la varietat geogràfica dels participants, que ens mostra la riquesa de diferents parlars 

dialectals de la nostra llengua. 

En aquest any, 2022, hi ha hagut més aportacions en el camp literari que no pas d’arts 

plàstiques i la mitjana d’edat s’ha situat per sota dels 30 anys. 

En l’apartat de literatura hi ha temes molt recurrents: l’autoestima, l’homosexualitat, el 

feminisme i, en general, els prejudicis en la societat. Segurament fruit de l’edat dels 

participants, molts d’ells influenciats per la lectura del llibre 42 voreres. Això ha 

suposat una manca d’originalitat que s’allunya de l’esperit del concurs que pretén 

fomentar, precisament, la creació. Malgrat tot, la sola voluntat de participar en aquest 

concurs, ja demostra una estima vers l’art i el català, que és sempre d’agrair. 

Pel que fa a l’àmbit d’arts visuals, sorprèn que enguany s’hagin presentat tan poques 

obres respecte a les passades edicions. Aquí la franja d’edats és molt ampla i la 

varietat d’estils també. 

Agraeixo la confiança  i l’honor de poder formar part d’aquest jurat i, sobretot, l’encert 

i l’esforç que Ràdio Catalunya Itàlia fa en promoció de la creació artística. 

Bon Sant Jordi! 

Maria Balcells 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Artístic nens 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

Artístic adults 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

Literari adults 

 

 

 

 



1r Premi 

Carmelita Zedda  

L’Alguer 

 
País de sol 

 

Quantes voltes he pensat 

seguda en fatxa al sol 

d’ésser nada en un país 

on és sempre juliol 

on les cases, los debaixos, 

són régies, són castells, 

los bastions, les muralles 

blanques veles de vaixells 

que balziguen la marina 

que festegen amb el vent 

mentres punten l’horitzont 

en color de foc ardent 

mentres fan un inquí 

al gegant esterrigat 

ben content d’ésser nat 

verament fortunat 

quan partit minyonet 

de damunt d’una estrella 

ha triat per la vellesa 

de les terres la més bella. 

Una dolça joveneta 

amb ombrel·la i capelina 

que de tots és apreciada 

com que fossi una reina 

la reina del salum 

de les platges, les costeres 

los atunjos, los estius 

i les fresques primaveres. 

Primaveres alguereses 

dignes filles d’un pintor 

que empolsina el sou pinzell 

en les tintes de l’amor. 

                                                                                                   

 



2n Premi ex-aequo 

Glòria Judal Aubia  

Barcelona   
 

PAISATGE DES DE LES VELLES ALZINES 

 

Dues velles alzines al marge del camí que 

mena al castell 

vigilen, d'avançada, que l'antiga pau dels 

segles no es vegi pertorbada 

.  

 

Vigilen les Sitges 

ses  revellides branques, 

res no s'hi belluga, 

no hi ha cap alimara, 

només el sol morent 

les pedres amanyaga. 

  

L'ermita de Sant Pere, 

humilment adossada 

al talús que s'enruna, 

contempla fa centúries 

des de la vella espadanya 

el llarg farbalà de serres. 

  

Darrere de l’absidiola, 

d’arcuacions voltada, 

sobre el sòl del cementiri 

hi ha una llosa abandonada;  

el nom d’una dama hi resa 

entre xicoira i bardanes. 

 

Respiro com les alzines 

la calma de la vesprada. 

Recullo prop de la soca 

un grapadet de vidalbes 

i treno amb dits curosos 

una petita garlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em quedo mirant el blau 

que ara va desmaquillant-se 

per acollir la celístia  

d'una nit envellutada, 

nit de tissatge negrós, 

i de lluna desterrada. 

 

Si en sap el llibre del cel 

de les vides sepultades, 

de les alzines,  i els  homes, 

que sota d’ella passaven. 

Si en sap cada vell camí 

d'amors i desventurances! 

 

 

Omple el silenci l’espai, 

l’ocellada va ajocant-se... 

Deixo el bell present de flors 

al peu de la llosa blanca. 

 

Allà al turó s’il·luminen 

els farallons d’una casa, 

és el meu petit xopluc 

que acollidor està esperant-me. 

Vestida de solitud 

faig camí de davallada, 

m’acompanya una gran pau, 

tinc l’ànima asserenada. 

He bastit un altre pont 

que el record em demanava. 

 

      

 

 

     

 

 

 

  

   <       
        Xicoira o Dent de lleó                    Vidalba                                        Bardana  
Febrer 2012                                                                                                                    

  



 

2n Premi ex-aequo 

Carme Julià i Arechaga  

Palma de Mallorca 
   

Infinitud 
 

M´il·lumino d’immensitat quan em mires -va dir ella. Ell va somriure, per compromís, 

però va deixar d’acaronar-la. Va mirar el rellotge, tot sabent que tenia temps de sobra, i va 

balbucejar que havia de partir tot d’una perquè tenia una reunió amb el tutor del fill. 

Començà a vestir-se i no encertava els botons de la camisa, la corbata estava enredada en 

el tapament, els pantalons massa mastegats, sort de la jaqueta que havia quedat penjada 

sobre una cadira del menjador. Ella l’observava sorpresa i es tapà amb el llençol -no li 

agradava que ell la miràs nua. Malvestit, es calçà i la va besar al front mentre es disculpava. 

Va fer voltes i més voltes per arribar a l’hora de sopar com de costum, a les nou. Tal vegada 

ella s’havia fet massa il·lusions tot i que li va explicar quina era la seva situació. La frase 

li martiritzava al cap, un dolor polsàtil anticipava una migranya que l’incapacitava 

totalment. Entrà fins a la cuina, i va dir: migranyota. Vaig a estirar-me. Durant els dies 

següents, no va tenir cap notícia d’ella. Tampoc no ho intentà ell. S’havia llevat un pes de 

damunt. Seguiren dies tranquils, sense mentides. Es dedicà a la família, a fer esport i 

recuperà la rutina sense sobresalts. Emperò, poc a poc, la vida li semblava gris, sense 

al·licients. Mirava de reüll les dones que passaven, i totes li semblaven atractives. Durant 

la pausa del cafè va canviar de bar. En un parell de dies va tenir la situació controlada. 

Devers les onze s’omplia d’oficinistes que berenaven en grups. Entre les veus que pujaven 

de volum, a mida que el cafè els reviscolava, hi havia una al·lota jove, sola, que llegia el 

diari. A l’endemà, se situà devora ella. Demanà el cafè, curt de cafè, i va fer com que llegia 

missatges del mòbil. Ella alçà els ulls i es girà cap a ell. Descontrolat, mirant-la fixament 

li va dir: saps que tens un ulls polits i poderosos? La resta va anar com una seda. Encontres 

furtius, sempre el mateix dia, tot era novetat. Fins i tot planejaren un petit viatge aprofitant 

una excusa de feina. Visitaren Roma com una parella que gaudia dels petits plaers 

quotidians dels quals n’estaven privats. En un moment  d’exaltació, ell va mirar aquells 

ulls que el fermaven a ella i digué: quan et mir m’il·lumines d’immensitat. Ella saltà del 

llit, es girà d’esquena, es vestí i va dir: potser t’has fet massa il·lusions. Ens veurem a 

l’aeroport. 

 

 
 
 

      

 

 

     



3r Premi 

Roser Moix  

Barcelona 
 

Ballo la dansa de les algues, suau i persistent, mentre els ulls se’m tornen blaus de 

tant mirar el mar immens.  

I em torno mítica i m’omplo d’escates de plata. I tu jeus al meu cantó i jo al teu 

costat.  I tu pertanys a la nit, i jo et pertanyo a tu mentre sigui sirena.  
 

M’enlairo quan la teva pell frega la meva i puc acaronar-te l’esquena nua i vulnerable 

i sento als capcirons dels dits el batec del teu esperit.  
 

M’il·lumino quan obro un nou llibre amb milers de formiguetes negres que em 

lliuraran tot el  seu misteri quan arribi al seu cau. 
 

Torno a ser nena quan faig bombolles de sabó que captiven, dins les seves esferes, 

tots els arcs iris que he somniat. 
 

L’exaltació de saltar de roca en roca, sense por, sentint-me meitat gavina, meitat 

pantera. Feliç d’estar al sol suau de mitja tarda, la pell calenta, el gust de sal i per 

sempre més el mar. 
 

Després de l’adelerada caminada el fullam verd i grog posa clapes sobre nostre. 

Ombres que ballen, ens refresquen i ens retornen. 
 

Em sento sàviament unida a l’univers quan els meus llavis callen perquè la meva ànima 

reposa. 
 

La vida em canta quan veig carrers i places amb estols de coloms, de nens jugant. i 

xerradisses bullicioses.  Rialles i paraules que es creuen a l’aire, omplen els carrers  

i  tendeixen  invisibles fils que em sedueixen.  
 

La lluna taronja que apareix tímidament sobre el mar mentre escolto la seva remor 

que a vegades trona i a estones em bressola. 
 

M’omple l'ànima col·leccionar petxines i fer-ne collarets; ballar sobre la sorra 

humida així guarnida i olorar el mar, el peix i la suor de pescadors de mar enllà.  
 

Sóc infinita  quan sento l’aire acaronar  la meva pell molla i ja no hi ha fronteres. 

Perquè soc carn porosa que acull el temps preterit i present.  
 

Tot això,  i més, m’il·lumina d’immensitat.                                         

 
 
 

      



 

4t Premi 

Pedro Sevilla Miguel  

Roma 
 

 

 

Dies d'anys passats, 

pors de temps presents, 

futurs que arriben ennuvolats 

i enfosqueixen les ments. 

 

 Un poble de pau atacat 

 per un enemic cruent, 

 defensarà sempre la llibertat 

 de la seva terra i de la seva gent. 

 

 Les bombes sobre el discerniment, 

 omplin les maletes de dolor, 

 per al llarg viatge del sofriment. 

 

 A l'ànima flueixen els colors 

 i al cor brilla un sentiment 

que il·lumina d'immensitat la foscor. 

 

 

 

 



5è Premi 

Maria Albert Pomares 

Alacant 
 

 

TROBAR-NOS 
 

 

I 

De vegades un plor és més que un plor. 

De vegades un plor és l’aigua que neteja el nostre horitzó i els camins que ens hi 

condueixen. De vegades un plor és una pèrdua que ens buida per dins i ens fa anar a la 

recerca de noves direccions. 

De vegades un plor és la pluja necessària perquè la llavor de l’acceptació puga 

nàixer. De vegades un plor neteja els ulls que ens fan mirar cap a una nova vida. 

II 

Recorde les meues intuïcions, mira que quasi ho sabia. 

Recorde la felicitat als ulls de la meua mare quan prenia café amb la seua amiga. 

Després, les parets de la nostra casa es tornaven fulls de paper que deixaven escoltar les 

seues llàgrimes de culpabilitat. 

Haguera volgut fer-la forta, prendre la seua mà i acompanyar-la en la recerca de la 

seua identitat. 

Haguera volgut, però el vent d’aquell present omplia els nostres ulls de sorra i no ens 

podíem trobar. 

La meua vida va continuar caminant, la seua es va estancar… 

 
 

III 

És diumenge, dinem juntes, com de costum. Quan arribe m’adone que a taula hi ha 

coberts per a tres persones. 

I és en eixe precís moment que mire a la meua mare major, cansada, plorosa però 

decidida. I és en eixos segons quan m’adone que de vegades sense perdre’ns mai ens 

podem trobar. 

 

 

 

 



 
 

6è Premi 

Pilar Roig Serra  

Santa Maria del Camí (Illes Balears) 

 

 
 

Komorebi 

 

Cauen cristalls d’infància. 

Temps 

Tristesa 

Por 

Ploro sobre les fulles mortes del cos. 

Un raig travessa l’espessor. 

M'il·lumino d’immensitat. 

 

                                          

 

 

 



 
 

 

Un matí gèlid, el sol que trau el cap per la finestra, els llençols que t’abriguen, l'alegria 

d'un nou dia. Un nou començament, una oportunitat més de buscar la felicitat. Una dutxa 

calenta, l'olor de cafè, les paraules del veí que et desitja que tingues un bon dia. I ja al 

carrer tot et fa pensar que aquest dia valdrà la pena. 

Sort de tindre molta faena que fer, de tindre la ment ocupada, de saber que tot esforç té la 

seua recompensa. I treballant passen les hores, la satisfacció d'anar complint objectius, de 

sempre aspirar a més. 

Les persones que t'acompanyen al llarg de la vida, la família, els amics, tot et fa pensar 

que no necessites res més, que tota la resta és prescindible, que el millor de la vida resideix 

en les persones. Persones empàtiques, solidàries, inspiradores, plenes de llum, que donen 

energia a tot el que els envolta. 

No obstant això, la llum no és infinita. A vegades les coses canvien sobtadament i tot el 

que t’il·lumina es converteix en foscor. Els matins continuen sent gèlids, però el sol ja no 

es creua amb la teua mirada. L’arc de Sant Martí dona la benvinguda a un nou dia en el 

qual la varietat de colors no inspiren i separen més que connecten. Les persones que 

compartien la seua energia et donen a elegir entre la diversitat i la llibertat, o una 

companyia que no accepta, que no respecta, que no comprèn. 

El que ocupava la teua ment comença a canviar. És reemplaçat per preocupacions, per 

discriminacions, per falta de treball. Es tracta d’elegir: la immensitat de les emocions o la 

il·luminació de l’acceptació. 

 

Marta Agües Albero  

 

 

 

 

 

· 
 



 

TRET AL COR 

En aquell moment el temps es va detindre. El vent va deixar de bufar, el soroll del carrer va 

ensordir i el que estava apagat en el meu interior es va encendre. I ací estava ell, davant de 

mi, amb una pregunta en la mirada i una promesa en el cor. Una promesa no verbalitzada 

60 anys arrere. 

En aquells dies el món era molt diferent. Hi havia unes certes coses que s'esperaven d'un 

home, com casar-se, tindre fills o complir amb la seua formació militar. Va ser durant 

aquells anys quan ho vaig conéixer a ell. Ens havien destinat en la mateixa ciutat, ciutat en 

la qual vam passar 1 any al servei de les armes. El que mai vam imaginar es que en aquell 

lloc tan estricte i fred hi haguera cabuda per a uns sentiments tan purs i profunds.  

Durant els primers dies els minuts semblaven segles mentre esperàvem amb angoixa 

l'endemà, que semblava no arribar mai. Fins que va arribar aquell dia que va fer que tots els 

anteriors i els que venien passaren a ser els més dolços dels records. Els moments en els 

quals coincidíem en la mateixa sala m'era impossible enlairar els ulls d'aquell home. Sabia 

que aquelles mirades no eren apropiades, especialment si venien d'un home cap a un altre 

home. No obstant això, a ell semblava que no li molestava en absolut.  

Finalment, la vesprada en la qual ens vam armar de valor i vam parlar per primera vegada 

va arribar. Vam passar hores i hores conversant sota el roure i veient el capvespre. Va ser 

llavors quan em va comptar sobre les obligacions que li esperaven en eixir: un matrimoni 

acordat en el qual havia de tot menys amor. En aquell instant em vaig adonar que a mi 

m'esperava el mateix destí, una aliança amb una dona a la qual no estimaria, o almenys no 

com deuria.  

Els mesos van passar volant, i el moment del comiat estava cada vegada més a prop. En 

aquells dies, els nostres sentiments eren tan grans que els nostres cossos a penes podien 

contindre'ls. Desafortunadament, això no era suficient com per a desentendre'ns dels nostres 

deures i iniciar una vida junts. 

Després de tants anys, en tindre-ho davant de mi, semblava que el temps no haguera passat 

i la seua presència m’iluminava d’immensitat. Que el dia anterior haguérem estat en aquella 

ciutat, conversant llargament sobre l'incert futur i desitjant que no arribara mai. Però en 

aquell instant, les ganes d'estar junts i aprofitar aquell valuós temps que ens quedava eren 

superiors a qualsevol possible obstacle que ens negara la felicitat que tant anhelàvem. 

 

Alejandra Amat Muries i Esther Córcioles Botella 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La tendresa és una d'aquelles qualitats que ens defineix com a ésser humà, la capacitat de veure 

bellesa en les coses xicotetes, en els xicotets detalls, com pot ser la tendresa que ens desperta veure 

una foto de quan érem més xicotets, que ens fa pensar que abans érem xiquets i no teníem 

preocupacions. 

També fotos amb familiars o persones pròximes que ara falten, que ens fan recordar que temps 

anteriors sempre van ser millors i ens dona tendresa, veure una foto i recordar el precís instant de 

la foto. 

Però per a mi, les millors fotos són les que amaguen una meravellosa història darrere, totes tenen 

la seua història, però tots tenim alguna foto que és més especial que qualsevol altra que ens hagen 

fet o hàgem fet. Ja siga perquè el dia que et vas fer aqueixa foto, va ser el pitjor dia de la teua vida 

i en aqueix moment algú va aconseguir traure't un somriure o perquè en aqueixa foto es veu un raig 

de llum dins de tot el sofriment que has anat patint durant molt de temps i que lluny d'anar-se, es 

fa més gran, però en aqueix moment, just en aqueix moment, s'evadeix. 

Per a mi això és la tendresa, la capacitat de mirar amb anhel tot allò que anhelem o desitgem però 

que altres persones si que tenen, aqueixes persones podem ser nosaltres mateixos en un altre 

moment de la nostra vida, i això si que és tendre. 

 

 

 

Martín Amorós Cerdá 

 

 



 

 

 

És cert que tots ens hem amagat alguna vegada per la por que ens produïa  el que podia 

pensar la resta, com per exemple pel pentinat que portàvem, algun granet d'adolescent, 

la roba que ens havíem comprat, però tots aquests motius no tenen ni punt de comparació 

amb el que sent una persona que s'amaga per por de mostrar els seus gustos o els seus 

sentiments per una persona del mateix sexe. 

 

Una de les moltes coses que hauríem d'aprendre des de xicotets és a no jutjar a la resta 

per cap motiu, i encara menys per estimar a una persona, sigui del sexe que sigui. Tots 

tenim inseguretats i pors per diversos motius, però hem de deixar a banda aquests 

pensaments per a poder millorar i avançar. Qui no ha volgut alguna vegada poder 

camuflar-se i passar desapercebut?, qui no hi ha desitjat estar en un parany solitari 

alguna vegada? El problema resideix en tindre aquests pensaments, dia sí i dia també, i 

no per avergonyir-te de qui ets, sinó per pensar que la resta de persones es poden 

avergonyir de tu.  

 

Si una persona canvia, que siga per estimar-se més, per a no tindre complexos i poder 

ser feliç. L'autoestima és un conjunt de percepcions, pensaments i sentiments que tenim 

de nosaltres mateix. Tindre una autoestima elevada ens ajuda a pensar menys en el que 

diran i pensar més en el que direm nosaltres dels nostres actes, la nostra forma de ser i 

els nostres gustos. 

 

Fet i fet, la llibertat de viure amb la tranquil·litat de passar desapercebut i no cridar 

l'atenció quan no es vol, poder ser lliure per a estimar a qui vulgues sense importar si és 

home o dona, poder donar-li la mà a la persona que estimes sense que la gent et mire 

de forma estranya, és un plaer que tots hauríem de poder gaudir. 

 

Teresa Lucía Aznar Ortega 
 

 



 

 

 

ELLES 
 

Va arriscar la seua vida com a corresponsal de guerra, una etapa professional, un repte, un 

aprenentatge... 

I com si necessitara alçar la bandera blanca de la pau amb si mateixa, va decidir tornar allà 

on se sentia viva. 

En l'avió de tornada a casa, mentre subjectava el botó blanc que li va sostindre en els seus 

moments més difícils, va tindre l'estranya sensació, la necessitat imperiosa, de perdre's 

amb la imaginació davall d'aqueixos núvols...evadir-se o per fi, sentir-se lliure. 

Havia sigut una època de dedicació absoluta a la seua professió i la tornada a casa li feia 

sentir nua. Enfrontar-se a una copa de vi, a la serenitat, a un tu a tu, a fluir sense més, era 

allò que més por li donava però també allò que més necessitava. 

Van passar els dies i era allí, en el fred ambient d'aquells eterns corredors on sentia, on 

tornava a ser ella... I és que la dona guerrera s'enfrontava en cada revisió al despertar dels 

seus cinc sentits. 

La seua olor, com es perdia en la seua mirada...com li feia sentir era la cura a la seua 

malaltia i el bàlsam a la seua llibertat. 

En el seu calendari només ressaltava els dies de revisió, sempre a la mateixa hora, les onze 

de cada dijous, el moment en el qual es trobaria amb Paula, la seua doctora. Ella, amb ella 

se sentia més lluny de la mort i més prop de la vida, la vida que volia viure. 

Sempre va tindre por als silencis perquè dins d'ella hi havia tant de soroll que no hi sabia 

com gestionar-los. En l'última revisió on va rebre l'alta mèdica, van tancar els ulls i es van 

donar una abraçada d’aquestes en  les quals se sostenen, el cos, els dubtes i les pors. El 

botó blanc que li va acompanyar durant tants anys ara l'estrenyia amb més força, tot 

recobrava sentit...Per fi elles, en pau i lliures. 

 
Noelia Ballester Millán 

 

 



 

 

Nua 

 

Feia massa temps que les coses anaven així. Els dies es tornaven foscos i les nits es feien 

llargues, sense fi. Els dies es repeteixen i així passaven els mesos, 

Gener, 

Febrer, 

Març, 

Abril, 

Maig, 

Juny… 

Sis mesos des d’aquell dia, sis mesos més, sis mesos menys. I així arriba l’estiu, les nits 

són més curtes i el sol il·lumina els dies, encara que la resplandor no arriba a totes les 

parts. Isc al carrer i la gent camina sense preocupació, rient i concentrats en el seu propi 

món. 

 

Els dies de pluja han deixat pas a les vesprades de sol i platja, nits caloroses on la festa se 

sent a l’ambient i que recorden a moments més feliços, a èpoques on les preocupacions 

no existien i on la vida passa sense poder fer res per parar-la. 

 

Agafe el metro per a tornar a casa, faig la parada obligatòria al carrer central on es troba 

el mural, aquell mural de la ciutat de Nova York, aquell on pots veure a Audrey Hepburn 

en una altra vida, en un altre lloc, molt més feliç que jo. 

 

Arribe a casa i em trec la roba, capa a capa, peça a peça. Fins que quede nua, lliure. El 

sol torna a desaparéixer i jo em prepare per a una altra nit d’insomni, com totes des de 

feia sis mesos. 

 

Però aquella nit d’estiu, era diferent. El sol va eixir prompte aquella matinada, els ocells 

es podien sentir i per primera vegada, el cor no em pesava. I quan vaig eixir al saló el sol 

il·luminava tota l’estança, expulsant les ombres i deixant pas a la llum. 

 

Sí, vaig pensar, aquella matinada era el principi d’una nova vida. 

 

 

María José Beltrá Giménez i Amy-Louise Fleet 
 

 



 

 

M'he parat a pensar. Jo vaig ser la primera persona a fer-me mal. Per això, porte temps intentant 

canviar. Canviar per dins. Després de mesos, sé que hauria de començar demanant perdó. Així que, 

ho sent molt. Ho sent per totes eixes vegades que no em vaig tindre en compte perquè les 

inseguretats cridaven tan alt que no aconseguia escoltar res més. Ho sent per eixos moments en 

què vaig deixar de ser jo mateixa al deixar-me influenciar per les opinions dels altres.  

 

Ho sent per comparar-me i sentir que no soc suficient. Ho sent per intentar complir unes 

expectatives que mai podré aconseguir. Ho sent per tots eixos dies en què em vaig enfocar tant a 

regar les flors dels altres que vaig oblidar regar les meues. I un jardí que no es cuida s’acaba 

marcint. Eixe va ser el meu punt d'inflexió. L'inici de la meua metamorfosi. 

 

Ara sé que l'espill em mostra el que estic disposada a veure i, encara que abans em fixara en les 

parts que em disgusten, les que m’agraden sempre han estat ací. Just en el mateix lloc. Per això, 

m'acceptaré i abraçaré totes les diferències que em fan ser qui soc. Em promet que, a partir d'aquest 

moment, posaré el cor, les ganes i el temps a estimar-me. Aprendré a valorar-me i a no ser tan 

exigent amb mi mateixa, sense oblidar quines són les meues limitacions. 

 

Em propose conéixer-me millor per a anteposar els meus interessos i el meu benestar sense sentir 

que soc egoista. Em donaré l'oportunitat d'equivocar-me, aprendre dels meus errors i eixir més 

forta. Dedicaré temps a les coses que em fan feliç i ho compartiré amb aquelles persones que sàpien 

valorar-ho. Ho deixe per escrit per a no oblidar complir-ho: seré la meua prioritat i no acceptaré 

menys amor del que meresc. 

 

Ara sé que mai ho perdré tot si continue comptant amb mi, perquè l'amor que més necessite és el 

meu. M'he parat a pensar i, per molt perduda que estiga, sempre trobe el camí per a arribar a mi. 

Perquè mai s'oblida la manera de tornar a casa. 

 

 

Lucía Blanes Sánchez 

 



 

 

LA IMPORTÀNCIA DE VOLER-SE A UN MATEIX 

Totes les persones sabem que és molt important i necessari voler-se a un mateix, però 

realment ho posem en pràctica? Jo des de la meua pròpia experiència i la d’aquells que 

m’envolten respondria a aquesta pregunta amb un “no”. És molt difícil voler-se a un mateix, 

acceptar-se i valorar-se, i això, ho he pogut veure reflectit en mi i en la societat adolescent 

que m’envolta actualment. 

La societat de hui en dia ens fa dubtar de la nostra personalitat, idees i emocions encara que 

estem totalment convençudes d’aquestes en el nostre interior. Moltes voltes ens costa molt 

transmetre allò que volem de nosaltres mateixos per un “que diran” o “que pensaran”, fins 

al moment en el qual ens veiem recolzats per algú, perquè aquí tot canvia, ja no estem sols 

amb aquesta idea. 

Aleshores vol dir que no ens valem per nosaltres mateixos? Necessitem a algú al nostre 

costat? Aquest és altre aspecte molt rellevant lligat a l’anterior. La societat reflexa com 

moltes persones es troben lligades a altres perquè diuen que la fan feliç, quan realment jo 

hauria de ser una persona feliç que complemente la meua felicitat amb la d’una altra persona. 

Les persones vam vindre soles al món i ens anirem de la mateixa forma, per la qual cosa no 

necessitem a ningú pa viure i ser feliços. Però això, no significa que no puguem estar rodejats 

de gent que ens beneficie i ens aporte coses positives al llarg de la nostra vida. 

Per tant, amb açò vull fer una petita reflexió de la importància de fer-nos valer per nosaltres 

mateixos, d'expressar les nostres idees i emocions, d’aprendre a ser feliços sols i fer feliços 

als altres, de deixar a un costat tot allò que ens fa mal i de quedar-se on de veritat siguem 

nosaltres. Haurem de enfocar-nos en nosaltres, en cuidar-nos, en ser feliços i forts, i en estar 

a gust en nosaltres, i d’aquesta manera transmetrem aquests sentiments plens a aquells que 

ens envolten. 

 

Claudia Botella Escrivà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l'actualitat hi ha gent que s'allunya de la persona que vol per por, per por de que diran les 

persones del seu entorn, per por de no encaixar en la societat, per por de no estar dins del normal. 

Això sí que és trist, deixar escapar a l'amor de la teua vida simplemente perquè hi ha gent que no 

és capaç de comprendre el significat de la paraula amor. 

L'amor no entén d'edats ni de gèneres, entén de felicitat, de seguretat. On et sentes volgut, protegit 

i segur, ací és, la persona i el lloc correcte sense importar el que diran ni el que pensaran. 

Quan tot el món entenga que per a l'amor no hi ha gènere la societat anirà millor, la gent voldrà de 

veritat a les seues parelles perquè estaran amb la persona que realment són felices, no amb algú 

que no els agrada per a fer felices a altres persones. 

L'amor lliure dona la felicitat. 

 

Claudia Cámara Araujo  

 



 

UNA OLOR IMMENSA  

'alce, em situe enfront de l'espill i només 

veig el reflex de la immensa foscor que 

transmeten els meus ulls. M'arregle, isc al 

carrer, el cel plora, els núvols grunyen, el temps 

passa i mentrestant jo seguisc ací, preocupada per la 

meua flor. Els gossos em borden, els pardals deixen 

de cantar al meus passos i les fonts deixen de donar 

aigua. Tot està descontrolat, res és fidel a la seua 

naturalesa, com jo.  

M'afanye a arribar a la seua trobada, cada dia se'm 

fa més difícil però jo seguisc ací. Arribe, la veig, el 

cel deixa de plorar, els núvols deixen de grunyir i el 

temps deixa de passar, m’il·lumine d’immensitat. 

La meua flor, la meua benvolguda flor, ací està, 

esperant-me dia rere dia en el mateix jardí on ens 

vam conéixer. M’assec enfront d'ella, li murmure 

als pètals, li acarone les fulles, regue els seus arrels perquè mai deixe de 

créixer, mentrestant, els arbres ens miren, ens assenyalen i no ho entenen. 

Continue acariciant-la, continuen assenyalant-nos, s'escolta com murmuren, 

riuen. El cel torna a plorar, els núvols tornen a grunyir, i el temps es reprén, 

la foscor torna a les meues pupil·les.  

Torne a casa amb la mateixa sensació que vaig eixir, la meua il·luminació ha 

sigut efímera. Òbric la porta i una bufanda d'aire em colpeja amb força la cara, 

m'aclapara una enorme malenconia per la meua flor, present que alguna cosa 

hui passarà...M'assec en la taula, dos cactus m'interroguen i a cada resposta, 

em claven una espina, ells tampoc ho entenen... Com cada dia fuig i em 

refugie en l'olor impregnada en el meu cos de la meua flor...  

L'olor hui és més forta que mai, tant que no puc desprendre’m d'ella, hui és el 

dia, hui il·lumine d’immensitat la meua vida.  

Alejandro Candela Mateo i Cynthia Hernadez 

 

 

 

 

M 



 

INDECÍS 

 

 

Aquesta historia tracta sobre un xiquet anomenat Jordi. A aquest infant, li agradava molt jugar 

amb tota mena de joguets, però el jove tenia un problema, li costava massa prendre decisions.  

Una vesprada, quan va arribar a casa després del col·legi, va rebre la sorpresa de que els seus 

pares l’estaven esperant amb un pastís per a celebrar el seu dècim aniversari. Jordi tot sorprès 

mostrava un rostre que reflexava una immensa felicitat, ja que sabia que festa d’aniversari anava 

relacionada amb regals. 

Sergi, el pare de Jordi, després de que tant ell com la seua dona Mariola hagueren felicitat al seu 

fill, comentà que deu anys no es compleixen tots els dies, i com regal del seu aniversari anirien a 

la tenda de joguets més propera per a que escollira aquell que més il·lusió li fera. 

Cinc minuts més tard, els tres membres de la família ja estaven dins del cotxe per visitar aquella 

tenda de joguets. Una vegada arribaren, Jordi quedà embovat fixant-se amb tots els joguets per 

triar-ne un. Primer volia un baló, encara que després va veure una nina que li agradava més que 

el baló, tot seguit quedà impressionat per un cotxe teledirigit...  

El temps passava i passava però Jordi no podia escollir ja que no comprenia la situació per la que 

tan sols podia quedar-se amb un joguet si realment li agradaven tots. Finalment arribà l’hora en 

que el depenent hagué de tancar la tenda sense que el xiquet escollirà cap. 

Jordi tornà a casa molt decebut i mostrant un rostre d’incomprensió que reflexaba per tindre 

diversos gustos i no poder triar un que li pareguera millor que altre. 

                                                                                        Santiago Cortés Rico  

  

 

 



Renéixer 

 

Sento el perfum de Primavera 

sorolls,  colors i  suaus textures  

que tornen lents altra vegada  

a despertar amb encant la Vida  

Insospitats pregoners cruels  

arribeu puntuals i sacsegeu  

entranyes, vísceres podrides  

que ja no saben com renéixer  

ruines abúliques  

hòrrids vestigis  

inconsolables víctimes  

de batalles ridícules  

Silenciosament invoqueu  

l’indestructible alè vital  

que dorm poruc sota el pes  

de cada nova desfeta 

Serà en va  el vostre afany   

si les restes del que fou        

subjugades de fa molt temps  

al mes inclement dels tirans   

acaten la condició  

que prepotent les humilia  
 

Dolços titans, penetreu-me!  

Sense pietat envaiu-me!  

Ompliu de llum l’immens espai  

 d’aquest cos que ja no vol ser  

 Deixondiu-me els sentits  

que empresonats  agonitzen 

Que el vostre triomf em sigui de nou   

poderós bàlsam i essència eterna.                      

                                                                                                                Teresina Cunillera Catà  

 

 

 



 

 

Et convide, et convide a que ens equivoquem junts i deixem de ser perfectes, siga el  

moment que siga i quan tu vulgues. Sé que donar aquest pas crea pors i ens genera 

inseguretats perquè caminar cap a una interrogació es com sostenir-te amb un sol peu en aquella 

cima alta de la muntanya en la que pots mantenir l’equilibri o pots sentir pànic per la possible 

caiguda, però intentem-ho.  

No renúncies mai a allò que et fa ser tant tu, amb les teus errades, equivocacions i les teues 

imperfeccions i sé, que de vegades, no ens adonem de lo important que és ser imperfecte i que 

això es el que realment ens fa perfectes. 

Ratlla la paraula “impossible” i comença a escriure “potser” o “tal vegada”. Anem a  

desfer-nos de totes les barreres i començar a viure la nostra vida sent qui volem ser. Per això, 

anem a convertir-nos en allò que sempre hem somiat, perquè hi ha tantes formes de ser i estimar 

com colors, en el que trobem un ampli ventall ple de possibilitats i d’opcions. 

I espere de tot cor, que abans d’una possible caiguda ens haja donat temps a enamorarnos de 

nosaltres mateixa i a acceptar-nos tal i com som, amb les nostres virtuts, els nostres errors, les 

nostres debilitats i les nostres fortaleses. 

Perquè voler-te a tu mateix, és el primer pas per a poder ser tu amb els demés i és quan per fi 

podràs compartir allò tant real i sincer amb les altres persones, que potser, seran companys i 

companyes de vida per molt temps. 

Aixina que desperta! Dona la benvinguda a una de les millors i més grans aventures de la teua 

vida i accepta qui eres per a que els demés ho facen amb tu, perquè el temps corre i l’agulla del 

rellotge no frena, ens roba moments, moments que han de ser únics, especials i irrepetibles per a 

tots, instants d’un sol ús que caducaran una vegada finalitzen, perquè encara que durant eixe 

moment no ho sàpies, potser, estigues vivint un dels millors moments de la teua vida.  

Què em dius, acceptes? 

 

                                             Maria Ginés Expósito 

 

 



  

 

 

 

 

 

UN OCELL LLIURE 

 
L'homofòbia s'amaga en l'ombra de la seua pròpia ignorància, a l'espera de veure una 

mica de feblesa per a assaciar la seua gana. Està amagada, com si no volguera ser vista 

per ningú, com si no estiguera orgullosa de ser qui és. Els ocells, captius en la gàbia, 

creuen ser lliures dins de la seua pròpia presó. Mai han eixit fora per a entonar el cant a 

la seua manera. 

 
 

La por s'apodera d'ells solament olorant un moment la llibertat, i encara que la gàbia estiga 

oberta, la seguretat d'estar tancats sempre sembla més fiable. L'homofòbia, com a gat 

famolenc, es disposa prop de la gàbia esperant que algun ocell tinga la valentia d'eixir 

fora i trencar amb les reixes que li estaven atrapant. 

 
Una vegada comença a volar, el gat intenta apropar-se a ell amb passes de gegant fins a 

la gàbia, sense saber que perseguir la llibertat és el més semblant a caminar cap endarrere. 

D'aquesta manera, l'ocell va començar a ser lliure, mentre el gat començava a ser esclau 

de la seua pròpia ignorància. 

 

 
David Fernández Carrillo 

 

 

 



  

ESPERANÇA 

 

La vida es compon de primeres vegades. La primera vegada que plorem, que riem, que 

escoltem la veu d'una mare o d'un pare, que ens enamorem o que ens trenquen el cor. 

 
Però, la primera vegada que va intentar dir-li als seus pares qui era, va sentir una sensació 

estranya que li impedia articular paraula, com si d'un nus en la gola es tractés. Cap volta 

aqueix sentiment s'havia apoderat de la resta de les seues primeres vegades. 

 
Un dia qualsevol, decidida, va fer un pas endavant. Mai un huracà havia tingut tanta 

força com ella tractant d'alliberar-se de les seues pors mes profundes. Encara que li 

atemoria sentir la decepció d'aquells que li van regalar la vida, necessitava fer-ho, 

s'estava ofegant en la seua pròpia existència. 

 
- “Papà, mamà, m'agradaria sincerar-me amb vosaltres. Sent que visc encadenada a algú 

que no em representa. Soc dona i m'agraden les dones, i per això, no mereixo sentir-me 

com algú que delinqueix. Vull estimar de manera lliure i allunyar-me de tot sentiment 

de culpa. Només demano que entengueu aquest amor com el que vosaltres m'heu regalat 

a mi des que no tocava peus a terra”. 

 
No va ser fàcil despertar i saber que tot havia sigut un somni que es camuflava enrere els 

primers raigs del dia. 

 
Ella tracta de convèncer-se. -“Potser demà sigui una nova oportunitat per a provar sort”. 

Però... ja ha perdut el compte de totes les primeres vegades que va intentar alliberar-se. 

 
El temps s'esfuma i amb ell l'esperança de recuperar el somriure d'aquella noia que reia a 

riallades, la llibertat d'aquell que pateix en silenci i la força de ser, simplement ella. 

 

Ester García Guilabert 

 

 

 



  

 

Et convide, et convide a que ens equivoquem junts i deixem de ser perfectes, siga el  

moment que siga i quan tu vulgues. Sé que donar aquest pas crea pors i ens genera 

inseguretats perquè caminar cap a una interrogació es com sostenir-te amb un sol peu en 

aquella cima alta de la muntanya en la que pots mantenir l’equilibri o pots sentir pànic per 

la possible caiguda, però intentem-ho.  

No renúncies mai a allò que et fa ser tant tu, amb les teus errades, equivocacions i les teues 

imperfeccions i sé, que de vegades, no ens adonem de lo important que és ser imperfecte i 

que això es el que realment ens fa perfectes. 

Ratlla la paraula “impossible” i comença a escriure “potser” o “tal vegada”. Anem a  

desfer-nos de totes les barreres i començar a viure la nostra vida sent qui volem ser. Per 

això, anem a convertir-nos en allò que sempre hem somiat, perquè hi ha tantes formes de 

ser i estimar com colors, en el que trobem un ampli ventall ple de possibilitats i d’opcions. 

I espere de tot cor, que abans d’una possible caiguda ens haja donat temps a enamorarnos 

de nosaltres mateixa i a acceptar-nos tal i com som, amb les nostres virtuts, els nostres 

errors, les nostres debilitats i les nostres fortaleses. 

Perquè voler-te a tu mateix, és el primer pas per a poder ser tu amb els demés i és quan per 

fi podràs compartir allò tant real i sincer amb les altres persones, que potser, seran 

companys i companyes de vida per molt temps. 

Aixina que desperta! Dona la benvinguda a una de les millors i més grans aventures de la 

teua vida i accepta qui eres per a que els demés ho facen amb tu, perquè el temps corre i 

l’agulla del rellotge no frena, ens roba moments, moments que han de ser únics, especials 

i irrepetibles per a tots, instants d’un sol ús que caducaran una vegada finalitzen, perquè 

encara que durant eixe moment no ho sàpies, potser, estigues vivint un dels millors 

moments de la teua vida.  

Què em dius, acceptes? 

 

Rocío García Hurtado 

 

 

 

 



  

 

Com una papallona 

 

Per fi ha arribat el dia. Hi ha llums en tots els llocs. El poble està inundat per notes que 

ressonen amb to alegre acompanyat de converses i risses de la gent. Els carrers s’han 

omplit de mil colors que es mesclen i menegen al compàs de les cançons. Tanta és la 

felicitat que hi ha que el somriure de la gent és capaç d’il·luminar tot sense necessitat 

d’encendre cap llum. Oficialment, ha començat l’esperat carnestoltes.  

Per la meua finestra observe tot el que ocorre mentre que els meus sentiments es troben en 

meitat d’un confrontament dins del meu cap. Una varietat d’emocions em fan sentir un 

remolí en el qual l’alegria i la felicitat tracten de véncer a la por i la vergonya.  

A la meua esquena està la roba que havia preparat durant setmanes i a les meues mans la 

màsquera que, encara que pareix un objecte insignificant, era l’única que em podia donar 

la força que em faltava per a abordar els prejudicis que tanta por em feien.  

Anava passant la meua mà pels teixits que havia elegit mentre que somniava amb la 

sensació que seria poder vestir-los quan volguera. Aquest sentiment s’esborrava de colp 

en el moment que el meu cap recordava el dolor que em van fer les burles i risses d’alguns 

que des de sempre em vaig veure obligat a suportar.  

Em girava i mirava a les diferents persones que passaven, totes amb robes totalment 

diferents i em preguntava per què no tenia la valentia de fer com ells i eixir orgullós sent 

qui en realitat sabia que era.  

De prompte, des del lloc més intern de mi, un sentiment va nàixer de forma inesperada i 

em va fer qüestionar el perquè de tot això. I aprofitant aquella força a la qual el meu cos 

no estava acostumat a sentir, vaig agafar el valor que em faltava per a vestir-me i eixir al 

carrer.  

Quan vaig ser capaç de posar un peu a terra, van sorgir en mi una quantitat de sensacions 

impressionants que em van fer sentir la millor persona del món. Per fi em sentia jo mateix 

i no m’importaven els prejudicis ni els pensaments de la gent.  

De sobte, una veu tímida va fer una interrupció al meu estat d’emoció:  

- Balles? 

I així, el meu cos es va permetre escoltar la música i deixar-se llevar per cadascuna de les 

notes, creant en mi una sensació de llibertat pareguda a la qual deu sentir una papallona la 

primera vegada que ix de la seua crisàlide i s’adona que pot volar orgullosa de ser qui és.  

 

Paula Gómez Pomares 

 

 

 



 

  

 

 

Tú, extraterrestre,  

astronauta i el meu refugi 

 

Tú, eixa xica que passeja sense més mirant el sol. 

Tú, que un día vas ser aquella,de la que ni donaven ni esperavem,  

enterrada per a tots. 

Tú tan tú, que la diversitat va decidir fer-te extraterrestre,  

per tal d’ensenyar-te a lluir. 

 

Tú i la teua manera de fer-me sentir refugi. 

                                                                   

 

  Maria Gómez Sirvent 

 

 

 

 



  

Ho vaig escriure a llapis 

 

“Volia fer-ho a llapis, no perquè dubtara, sinó per a poder esborrar en qualsevol  

moment”, vaig llegir una vegada. Des d’aquell moment, no vaig tornar a fer ús del  

bolígraf. Mai no vaig usar cap instrument que no poguera esborrar-se, perquè fins i tot la cinta 

correctora, només cobreix la tinta amb la qual has escrit, no l’elimina. 

 

Aquell dia em vaig adornar que vaig escriure la nostra història a la meua memòria amb un 

retolador permanent, fins i tot aquelles experiències que el meu cap feia com si haguera oblidat, 

quan no era així. 

 

Vaig reflexionar durant molt de temps i, finalment, realitzant un exercici de valentia, amb la 

intenció d’eliminar de mi tota la tinta que corria per la meua sang com si es tractara d’un 

tatuatge, et vaig escriure aquella carta. 

 

Sincerament, tinc por. Més bé pànic. Pànic a què després d’escriure aquesta carta i  

cremar-la, me n’oblide de tu i no recorde tot allò que hem viscut, fins els moments més 

insignificants com dormir recolzada en el teu pit i tu acariciant-me el cap. I, sobretot, tinc pànic 

a oblidar aquella llarga llista de coses que el meu cor et va prometre el moment en què et vaig 

vore a través de la meua finestra aquell primer dia que vas vindre a recollir-me. 

 

“Promet intentar fer-ho bé. I promet voler-me per a poder voler-te a tu tan bé com et  

mereixes. 

 

Promet recolzar-te en les teues decisions, totes i cadascuna d’elles. Encara que també promet 

insistir-te que estudies i recordar-te que tu mateix m’havies dit que opositaríem junts algun dia. 

 

Promet fer-te milions de besades en eixa barba que punxa, fins i tot en eixe bigotet que em fa 

tanta gràcia. 

 

Promet sentir-me sempre tan orgullosa com el primer dia, que Clàudia em va dir “què guapíssim 

és”, quan et mire qualsevol persona. I mirar-te jo als ulls, encara al·lucinant perquè m’estiguen 

mirant a mi. 

 

Promet tindre sempre les millors intencions amb tu, preguntar-te quines són les teues amb mi i 

tot allò que em faja dubtar. 

 

Promet intentar-ho moltes vegades, totes les que faja falta fins aconseguir-ho.  

 

Perquè no sé què vull, però sé allò que no vull, i no vull quedar-me amb les ganes d’haver-ho 

intentat amb tu i pensar “què haguera passat si...” i anar lent, tan lent com siga necessari”. 

 

He de confessar que, finalment, encara que vaig escriure aquella carta a llapis i  

pressionant molt poquet amb la intenció que no es marcara en el paper, aquella carta es va marcar 

a la meua ment. I no vaig ser capaç de cremar-la mai. Va ser com si, en compte d’haver-la escrit 

a llapis, l’haguera brodat al meu cor per a sempre, així com vaig brodar la nostra història perquè 

durara tota l’eternitat. 

 

                                                                                                        Elisa Gundín Morales 
 

 

 



  

 

 

 

 

SEMPRE TU 

 

No es tracta que quan el primer amor acaba, 

hem de trobar als següents protagonistes. 

Sinó que hem de tindre molt clar 

que el protagonista principal sempre som nosaltres mateixos. 

Així que, aquesta vegada treballa en tu 

i en tot el que necessites per a ser millor. 

Aquesta vegada, i totes les següents també. 

 

 

Cristina Gutiérrez Moya  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Àli Laissar Muñoz 

 

 
 
 

      



 

Text per a tu que el lliges 

 

Aquest any per a mi ha significat tot un aprenentatge. Abans tenia en ment que havia 

de trobar una altra persona que em complementaria. Però, gràcies a experiències que la vida em va 

posar al davant, ara he entés que la única persona que pot complementar-me al 100% soc jo 

mateixa. 

 

En primer lloc, he aprés que estimar-se un/a mateix/a és el millor que podem fer i que, 

només així, és com s’aprén a estimar a qualsevol altra persona de la millor manera. 

 

En segon lloc, ara soc conscient que tota persona que m’acompanye en el meu camí 

serà benvinguda i d’ella podré aprendre un fum de coses. Totes i cadascuna de les persones que 

vuiguen estar al meu costat en el meu progrés, els hi agrairé la seua presència però, la que no hi 

vuiga estar, és totalment lliure d’anar-se’n. Només d’aquesta manera podrem entendre el sentit de 

la vida i progressar en el nostre dia a dia, apreciant així la vida com l’aprenentatge que és. 

 

I, en tercer i últim lloc, tu que lliges aquest text, espere que algun dia comprengues 

que eres el més important per a tu mateixa i que no necessites a ningú més per a ser feliç. 

També, espere que si ja eres conscient d’això, ho tingues present i mai abandones aquest 

coneixement perquè és el que et pot mantindre en peu quan més ho necessites. Per moltes 

baixades d’ànims que tingues, eres tu qui pot fer per remuntar. Tot depén de tu. Eres forta. 

Eres valenta i lliure. Eres la millor versió de tu i això mai ningú ho podrà canviar. 

 

Per finalitzar, només aconsellar a qualsevol persona, que s’atrevisca a plantar-se 

enfront d’un espill, que es preste atenció i aprecie totes i cadascuna de les parts del seu cos. Potser 

el primer intent és costós i pot resultar vergonyós o massa atrevit però, una vegada conseguixes 

fer-ho, poc a poc serà més senzill i anirà convertint-se en un hàbit que acabaràs fent sense quasi 

adonar-te. Aquesta és una de les millors tècniques que podem usar per aprendre a estimar-nos. 

Fàcil no és però, hem de fer-ho perquè, si no ens estimem nosaltres mateixos/es, qui ho farà? 

 

 

 

 

 

 

Mireya Llinares Castelló 

 

 
 
 

      



 

UN GRAN MITE 

Una mare li va donar la notícia al seu fill de què anava a tindre una germana. 

El xiquet molt content li va preguntar a la seua mare i al seu pare que quan 
anava a vindre la seua germana i com. 

- Mama com va vindre la meua germana? 

La seua mare li va dir que hauria d’esperar. 

- Dario la teua germana la portarà una cigonya que és l’encarregada de portar-li 
els xiquets i xiquetes a les famílies que volen ser pares i mares. 

Dario amb molta curiositat li va preguntar: 

- Però, per què una cigonya? 

El pare li respon: 

- Aquesta història és molt antiga Dario. Es va triar a la cigonya perquè 
simbolitzava la maternitat i per la gran protecció que mostrava a les seues cries. 

Aquest és un exemple de conversa que tenen els pares i les mares amb xiquets 
i xiquetes per a explicar-li com es reprodueixen els bebés, ja que és un conte 
que a tots alguna volta de la nostra vida, els nostres pares o mares o algun 
familiar ens han contat, perquè va passant de generació en generació. 

És un mite que els pares i mares conten als xiquets i xiquetes perquè eviten 
tocar el tema de la sexualitat amb els seus fills i filles, ja que és un tema tabú, 
però pense que és un tema que s’ha de normalitzar i no evitar amb els xiquets i 
xiquetes. 

Aquest conte es va estendre per tot el món gràcies a la literatura, perquè un dels 
seus orígens és un conte popular, encara que hi ha moltes versions i cada 
vegada que passava de generació s’afegia una cosa nova, per exemple que les 
cigonyes venien de París, perquè era la ciutat de l’amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Nerea Maestre Pinar 

 
 
 

      



 

 
 
 
 
 
 

Entre de mi 
 
 

Entre de mi 
esgument i escuritat! 

També en totes les cases 
ll'ès trista realtat! 

 
Cerc... qui cosa? no sep... i espero. 
Me deix portar de los passos meus. 

 
Vec de lluny la mar, 

aquella distèsa atzura, encantada, 
que me convida a entrar 
dins la sua profonditat. 

 
Les ondes me porten fins a l'oritzont 

on lo sol se colgara' 
i de vermell foc, les algues pinterà! 

Mai he vist així gran lo sol, 
que mil'lumina los ulls. 

 
Tot és meravilla i encant! 

Les dolces ondes me fan tornar 
a la vora de la mar. 

 
L'anima mia és plena 
de llumera i de calor. 

Un immensitat de llum, 
captura lo meu cor! 

 
 
 
 
 

                                                      Maria Antonietta Manca 
 

 
 
 

      



 

 
LLIBERTAT 

 

La llibertat de poder estimar a qualsevol persona és el més important d’aquesta  

vida perquè sense la llibertat, què ens queda? 

 

Aquest petit escrit està dirigit a aquelles persones que no han pogut amar a qui han  

volgut perquè els prejudicis al seu voltant han sigut massa forts. A aquelles persones que  

sí han pogut perquè han tingut la sort de viure en un entorn més obert i, afortunadament,  

on finalment ha arribat el progrés. A on ha arribat també el fet que a terceres persones els  

done el mateix veure a gent que no coneixen o fins i tot que sí ho fan, de la mà amb qui  

ells vulguen. Perquè sí, a qui vegem de la mà del nostre veí, conegut o estrany, ens hauria  

d’importar més bé gens, millor preocupar-nos per qui ens acompanya a nosaltres, qui està  

al nostre costat i si volem que estiga abans de fixar-nos en els altres. 

 

Per què l’amor encara d’haver-hi estat existint des de fa moltíssims anys té tants  

tabús? Per què hui dia encara costa que la gent no es gire quan veu a dues persones del  

mateix sexe donant-se un bes en els llavis? Són moltes preguntes que me’n faig perquè el meu 

cervell no pot assimilar-hi que al segle XXI que estem aquestes qüestions siguen  

cridant l’atenció i siguen semblant tant “anormals”.  

 

El llaç roig del destí de la cultura japonesa ens diu que dues persones estan  

destinades a trobar-se encara que siga més prompte o més tard, però que ho faran, aquesta  

és una llegenda molt bonica que m’agrada creure que es veritat, que cadascú té a la seua  

persona com a destí a alguna part del món i si aquesta persona és xic o xica, què importa?  

Si trobes la felicitat amb aquesta persona, de veritat hauries de pensar abans en què 

podrien dir-te? Millor que t’importe ben poc i sigues avançant cap al progrés i formes  

part d’aquelles persones que deia al principi que han pogut ser felices. Potser es senzill  

dir-ho, però sense persones que els done el mateix el que pensen no hauríem progressat  

mai. 

 

Quant a aquelles persones que diuen coses dolentes a aquelles altres que disfruten  

de la llibertat de la seua vida, per favor, arregleu primer el que teniu mal a casa i que us  

fa fixar-vos en els demés per no adonar-vos d’aquella situació que heu d’arreglar en la  

vostra vida. Perquè quan sou feliços, no importa el que faça la resta del món amb el seu  

temps privat, amb el seu cos, amb qui dorma i menys amb qui vulga passar la resta de la  

seua vida, hauríeu de felicitar-los per haver-hi trobat el que moltes persones busquen,  

l’amor. 

 

 

 

 

Soledad Marín Martínez

 

 
 
 

      



 
ELS PREJUDICIS DE LA SOCIETAT 

Vivim en una societat molt influenciàble per la vista, vull dir, abans de conéixer una 

persona el primer en el que ens fixem és en la seua aparença física. Bé, això és normal 

perquè clarament la personalitat, la amabilitat, la intel·ligencia, la grandaria del cor o, fins 

i tot, la malícia o els mals pensaments no es poden veure des de fora sense conéixer a una 

persona però, en la nostra societat, tenim la mala costum de jutjar a les persones pel seu 

físic i fer un judici de valor sense haver creuat una mínima paraula amb l'altra persona. 

Això a la nostra societat es dona més a sovint del que pensem, es poden posar diversos 

exemples on ocòrre, més concretament vaig a parlar d’un exemple molt clar d’aquests 

prejudicis que tenim i que personalment m’afecta directament.  

Els tatuatges. Per què pensem que una persona que porta tatuatges al seu cos és més 

perillosa que un altra o té menys capacitat per a realitzar un treball que un altre que no té 

cap? Bé, si plantegem una pregunta així d'oberta creiem o podem pensar que no es veritat, 

que són igual de competents i tenen la mateixa capacitat de fer un treball però, si parlem 

d’un metge, d’un jutge o d’un funcionari, ens els imaginem amb tatuatges? Jo crec que no. 

A més un clar exemple d’aquests prejudicis ens el trobem en qualsevol cos de seguretat de 

l'estat, per a les persones que aspiren a aquest treball els requereixen que els seus tatuatges 

no pouguen ser visibles amb la roba oficial o amb una peça de roba en concret. I si volem 

ser més propers a la nostra professió, també hi ha molts prejudicis per a un mestre que 

porta tatuatges ja que, pareix que si un docent porta un gran tatuatge a les seues cames no 

pott aportar els coneixements necessaris als seus alumnes i ha de tapar-se’ls amb roba de 

mànega llarga. Potser la tinta no li permet transmetre la informació? Qui sap... 

Aquests són uns clars exemples dels molts que hi ha i ens deixa entreveure que la societat 

en la que vivim prefereix jutjar a les persones més per la visió o el que transmet el cos que 

pel valor que tinga aquesta como persona en sí. Per aixó, crec que tenim que educar als 

joves en la idea de conéixer a les persones abans de jutjar-les i no fixar-nos tant en el físic.  

Com diu la dita popular “no tot és el que sembla”. 

                                                                                                   Pablo Martínez Ortiz  

 
 
 

      



 
Ombres socials 

 

Vivim en un món on creiem que coneixem a les persones que ens envolten, però 

malauradament, no és així. No sabem absolutament res, coneixem allò que la persona 

vol compartir, no obstant això no coneixem el seu pensament, la seua situació personal, 

familiar i psicològica, no coneixem realment quins són els seus gustos, les seues 

preferències o els seus sentiments. Aquesta afirmació se sustenta amb la realitat existent 

en la societat actual, i és que ni tan sols molts de nosaltres ens coneixem. Estem 

bombardejats per estímuls constants que no fan més que desestabilitzar emocionalment 

i psicològicament a les persones, creant necessitats inventades i complexos absurds 

alimentats per mentides i vides utòpiques i inassolibles. 

  

El desig d'entrar en la vida utòpica de la qual parle, al meu parer ens ha convertit en 

persones sense sentiments, plens d'inseguretats i mancats d'afecte. Creem 

contínuament barreres que serveixen com a defensa preventiva davant possibles 

decepcions, rebutjos o burles. No obstant això, aquestes barreres perjudiquen la qualitat 

de les relacions socials, ja que actualment les persones maquillen la realitat i no mostren 

realment allò que senten perquè prefereixen que els recorden com a persones d'èxit. 

  

La societat mancada d'emocions i sentiments o almenys la falta de la seua expressió fa 

que puguen prejutjar sense si més no conéixer-te. Ha arribat un punt en el qual existeixen 

parelles que estan juntes perquè toca estar-lo, repeteixen allò que veuen i fan el que se 

suposa que s'ha de fer amb una parella segons allò que observen en l'estàndard establit. 

En la meua opinió, s'està perdent l'aventura, la investigació i la fluïdesa que comporta 

tindre una parella. Considere que fluir, atrevir-se a descobrir coses noves, no prejutjar, 

gaudir sense tindre en compte la influència d'agents externs a un mateix i exterioritzar 

allò que realment sents són elements claus i molt importants per a mantindre relacions 

sanes tant amistoses com familiars i fins i tot sentimentals. 

 

Agustín Mollá Martínez  

 

 

 
 
 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El pitjor enemic d'una dona, NO és una altra dona" 

 

 

 

Comencem a estar apartades les unes de les altres.  

 

Comencem a no entendre que per a ser lliures, hem de fer-ho juntes.  

 

Comencem a qüestionar-nos i comparar-nos.  

 

Arriba un moment que parem, pensem i reflexionem.  

 

A les que no ho fan, no importa, estarem esperant-les a l'altre costat del pont. 

 

No importa que decidisquen no creuar-lo.  

 

Lluitarem també per elles. Lluitarem per nosaltres. Lluitarem per totes. 

 

 

Sororitat, germanes. 

 
 

 

Almuneda Montoya Reig 

 



 
 

LO CEL DE NOSALTRES 

 

Un dia la llum 

vencirà sobre l’abís 

que hi és a dintre de nosaltres. 

La guerra ha sufocat lo sol, 

la delicadesa dels cors, 

la llibertat de les núvoles. 

Les branques tenen vertigens de cel, 

les arrels tremolen a la terra àrida, 

la mar ha perdut los sous farols. 

Però nàixer és truncar cadenes 

i sortir del foscam 

per respirar una ignota bellesa. 

I del bàratre 

un fragment de llum, 

més lluminós d’un crit d’estrelles, 

nos il·lumina de tendresa 

com la cara generosa 

d’una mare. 

 

Anna Cinzia Paolucci  



 
 

 

 

 

Sentint-se ell 

 

En un món de maquillatge i purpurina, lloc on regnen la llibertat i 

cançons de Samantha, on es genera una explosió; explosió de 

sentiments on mai arribaran aquells companys de gabinet. 

Companys als qui els agradaria contar que a les nits es converteix 

en Mariví. Sentir-se lliure , expressar la seua dolça fantasia, aquella 

que reina en els seus més sòlids pensaments, anhelant expressar el 

que porta dins, esperant que tot es normalitze algun dia. Ell sempre 

es pregunta si això succeirà algun dia. Mentrestant, cada dia 

somia amb arribar a aquest lloc; a les nits, en un garito dels 

suburbis d'Oviedo, ballant en les seues altíssimes plataformes, 

envoltat en plomes i sentint la perruca tocant-li el seu coll. Sentint-

se ell. 

 

Lara Peral Sánchez 



 
SOM PERQUÈ SOC I ERES 

Que bonic sona el NOSALTRES, després d'haver passat pel TU i pel JO. 

Que bonic sona el ET VULL, després d'haver passat pel EM VULL. 

Que bonic sona el ET RESPECTE, després d'haver passat pel EM RESPECTE. 

Que bonic sona el T´ADMIRE, després d'haver passat pel M'ADMIRE. 

I sí, que bonic sonaria si tot açò fóra real i s'educara en l'amor propi abans que en 

l'amor pels altres. 

En que sense MI i sense TU no som Nosaltres, que si no em vull no et vull, que 

si no m'admire no et puc admirar i que si no em respecte, no hi ha respecte. 

Que sense MI i sense TU, NO hi ha un NOSALTRES. 

Teresa Pérez Lafuente 

 

 



 

 
 

 

 

És l'infinit fresc de aigua i del nàixer, 

lluminositat dins el cos, 

en les rames del primaverenc barracoc, 

en les sivines que colguen el cap al passatge 

del maestralol esbarrassí, 

en los narcísos dels poetes que dansen al camí. 

Esquitlla l’ombra a l’horitzont, 

enlluena un vago respir dins la brisa de la vida. 

als ulls un estupor sorprés a l'esclatar 

de roses al camp blau de plata i carinya l'ànima, 

la vora almanco. 

Vittoria Anna Perotto 

 

 



 

 
 

 

TU MATEIX 

 

Tu creus que fas el que de veritat vols? Tu creus que de veritat eres qui vols ser?  

Vivim intentant fer feliços als demés, vivim per al si constant, en cara que no puguem més; 

vivim aparentant moltes coses per la por del que diran i vivim sense ganes. Mentres tant, el 

temps va passant i en qüestions de segons tot pot canviar per a tu. Es ahí quan et dones conté 

que en tot eixe temps de les coses que et fan feliç soles has fet una o ninguna, es quan t’ha 

arribat eixa senyal que tan estaves esperant. Ha arribat el moment de dir-li adéu a les teus 

pors i a tot eixe pesat equipatge que has anat carregant.  Però, no solament a les teus pors, 

si no també als perjudicis que ens envolten en el nostre dia a dia,  aquells que ens fan sentir-

nos atrapats sense poder demostrar qui som de veritat.  

D’aquesta manera, pensa en totes aquelles coses que havies deixat enrere, en les que posaves 

tota la il·lusió del món; pensa en totes aquelles persones que de veritat vols tenir al teus 

costat, aquelles que sigues com sigues t’estimaran de la mateixa manera; pensa en la vida 

que tu vols tenir, no en la que els demés volen que tingues; pensa en ser feliç tu, en ser tu 

mateix.  

 

Carmen Poveda Deltell  

 

 



 

 

L'ALTRA PART 

 

Hi han passat vint-i-cinc anys des que escoltava aquella cançó perquè sonava 

bé perquè era la moda... Però mai m'havia parat a pensar en el seu missatge 

realment "Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano...el matiz 

viene después..." potser solament estava sentint la cançó no escoltant-la, potser 

la meua filla és sent així, com que jo l'estava sentint i no escoltant-la. Pot ser 

que no siga un potser sinó que és. 

 

Ara estic ací pensant en veu alta el que la meua filla pensava en silenci, mirant 

una pantalla que espera ansiosa la meua contestació encara que en la foto tot 

semble alegria. I vull que siga ací feliç. És veritat que hi ha molts estereotips i 

prejudicis fins i tot expectatives que crees entorn de la vida de la teua filla. Per 

què he preguntat tantes vegades si festejava amb algun xic? Per què he donat 

per suposat les seues preferències? Com s'ha pogut sentir per les meues 

paraules? Totes aquestes preguntes em fan enfadar amb mi. 

 

Posaré la cançó altra vegada i contestaré el missatge de WhatsApp de la meua 

filla. Puc dir-li tantes coses: que em perdone per no parar-me a escoltar-la, que 

no ha de donar cap explicació ni estar nerviosa per mi, que jo no he de donar 

cap aprovació, que estan molt guapes en la foto, que serà un plaer convidar a 

Anna, que ha de ser ella mateixa... En línia. Enviaré la cançó que sap que 

m'agrada tant. I finalment escric m'alegre molt que sigues feliç i una emoticona 

de cor roig. 

 

María de las Nieves Preciado Sánchez 

 

 



 
Aquell dia 

 

Estava fosc. Tot estava molt fosc. Sols veia les parets grises de la cambra on mai 

s’escapava. Feia dies, setmanes, mesos que se sentia abraçada entre els seus braços. La 

tristesa, la depressió i la soledat van atrapar la seua ànima en una gàbia com si fora un canari. 

El cementeri encara portava les flors mortes, els racons plens de teranyines i la bústia 

arrebossat de cartes de condolences. Tot perquè la llum d’aquell dia es va apagar. 

Aquell llit amb llençols blancs que havia sigut casa de la seua mare durant els últims 

anys, s’ha quedat sense ocupant. La guerra que lluitava constantment amb totes les forces 

d’amor i supervivència, inevitablement va arribar a una fi. Una trista fi. Una dolorosa fi. 

Una fi que va suposar el canvi insuportable de la seua filla. Tot perquè la llum d’aquell dia 

es va apagar. 

Cada caiguda del cabells semblava la llum que soltava l’espelma, que es va tornar 

cada vegada més tènue. La batalla mai va retrocedir, però la voluntat de lluitar va començar 

a esvair-se lentament. El riure, el somruire i els records estaven perduts, deixant enrere res 

més que un forat buit. Tot perquè la llum d’aquell dia es va apagar.  

El vent va seguir udolant, com un llop que havia perdut els seus fills. Finalment, la 

finestra coberta de gotes de pluja va donar pas i es va obrir. La brisa freda només va fer que 

ella tremolara, però de sobte un fort soroll va ser continuada amb la seva mirada. Tot perquè 

la llum d’aquell dia es va apagar.  

Una caixa. Una caixa petita. Una petita caixa que li va donar la seva mare, una 

vegada col·locada sobre el vestuari. Va mirar-la pel que semblava una eternitat fins que 

finalment, la curiositat es va fer càrrec de la seva ment i no va poder esperar més. Va obrir 

la tapa i els seus ulls es van fer grans. Fotografies, cartes i records de la seva mare estaven 

dins. Era per ella. Només per ella. Preparada especialment per ella. Tot perquè la llum 

d’aquell dia es va apagar.  

Cartes. Cartes antigues lligades en una cinta. Un escrit el dia de cada aniversari que 

havia passat. Una va sortir de la resta. Senzillament es llegia «obri'm». Plena d'intriga, va 

obrir el sobre i els seus ulls es van plenar de llàgrimes, ja que va descobrir el que deia. Li 

va agrair els records, les aventures, la felicitat que havia donat a la seva mare tots aquests 

anys. Li va dir que continuara vivint, que continue cometent errors, que continué explorant 

totes les oportunitats que vullga. Perquè ella estaria mirant-la des de dalt animant-la a omplir 

la caixa amb més records increïbles. La seua mare encara estava amb ella. La seua mare 

sempre estaria amb ella. Tot perquè la llum d’aquell dia es va apagar. 

A poc a poc, un somriure es va dibuixar sobre la seua cara i l'esperança va començar 

a créixer. Quan va tornar a plegar la carta i la va col·locar de nou en la caixa, el vent i la 

pluja semblaven haver-se calmat. Els ocells piulaven, la seva pell es sentia calenta i el sol 

omplia l'habitació amb una llum groga brillant. Aquell dia no era tan fosc. Aquell dia era un 

dia d'esperança. Tot perquè a partir d’aquell dia es va plenar d'immensitat. 

 

Holly Elizabeth Reynolds i Angels Ortiz Aznar 

 



 
 

 

Lluitem per la inclusió i diversitat 

 

Hui dia trobem molts missatges en les xarxes socials, en les classes, en les 

notícies o en la societat en general que tracten aspectes com la diversitat, la 

inclusió o els prejudicis. Però, de veritat el que ens transmeten aquests 

missatges es duen a terme al cent per cent? O pel contrari, són missatges 

buits on aquest es queda en l’aire? 

 

La inclusió a la diversitat és un tema que sempre està present en tots els 

àmbits socials de les nostres vides. No obstant això, trobem grans dificultats 

per a dur a terme aquesta inclusió. Ja que, en la societat hi ha molts prejudicis 

i costa entendre allò que pensem que es troba fora del "comú” o "socialment 

acceptat". Un exemple d’aquesta situació pot ser la història que apareix al 

llibre 42 voreres, concretament al relat que té com a títol L’hora del pati. 

Aquesta està protagonitzada per un xiquet que vol anar al servei durant l’hora 

del pati però no sap a quin dels dos anar, és a dir, si al servei de les “xiques” 

o al servei dels “xics”. Donat que aquest xiquet no se sent xic però tampoc 

xica. Aleshores, en aquesta narració ens adonem que al centre educatiu no 

s’està tenint en compte la diversitat sexual i l'ample ventall de possibilitats 

que existeixen més enllà de ser xic o xica. A més, al tractar-se d’un centre 

educatiu on es desenvolupa la història sorprèn. Perquè aquest és una 

institució que sempre garanteix la inclusió de l'alumnat i l’atenció a la 

diversitat però ací s'ha vist com no sempre és així. Ja que no és tan fàcil com 

pareix perquè, els prejudicis estan acompanyant-nos duran la nostra vida i 

hem de deixar-los arrere. 

 

Per tant, s’ha de reflexionar i si el que es vol és ser inclusiu i atendre a la 

diversitat de les persones s’haurà d’evitar els prejudicis i pensar més enllà del 

“comú” o d’allò establert com a “normal”. I això, haurà de partir de 

l’educació, tant dels centres com de les famílies. A més a més, de tenir molt 

present el dit: “La teua llibertat acaba on comença la meua”. 
                                   

 

 

                           Azahara Rodríguez Alfaro 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasta a la norma 

 

El trobem per casualitat, com probablement són sempre les grans descobertes. 

Un local petit, senzill, amb unes poques taules vestides amb tovalles de quadrets vermells i blancs 

i una espelmeta guarnint  un humil racó enmig del no res.  

Foscor i silenci al voltant i les taules parades esperant-nos. 

Impossible resistir-se a la seducció que ens provoca tanta senzillesa. 

No dubtem. Ens asseiem i ens deixem aconsellar. 

Poc després sentim una veu forta que ve de la cuina. La cuina era oberta i des d’on érem podíem 

veure com una dona gesticulava sense parar. El cambrer ens veu mirar sorpresos, s’apropa a la 

nostra taula amb un somriure i ens diu: 

- la mamma…  i aixeca els ulls com dient-nos que  no hi ha res a fer. 

Els tres somriem còmplices del moment. Al cap de poc ens porta el menjar a la taula. 

Pasta a la norma. Albergínia, tomàquet, alfàbrega, ricotta salada, casarecce i màgia, molta màgia.  

Ens embolcalla el lloc, el seu embruix i a través del seu menjar ens amarem de l‘essència del lloc. 

Asseguts a aquesta taula, sentim que hem viatjat de veritat, en cos i ànima, i la sensació és 

absolutament captivadora.  

Tal vegada les millors experiències mai són aquelles que ens generen grans expectatives sinó 

aquelles que ens agafen a contrapeu i cauen sobre nosaltres quan menys ho esperem omplint el 

nostre esperit de sensacions inesborrables. 

Poc després, recorrem en silenci uns carrers deserts plens de vells edificis carregats d’història més 

oblidats del que deurien i ens sentim il·luminats per la immensitat que ens ha proporcionat un 

extraordinari plat de pasta. 

      Laura Ropero Martìn 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRES 

 
 

Algú sap alguna cosa en concret dels 3 reis mags, a part de que son molt màgics, 

venen a camell o porten regals després de nadal? No, verdaderament cap persona 

sabria dir res d’ells en concret, doncs, per què donem per fet que tinguen un tipus de 

vida o una certa orientació sexual?. 

 

Així mateix, ens comportem de la mateixa forma en tots els aspectes de la vida, de 

vegades, sense adonar-mos de les coses, critiquem una pel·lícula o serie abans de 

veure-la, donem per fet moltes sense conèixer res, tant que en els instituts moltes 

vegades els xiquets es riuen de Roberto i li fan bullying de forma homòfoba sols 

perquè li agrada ballar i a més, balla molt bé. Qui sap si a Roberto li agrada més un 

sexe que l’altre? i doncs, li agraden els xics, a on està el problema?. 

 

Sense desviar-nos del tema principal, deuriem de conèixer abans de jutjar a ningú, 

tant de forma positiva com negativa, no té sentit ficar etiquetes on no cal i també 

hauríem de reflexionar i entendre que les coses no son sempre blanques o negres, els 

reis mags son 3 persones de diferents colors i vestimenta, pot ser siguen homosexuals 

o asexuals, qui sap? però per damunt de tot, el més important, sense tindre en compte 

etiquetes, son persones i màgiques. 

    

 

Rubén Sáez Serrano 

 

 

 



 

 
 

Valora’t 
 

“Estimar-se” es una de les paraules que sempre ens diuen i que tot el mon sap 

però rarament fem. Parle de la autoestima, del valorar-se voler-se a un mateix i 

abans que als altres.  

Hui en dia vivim en una societat molt externa, amb això em referisc a que la gent 

sempre busca donar una bona imatge de si mateixa a la resta de la societat, però 

no ens donem conte de que a la primera persona que em de donar una bona imatge 

es a nosaltres mateixos. Cadascú ha de fer i ser un mateix i no ha de ser o anar 

vestit con diu “la moda” o com te diu la gent, al igual que has de ser tu mateix, sacar 

l’essència que portem dins de nosaltres i ensenyar-la al món, ja que eixa forma de 

ser és única de cada persona. 

Aquesta forma de ser ens pot ajudar molt a un mateix a millorar com a persona, a 

voler-se, a valorar-se a tenir una autoestima més forta, perquè si una persona te 

una autoestima fràgil, potser que siga manipulada i una víctima de la societat però 

si un te una autoestima forta pot fer el que vullga, no te perquè preocupar-se del 

que la gent pense d’ell i avergonyir-se per tindre gustos diferents als estereotips 

que marca la societat. 

Es per això que qualsevol persona te que alçar-se pel matí, mirar-se en el espill i 

veure a la persona que en realitat es, no se te que avergonyir, te valorar-se i voler-

se per a fer-se una bona cuirassa i que no tinga por d’eixir al món i conviure en la 

resta de la societat. 

Així que recorda, cadascú és especial tal com és, no ha d’agradar a ningú, no 

necessita l’aprovació de ningú per a ser com és, ni necessita entrar dins dels 

comuns de la societat. 

 

Juan Carlos Samper Moreno 

 



 

 
 

 

 

 

Sempre estava molt insegura a la vegada que inquieta quan estava amb elles.  

Totes són magnífiques i amb grans qualitats. En canvi, jo em mirava a l'espill i allí estava 

jo, amb els meus defectes.  

La gent a la qual cridava l’atenció, em costava pensar que era per alguna cosa bona. ¿Per 

què? 

 

Ara, amb 21 anys, ja tinc autoestima. 

Ara amb 21 anys, comprenc que totes amb els nostres defectes i virtuts som genials.  

Ara amb 21 anys, comprenc que jo no era la única en aquesta situació.  

Ara amb 21 anys, tinc un grup d’ amigues que val or. 

 

Carmen Sanchis Coloma 

 



 

 
 

 

  Però és xiquet o xiqueta?  

 

Perquè no porta arracades, ni en l’esquerra ni en la dreta. 

Així com va a ser una xiqueta! 

I sempre vestida amb roba blaveta 

Es que no t’agrada el color rosa, xiqueta? 

 

Amb eixe cabell tan curt 

sols has fet que donar-me disgust. 

Si tingueres melena, et faria una trena. 

I usaria els llaços, que te’n vaig comprar a cabassos. 

 

Però ai xiqueta! Jo el que volia era una néta completa 

sempre vestida perfecta. 

amb un vestit 

preciós i ben colorit. 

 

Pintar-te les ungles m’encantaria 

de segur que mai em cansaria 

però si no vols xiqueta, 

no aniràs guapeta. 

 

Em traus de la meua zona de confort, xiqueta 

i jo em torne boja, nineta. 

Vols que et compre unes arracades noves? 

I així aniràs com totes les joves.  

 

Ai xiqueta! 

 

 

 

                  Carmen Sandoval Mestre 

 



 

 
 

 
 

UNA MICA BRUT 

 

Estava assegut a la taula mentre sopaba amb els meus pares. Sempre escoltaven les notícies actuals 

amb atenció, els dos junts amb les seues ulleres plenes de pols.  Sempre els deia que les netejaren 

per a veure millor, per a veure bé, però mai em feien cas. Sempre escoltaven les notícies amb atenció, 

però feia unes quantes setmanes encara més. Havien reservat un espai per a parlar sobre Dídac, així 

es feia cridar ell. Un xic que s’havia fet bastant famós en pocs mesos degut a la popularitat del seu 

bloc personal. Escrivia textos sobre la seua vida, els seus gusts, aficions i amics. Però sobretot 

escrivia d’una cosa: de la seua orientació sexual. 

—Aquest xic sembla encantador —va parlar ma mare—. Té alguna cosa que el fa especial. 

—Tens raó —va dir mon pare mentre agafaba un troç de carn i el portaba a la seua boca amb l’ajuda 

de la forqueta—. Em sembla massa valent que parle sobre temes tan personals com la seua 

orientació. 

—Entenc que la gent li tinga tanta admiració —va opinar ella amb determinació—. Els seus textos 

et deixen sempre amb la boca oberta. 

Jo els escoltava parlar amb satisfacció d’aquell xic anometat Dídac. Totes les nits eren el mateix. Ja 

no hi habia altre tema de conversació que els seus ulls brillant quan encenien la televisió i parlaven 

del nou capítol al seu bloc. Jo mai deia res. Preferia callar i atendre mentre sopaba i mirava de tant 

en tant la pantalla lluminosa. Però aquella nit vaig pensar que ja era suficient. 

—Soc jo —vaig parlar. 

Ma mare i mon pare es van callar de prompte i em van mirar amb incomprensió. 

—¿Qué has dit? —em va preguntar ella per a que repetira l’oració. 

—He dic que soc jo. —Vaig mirar el seus ulls amb coratge, però em vaig trobar amb la pols de les 

seues ulleres, com sempre—. Jo sóc Dídac. 

Ells dos em van observar amb incredulitat absoluta. 

—Qué estàs dient? —va seguir ell—. És una brometa de les teues? 

—No és cap brometa —vaig defendre la meua posició. Després em vaig alçar i vaig deixar a la taula 

un netejador d’ulleres—. Hauríeu de netejar-les per a veure millor —els vaig dir—. Per a veure que 

el vostre fill és homosexual. 

Mon pare i ma mare no van tindre paraules per a contestar-me. 

—El vostre fill és homosexual, i sempre ho ha sigut —vaig determinar abans d’anar-me de la cuina 

amb una somriure i desapareixer del seu camp de visió, una mica brut. 

Vaig esperar darrere de la paret del corredor i vaig posar l’orella per a escoltar qué deien. 

—Qué és això? —va preguntar ell amb extranyesa mentre ho agafaba. 

—Sembla una cosa ver a ver millor —va pensar ella dubtosa mentre s’acostava al seu marit—. Per 

a veure la realitat. 

 

Lorena Seguí Rodríguez 

 



 

 
 

 
 

FENT HISTÒRIA 

 

Em sembla mot curiós com la història no ha tingut quasi en compte a la dona en els moments 

més importants.  

Em sembla curiós, com els nostres avantpassats no es manifestaven per fer lloc a la dona en 

els moments més importants.  

Em sembla tan curiós... 

És en aquests moments quan me n’adone de la importància que té el feminisme en aquesta 

societat. És en aquests moments quan me n’adone de l’esforç que han fet les nostres 

avantpassades per a aconseguir tots els drets que hui en dia tenim.  

S’imagineu l’emoció que tindrien les primeres dones a les que se’ls va permetre votar?  

Totes les que així ho decidiren, perquè sí, aquell dia ho decidien elles, anirien a votar, juntes, 

separades, amb les amigues o soles. Fent una cua i esperant el seu torn, sent les 

protagonistes, amb els nervis a flor de pell, per haver avançat, per formar part d’aquell 

moment, per lluitar pels seus drets i per seguir lluitant per ells. Un simple fet que hui en dia 

no trobem gens extrany. 

 Jo m’imagine aquell dia com un dia molt feliç per a elles, un dia que de segur recordarien 

per sempre i contarien molt orgulloses a les futures generacions.  

És per això i per tots els moments importants que s’han aconseguit més avant que crec que 

és important lluitar pels nostres drets, per elles, per a que eixe dia que van fer historia 

servisca com exemple per seguir lluitant i per aconseguir la igualtat. 

 

 

 

Amanda Sendra Mascarell 

 

 



 

 
 
Soro-da-ritat és una història que es troba dins el llibre 42 voreres de l’autora Virginia 

Rodríguez Herrero que, sens dubte, ha despertat en mí un sentiment barrejat entre nostalgia 

i admiració.  

 

Em fa pensar en la connexió tan forta que podem desenvolupar amb les nostres àvies. En 

com elles, a través dels relats sobre les seues vivències i experiències personals, tenen la 

capacitat de mostrar-nos com eren les coses i la societat al seu temps, així com el paper que 

desenvolupava la dona en una societat en la qual la figura central d’importància era la 

masculina. Admire, profundament, la valentia de narrar aquests episodis de les seues vides. 

Aquest meravellós relat ens permet sentir, en la nostra pròpia pell, el que sentia l’àvia de la 

xiqueta de la història la primera vegada que les dones van tindre l’oportunitat de votar a les 

eleccions. 

 

És impactant com ens fa viure la història que ens narra, sense la necessitat de viure el mateix 

i simplement amb l’ajuda d’un relat que descriu una fotografia, senzillament amb les 

paraules. Perquè, de vegades, aquestes ens diuen molt més que les imatges, sobretot, les 

sàvies paraules de les àvies. 

 

Perquè elles eren, com ara ho som nosaltres, unes jovens que lluitaven pel reconeixement 

social de les dones i per deixar una marca femenina que trenqués les barreres que 

propiciaven la desigualtat de gènere: el masclisme. 

 

És clar que, hui dia i després de tants anys des que es va iniciar aquesta lluita tan necessària, 

encara trobem trets d’aquesta “enfermetat social”, de la qual encara no s’ha trobat una cura 

definitiva. De segur que totes, en algun moment, hem sigut víctimes de qualsevol tipus de 

situació masclista, en les quals ens hem sentit oprimides o, inclús, menyspreades. Però, el 

pitjor de tot, és que moltes ens hem sentit obligades a romandre en silenci.  

No obstant, hem de ser valentes i convertir-nos en la veu i els crits d’aquelles dones que ja 

no tenen veu, que ja han sigut silenciades per sempre, que van deixar-ho tot per cridar al 

món que el masclisme encara és viu i, desgraciadament, arreplega força constantment. 

 

Sembla necessari continuar amb la lluita que elles i moltes dones més començaren fa molts 

anys per aconseguir amb plenitud els drets que tenim totes les dones, cal que lluitem per una 

societat on càpiguem tots i totes, cal que lluitem pel que és nostre, cal que lluitem per elles, 

per totes les que van dedicar les seues vides a crear un món més just i igualitari. 

 

Tinc la certesa de que, un dia, aconseguirem derrotar el masclisme que encara ens 

acompanya en moltes situacions de la nostra vida quotidiana i de traspasar totes les barreres 

que ens frenen i no ens permeten aconseguir allò que mereixem. Tinc la certesa de que el 

feminisme guanyarà la lluita. Tinc la certesa de que, un dia, es farà justicia, per tu, per mi; 

però, sobretot, per elles. En eixe moment, podrem mirar al nostre costat i al cel i dir: Àvies, 

ho hem aconseguit! 

 

Carla Sepulcre Giménez 
 

 



 

 
 

 

 

Paradís 

 

Per què les coses tan senzilles ens fan tan feliços? Fa uns dies em vaig posar a pensar en 

açò, per què tan sols una olor fa transportar-nos i canviar-nos d’humor? L’olor del café a la 

matinada, l’olor de l’herba recentment tallada, la sensació dolça d’un bombó al paladar, el 

dinar de la teua àvia, un petó d’una mare, l’abraçada de després de plorar... 

Per què les coses tan senzilles ens fan tan feliços? No trobava resposta perquè al cap i a la 

fi sempre m’han ensenyat que les coses elaborades són millors, que les coses complicades 

són per a persones més intel·ligents, i que les carreres universitàries com més complicades 

i més estudi requereixen millor. 

Però, per què les coses tan senzilles ens fan tan feliços? Tindre la confiança suficient amb 

els teus pares per a comentar la teua orientació sexual, això és senzill, el que no és senzill 

és intentar evitar aquest tipus de conversa o intentar canviar l’opinió, els sues pensament o 

els seus gustos. Tampoc és senzill decidir el futur dels teus fills, obligar-los a estudiar una 

carrera en concret o restringir-los tantes activitats que no tinguen vida social. 

Ens fa feliços la senzillesa o la llibertat que ens dona aquesta? Llibertat a fer allò que volem, 

allò que ens plau i ens permet ser qui som i ser com som, la llibertat de decidir per nosaltres 

mateixos i de permetre tot el que ens mereixem. L’amor ha de ser senzill, les relacions han 

de ser senzilles, sense complicacions i sense dubtes, que tot puga fluir i que amb mirades hi 

haja comunicació. Jo opte per la felicitat, per les petites accions senzilles i, sobretot, per la 

llibertat. 

 

Nuria Serna Valero  

 

 



 

 

Reflexió Onanisme 

 

“I quan Cupido ja té localitzada la nova diana, s’il·lusiona amb l’esperança que, aquesta 

vegada per fi, l’individu receptor s’adone que la fletxa assenyala, sempre, sempre, sempre, 

a un mateix”. Aquesta frase del microrelat Onanisme, del llibre 42 voreres, de Virginia 

Rodríguez Herrero, m’ha fet reflexionar sobre la necessitat de l’amor propi i la poca 

importància que li atorguem hui dia. Vivim en una societat en la qual les comparacions, 

l’enveja i els prejudicis són comportaments habituals entre la població. Estem contínuament 

pendents de tot el que hi ha al nostre voltant menys del que realment és important, que som 

nosaltres mateixos. 

Aquest aspecte vull relacionar-lo amb les noves tecnologies. Actualment hem normalitzat 

el fet d'estar interconnectats de manera contínua amb les xarxes socials, de saber què fa 

cadascú en cada moment, de visualitzar fotografies, vídeos, posts, i de conéixer la vida dels 

altres quasi al complet – la vida únicament que volen mostrar –. Tot açò té com a 

conseqüència irremeiable que estiguem de forma contínua comparant la nostra pròpia vida, 

el nostre cos, les nostres imperfeccions o el nostre poder adquisitiu amb persones que només 

estan mostrant la millor cara de la seua realitat. Moltes vegades se’ns oblida que sí que hi 

ha una cara oculta en les xarxes socials, que allò que veiem potser no és verídic, i que 

comparar-nos amb els altres pot provocar efectes en el nostre amor propi irreparables si no 

tens la capacitat suficient per a seleccionar únicament la informació que t’interessa, per a 

filtrar-la. 

Per anar acabant, vull incidir en el fet que és absurd pensar que l’amor propi no té influència 

en la nostra vida, en la nostra felicitat. És més, si la persona que veiem reflectida en l’espill 

no ens satisfà, difícilment podrem arribar a expressar un amor sa i sincer per les persones 

que ens voltegen, difícilment podrem arribar a sentir-nos en pau, a sentir plenitud en la 

nostra pròpia realitat. Per tant, crec que aprendre a focalitzar-te en la teua persona i exercitar 

l’amor propi hauria de ser obligatori per a tothom. Al cap i a la fi, l'única persona a la qual 

tindràs per sempre al costat eres tu mateix. 

 

Paula Valor Aura  

 

 


