
































ELS SOMNIS DE GINA 
 

Tot va succeir a mitjans de la meua adolescència, 
més o menys cap als 250 anys aproximadament. 
Estava a la vora de la mar, com cada nit. Tenia per 
costum acostar-m’hi, admirar la grandesa que 
aquesta posseeix, neta, clara, plena de sorpreses 
amagades sota eixa immensitat d’aigua, vore les 
sirenes saltar plenes de vitalitat i…, escoltar els 
desitjos que ens arriben des d’altres planetes… Sí, 
ho heu llegit bé, quan algú s’acosta a la mar i 
desitja alguna cosa 
vertaderament, des 
del nostre planeta 
davant la mar els 
desitjos s’hi 
reflecteixen. I això 
és el que passà 
aquella nit. Com 
cada 14 d’agost des 
de feia uns anys, un 
ésser del planeta 
Terra, s’apropava a 
la mar i es passava 
tota la nit desitjant 
coses…, com saber 
si existeixen altres 
planetes, altres 
éssers, si aquests 
eren diferents als 
terrícoles, si es 
cometen les 
mateixes 
brutalitats… Si era 
estranya per pensar 
totes aquelles coses, 
si era boja com 
molts dels seus 
deien… Ella no 
sabia que algú a l’altra banda, a un lloc 
desconegut, i impossible d’imaginar, l’escoltava, 
però sense saber el perquè cada 14 d’agost tornava, 
perquè aquella nit alguna cosa (jo), la feia sentir 
escoltada i reforçada. 

Així, el mateix dia de l’any següent, em vaig armar 
de valor i em vaig dirigir cap al planeta Terra uns 
minuts abans de mitja nit, i a les dotze en punt 
estava allí, tombada a la sorra esperant que Gina 
apareguera. Nerviosa per la seua reacció en 
vore’m, vaig dubtar en tornar-me’n, però de sobte 
vaig vore com algú a poc a poc s’acostava. Per fi 
vaig poder posar-li imatge als seus desitjos… Era 

un ésser enorme al meu costat, com tots els 
terrícoles, supose. Tot hi era obscur, així que sumat 
amb la meua xicoteta mida en comparança amb la 
seua, no es va adonar de la meua presència. Vaig 
esperar que s’asseguera i em vaig apropar; primer 
vaig deixar que desitjara, que pensara, que deixara 
fluir la seua ment, els seus pensaments, per poder-
li transmetre serenitat. Després vaig pegar un cop a 
les seues extremitats amb què caminava, però no 
em va servir de res, així que vaig trepitjar per 
aquestes fins posar-me dempeus damunt els seus 
genolls…, provocant-li un gran crit… Li vaig dir 
que no s’espantara, ja que no li anava a fer cap mal 
i que no em tirara des d’aquelles altures, ja que em 

podia fer molt de mal. 

Després de contar-li que 
tots els anys l’escoltava, 
quan s’apropava a la 
mar a pensar i a 
desitjar, de dir-li que 
venia d’un altre planeta 
que no tenia res a veure 
amb el seu i explicar-li 
com vaig poder com era 
el meu planeta, ja es 
respirava un ambient 
més còmode i ella ja 
estava molt més 
tranquil·la. Gina 
(terrícola) estava 
completament sorpresa 
amb la meua existència 
i la dels meus, amb la 
de les sirenes i totes 
aquelles coses que li 
havia contat que 
existien al lloc d’on jo 
venia…, fins i tot amb 
les meues mides, ja que 
li semblaven 
exageradament petites, 

a la qual cosa jo vaig respondre: 

“Res no és xicotet ni gran. En base a allò amb què 
ho comparem ens produirà un efecte o un altre 
diferent. Jo sóc xicoteta respecte a tu, però si et 
comparares amb un ésser de Sírius, tu series també 
xicoteta, i si ho feres amb un de Saturn encara ho 
series més…” 

Ella posava cara de sorpresa, aclaparada per totes 
aquelles reflexions i per la meua naturalitat en 
parlar de l’existència d’altres planetes i d’altres 
éssers diferents a ella… Vaig dir-li: 
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“Els éssers humans aneu pel món caminant, 
menyspreant i minoritzant aspectes dels altres i 
fins i tot de vosaltres mateixos, que creieu 
menyspreables o inútils i acabareu adonant-vos del 
que us costaria viure sense aquelles coses que en 
algun moment denegàreu.”  

“El que vull dir-te amb açò, és que no has de 
sentir-te malament pels teus pensaments i desitjos, 
per pensar o ser diferent, perquè, amiga meua, la 
bellesa està en la diferència.” 

“Em criden, veus aquella llum al fons de l’aigua? 
He de 
tornar, però 
has de saber 
que res no 
és millor ni 
pitjor sinó 
diferent, i 
vull que 
sàpigues que 
per a mi és 
fabulós i 
digne 
d’admirar 
que un ésser 
com tu, amb 
aquestes 
condicions i 
en aquesta 
societat, 
pense així, tinga tantes idees i siga tan obert a tot 
allò que desconeixem.” 

“Ha sigut un vertader plaer conéixer’t i compartir 
aquesta fantàstica nit amb tu. No és un adéu sinó 
un fins ara, perquè saps on pots trobar-me sempre 
que ho vulgues o ho necessites.” 

I així va finalitzar aquella meravellosa nit i des 
d’aleshores tots els 14 d’agost ens trobem, i encara 
que no ens vegem, les duess en sabem de la nostra 
mútua presència. 

Alba Bayarri Sánchez 
1r BAT A  

 
 

UN HABITANT DE 
TUFUS 

 

Per a mi, un habitant del planeta Tufus, aquest 
planeta em pareixia un tant petit. Em va semblar 
molt estrany tot el que vaig vore: aquell paisatge 

amb tants colors, tantes formes diferents…; em va 
costar molt assimilar-ho. 

Acostumat al meu planeta, on tots els colors són 
derivats del color daurat del sol…; no podia ser. 
Mai no havia vist tants colors diferents. Vaig 
buscar algun indici de vida, algun tipus d’ésser 
intel·ligent que em pogués explicar tot açò que 
estava veient. 

Vaig caminar per aquesta mena de camí. Vaig 
pensar que eixe camí l’hauria d’haver fet algun 
ésser intel·ligent, ja que estava molt ben elaborat, 

encara que 
era un camí 
molt petit. No 
sé quina 

mena 
d’éssers 

viuran en 
aquest 

planeta, però 
han de ser 
molt petits 
per a poder 
caminar per 
aquest camí. 
Era un poc 
més gran que 
el meu peu. 

Caminant per 
aquest indret, 

vaig vore que s’aproximava una espècie de cuc. 
Tenia forma de prisma, i s’aproximava molt 
ràpidament, soltant fum per la part de darrere, com 
si fos una espècie de cometa. En arribar a la meua 
altura, es va aturar forçosament, i vaig poder fixar-
me en ell. La part de davant estava lleugerament 
separada de la de darrere, pareixia el cap, i la de 
darrere era totalment rectangular. Aquesta bèstia 
no devia de mesurar més que el dit petit del meu 
peu. 

Però en mirar-la atentament em vaig fixar que, més 
que una bèstia, el que pareixia això era un vehicle, 
ja que de seguida es va obrir una espècie de 
comporta, de la qual va eixir un animalet prou 
petit, però que pareixia un ésser viu. El vaig agafar 
amb cura per no matar-lo, amb dos dits, i em va 
sorprendre molt quan el vaig tindre a prop dels 
meus ulls. Era exactament igual que jo! Un cap i 
quatre extremitats. Dues a la part de dalt i dues 
utilitzades per a aguantar-se de peu. Quan em vaig 
fixar en la seua expressió, en el seu rostre, em vaig 
adonar que mostrava hostilitat, com si volgués fer-
me caure. Movia la boca, potser estaria intentant 
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dir-me alguna cosa, però jo no podia ni tan sols 
percebre el so. 

També em vaig fixar que mostrava un cert temor 
cap a mi, supose que per la meua considerable 
mida, enorme comparada amb la seua. Vaig pensar 
que hauria d’utilitzar molts anys per a poder 
comprendre aquest planeta. 

Axel Pérez Gaspar 
1r BAT C 

 
 

VIATGE D’UN 
EXTRATERRESTRE 

 

És curiosa la diversitat que acabe de trobar en 
aquest planeta, mai no havia vist res semblant. Al 
meu planeta tots som iguals, només ens distingim 
per un cartell que portem a l’esquena, on hi ha els 
set dígits personals. 

Ací cadascú té un aspecte, de vegades entre uns o 
altres hi ha unes semblances, però són molt 
diferents a mi. Per exemple, entre els habitants hi 
ha diferents colors de pell, d’ulls, i d’una cosa que 
els penja del cap que no sé com anomenar-la. Pot 
ser que aquests canvis depenguen de l’estat anímic 
o ves a saber què. Aquests éssers són molt 
diferents a mi, alguns es desplacen fent servir dues 
cames; en canvi, d’altres en tenen quatre i fins i tot 
alguns simplement es desplacen pel terra o volen 
per l’aire. També m’adone que alguns es posen 
dins d’una màquina, la qual els desplaça… Pobre 
de mi, que només tinc una cama i he d’anar fent 
salts per poder desplaçar-me! Però…, espera! 
Acabe de veure un habitant amb una sola cama! Es 
troba gitat, com si estigués 
esperant que li feren alguna 
cosa. Mira, mira..., li han 
posat una altra cama! Com és 
possible açò? És que es 
fabriquen ells mateixos? I si 
acudisc jo, també me’n 
posaran una altra, de cama? 
Seria una bona solució per als 
meus salts… Sortiré d’ací, es 
veu que és una mena de lloc 
on arreglen els habitants i no 
m’agrada gens l’olor que fa.  

Vaja, ara em trobe amb un 
munt d’habitants als quals els 
cauen gotes d’aigua dels 

ulls… Potser tenen set i ells mateixos es fabriquen 
el líquid? Doncs no, no serà això, perquè 
s’eixuguen les gotes… Crec que la causa 
d’aquestes gotes és una mena de caixa de fusta, 
però no puc veure quina cosa hi ha a dins. Ara la 
posen en un lloc i ho tanquen. Les seues mirades 
expressen tristor. Continue sense entendre res, 
provaré sort en un altre lloc, i si no entenc res, 
tornaré un altre dia amb provisions per establir-me 
ací un temps i observar-los de més a prop. 

Si abans els habitants estaven quiets i callats, ara 
no paren de moure’s! Mouen tot el cos: les cames, 
els braços, la cintura… Pareix que els resulta 
divertit, però no entenc com poden suportar aquest 
soroll tan fort i tan desagradable, el qual crec que 
és la cosa que fa que es moguen tant. Bé, després 
d’aquest mal de cap que m’ha entrat, em retiraré al 
meu planeta i ja tornaré un altre dia per veure si 
acabe de comprendre la vida que porten aquests 
individus. 

Clara Galarza Tamarit 
1r BAT A 

 

UN VIATGER DEL 
PLANETA “HCDSZX” 
 

Tenia por. Havia aterrat per equivocació a un 
planeta del que no havia sentit parlar mai, un 
planeta completament desconegut per a la meua 
especie. L’únic que sabia era que em trobava a una 
galàxia anomenada “via Làctea”. Feia 5 mecres 
interestelars* que em mantenia refugiat dins la 
meua nau tement que aquelles minúscules gotes de 
líquid transparent que queien sobre el sostre de 
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vidre de la meua nau pogueren desfer el material 
del que aquesta estava feta, el mateix material del 
que estava fet el meu vestit aïllant. Finalment, vaig 
desfer-me de tota la por que s’acumulava en mi i 
vaig obrir la porta, una estranya sensació 
m’envoltà, em sentia lleuger, com si no pesara, 
podia fins i tot moure totes les parts del meu cos 
sense fer cap força. 

En baixar de la nau vaig comprovar que 
l’atmosfera d’aquell món estrany no era tòxica per 
a mi, així que em vaig llevar la màscara i vaig 
pegar una ullada. Em vaig quedar sorprés. Aquell 
planeta estava completament desert, o almenys 
això em paregué fins que vaig mirar cap a terra i 
vaig veure una estranya i petita ciutat prehistòrica 
plena de xicotets éssers vius que es bellugaven 
lentament (alguns sobre rodes i altres sobre dues 
estranyes extremitats que els arribaven a terra). 
Aquesta visió em sorprengué molt, així que vaig 
voler comprovar si aquests petits éssers eren 
intel·ligents; vaig agafar la pistola minimitzadora 
de masses, la vaig adaptar a la mesura d’aquestes 
petites figures i la vaig fer servir. Quan em vaig 
despertar (adormir-se era un dels efectes 
secundaris d’aquesta ferramenta) em vaig trobar 
gitat a una espècie de llit rodejat d’aquestes 
estranyes criatures, sentia unes estranyes veus que 
al principi no vaig 
entendre, però a 
poc a poc vaig anar 
comprenent el que 
deien, em 
preguntaven qui 
era i d’on venia, 
em vaig 
reincorporar com 
vaig poder i vaig 
contestar totes les 
preguntes que em 
feien. En acabar 
l’interrogatori 
d’aquests éssers 
tan curiosos em va 
tocar el torn a mi. 
La primera 
pregunta que els 
vaig fer va ser 
sobre aquell 
estrany líquid que 
queia del cel. La seua resposta em va impressionar 
prou, ja que em digueren que era el que els 
permetia viure, i que sense el que ells anomenaven 
“aigua” la vida al seu planeta no existiria. No podia 
assimilar això. Al meu planeta, “HCDSZX” tot 

element era substituïble per un altre amb les 
mateixes propietats. 

Després vaig fer altres preguntes referides a la 
convivència de les diferents espècies en aquest 
món, i em vaig sorprendre una i una altra vegada 
sobre la superioritat que mostraven tindre aquests 
éssers sobre totes les altres espècies. 

Finalment vaig decidir acomiadar-me, m’indicaren 
on es trobava exactament aquest planeta allunyat 
de la mà de Gesuxcristz x-15 (un dels nostres déus) 
i vaig poder arribar a casa. 

*Mecres interestelars: Mesura de temps usada al planeta HCDSZX, 
equivalent a 3 anys i 43 dies a la Terra. 

Gonçal Ché Tórtola 
1r BAT C 

 

VIATGE A LA TERRA 
 

Dia –1: Eixa pedra blava que vaig poder observar 
fa uns mesos s’ha anat acostant, es dirigeix cap a 
mi molt de pressa, no crec que puga fer res per a 
evitar l’impacte. 

Ara hi ha un dubte que corromp la meua ànima. 
Com puc saber jo si eixa pedra enorme ve cap a mi 

o és al contrari i 
sóc jo qui busca 
envair la seua 
atmosfera? 

És una pedra 
gegant, calcule a 
simple vista que 
és unes cent mil 
vegades més gran 
que el meu 
planeta, pareix 

formada 
exclusivament per 
aigua, encara que 
hi puc distingir 
taques que em 
donen esperances 
que hi haja terra 
ferma. Hi haurà 
vida intel·ligent? 
El temps ens 

donarà la resposta, ja que veig pròxima la col·lisió. 

Dia 0: Buf… Quin impacte! Com esperava, eixa 
gran pedra em va acostar cap a si mateixa o al 
contrari, bé, el cas és que he acabat dins d’esta 
atmosfera. 
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Durant la caiguda tot el meu planeta va esclatar en 
flames, però vaig tindre la sort de caure a l’aigua. 
Vaig caminar sobre l’aigua durant alguns 
quilòmetres fins a 
arribar a terra ferma. 
Hi ha molta vida i 
molt variada en 
aquest planeta, els 
seus habitants 
l’anomenen Terra. 

Aquest aire se’m fa 
quasi impossible de 
respirar, esta molt 
brut i contaminat, en 
el meu planeta amb 
només un arbre hi 
havia molt més 
oxigen. 

He trobat una d’eixes coses que porta la gent en els 
peus, crec que em tiraré a dormir ací, és prou 
còmode però molt contaminat. 

Dia +1: Ací la gent no respecta per a res la 
naturalesa! Pareix que intenten destruir el planeta. 
Ara estic buscant d’on trauen els aliments, el 
mètode de producció pareix molt senzill, només 
entren en una cova i agafen el que volen, canviant-
ho per papers. Ai… Eixe treball que havia de fer jo 
en la meua horta per a aconseguir les meues 
apreciades cireres. Quan m’he despertat hi havia 
algú més en ma casa, un ésser enorme, negre, de 
quatre potes i amb antenes. Hauré de buscar un 
altre lloc on refugiar-me. 

Dia +2: Últim dia de la meua curta vida i hauré de 
passar-lo en aquest lloc, la mort ja em pareix una 
benedicció. Ha passat moltíssim temps des que 
estic ací i açò no pareix haver canviat res, que bé 
estaria si poguera acabar la meua història en la 
meua cova, allí dalt en solitari amb el meu arbre i 
tots els meus… 

Hèctor Gómez Vallés 
1r BAT C 

 

L’EXTRATERRESTRE 
 I JO 

Una nit em trobava amb els meus amics al parc del 
meu poble, quan, de sobte, de dins del pot de coca-
cola que jo sostenia, vaig sentir una tremolor que 
em va fer tirar el pot a terra. De sobte, aquell pot 
de coca-cola que jo havia sostingut fins feia un 
moment a les mans, s’havia convertit en una nau 
espacial de més de tres metres de diàmetre. 

Tots ens vam quedar sorpresos quan, de dins 
d’aquella nau, va aparèixer un ésser igual que jo, 
amb el mateix aspecte físic, inclosa la roba. 

L’extraterrestre
, doncs, ens va 
contar, ja que 
coneixia el 
nostre idioma, 
que ells, els 

extraterrestres 
coca-colats, 

sempre prenen 
la forma física 
del que l’ha 
comprat, o siga 
jo. 

La meua còpia, 
a la que vam anomenar Cafeïna, per allò que havia 
sorgit del pot de coca-cola, es va interessar 
especialment per una espècie de joc que els seus 
avantpassats més antics havien començat a 
presenciar en la seua joventut. Aquell joc era el 
billar. 

No comprenia, com, depenent de la força i el mode 
en què es tirava amb el tac, es podien moure de 
forma tan diversa aquelles boles de colors. Jo li 
vaig explicar que allò era pura matemàtica, però 
que si de veres volia saber-ho i d’una forma molt 
més divertida, hauria de practicar contínuament, 
sempre que pagara ella, és clar. 

Maria Bonillo Vidal 
1r BAT A 

 

UNS ESTRANYS 
ÉSSERS QUE 

PARLEN 
Per fi, després d’un llarg viatge, he arribat al famós 
planeta Terra del qual tant m’han parlat a tota la 
galàxia. Sembla que és un planeta un poc estrany, 
els habitants d’aquest planeta són de diversos 
colors i pareix que tinguen quatre extremitats 
rodones sobre les quals giren i es mouen molt de 
pressa. Aquests habitants tan estranys tenen un 
tipus d’animal a dintre no molt diferent a la meua 
raça, encara que bastant més petit, la meitat que 
nosaltres. Tiren fum pel darrere, molt de fum i 
quan es fa obscur se’ls encenen uns ulls que van 
il·luminant-ho tot. 
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Després de molts dies d’observació m’he adonat 
que aquests éssers no estan vius, només tenen 
moviment però no funcionen amb intel·ligència: 
són com robots, són autòmats que es mouen quan 
s’encén un llum o paren quan se n’encén un altre; 
són els diferents colors, roig o verd, els que els fan 
anar d’un lloc a un altre. Anava perdent interès i ja 
pensava abandonar aquest planeta quan he 
descobert que l’animaló que hi havia dintre ha eixit 
i s’ha posat a moure molt les extremitats de dalt i 
anava a trobar-se amb un altre que sortia de 
l’interior d’un altre d’aquests estranys éssers. He 
sentit curiositat i he parat atenció: ha resultat que 
aquests animalets a qui jo no havia donat 
importància són éssers que tenen un llenguatge, 
que es comuniquen i que parlen. Així doncs, són 
intel·ligents? 

He volgut comunicar aquesta troballa al meu 
planeta però abans he decidit parar atenció per 
explicar bé el meu descobriment a tots aquells que, 
al meu planeta, van pensar que jo era un il·lús quan 
els deia que no podíem ser els únics éssers 
intel·ligents de l’univers. 

He hagut de callar, he hagut d’ocultar el meu 
descobriment ja que aquests éssers només usen el 
llenguatge per a cridar, per a insultar, per a treure a 
l’exterior d’ells mateixos una agressivitat que 
deuen portar dins i que han de treure de tant en 
tant. No fan com nosaltres que amb la nostra 
intel·ligència usem la llengua per a comunicar-nos, 
per a transmetre’ns el que sabem, el que desitgem, 
el que sentim… Definitivament, aquests éssers no 
són intel·ligents.  

Jordi Garcia Garcerà 
1r BAT C 

 

ARRIBADA A LA 
TERRA DES 

D’ESTARNITORRESTI 
 

—Diari d’abord, 7 nits i un matí: Acabe de 
despertar-me després de la caiguda i pel que es veu 
he aterrat a un lloc anomenat planeta Terra. He 
pogut esbrinar, després d’haver-me disfressat com 
un dels extraterrestres, que ací els noms són ben 
estrtanys, així que he agafat el més estrambòtic que 
he pogut: Anaclet. 

—Diari d’abord, 7 nits i dos matins: He descobert 
una altra cosa, no m’agrada on he caigut, ja que 
aquests extraterrestres només per ser 15 dits 

saturnians aproximadament (més o menys mig 
metre terrícola) més alts i grans que nosaltres ens 
discriminen. I també m’han dedicat una mena de 
rialla que no havia sentit mai al nostre planeta 
respecte al nom que he triat. Després d’açò note 
unes noves sensacions negatives que 
m’impedeixen seguir. 

—Diari d’abord, 13 nits completes: Després 
d’haver-se complit els 4 matins, el cel canvia per 
complet i he decidit eixir al que anomenen carrer; 
no sols les rialles que m’han dedicat abans em 
resulten extravagants, sinó que he vist dos 
extraterrestres agafats dels membres superiors o 
com ells anomenen “mans”. Pel que fa al fet, el 
que dos éssers estiguen junts en contacte i fins i tot 
intercanviant saliva s’anomena amor.  

—Diari d’abord, 15 nits i tres matins: Sé que quan 
vaig arribar a aquest planeta l’odiava, però no tots 
són allí iguals ni tenen el mateix intel·lecte. He 
conegut  uns extraterrestres ben diferents als 
primers. Aquests exemplars m’han ensenyat que 
no sempre la vida és dura sinó que existeix el riure; 
sí, és una sensació que tens quan estàs bé amb un 
altre ésser viu i et fa, com ells diuen, riure. 

Ximo Rosselló Lorite 
1r BAT C 
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DOS CONTES 
FANTÀSTICS 

 
 
 
 

EL MEU PIANO 
 
 
Quan jo era xicoteta, els meus pares em 

regalaren un piano, pel meu aniversari. Era un 
piano de cua molt gran, que em col·locaren a la 
meva habitació d’estudi.  

Jo passava moltes hores a l’habitació 
d’estudi, fent deures, estudiant, llegint... 

Sempre que podia seia davant del piano i 
tocava meravelloses cançons; tota l’habitació 
ressonava d’alegria quan jo tocava el piano. 

Aleshores una nit vaig escoltar un soroll, no 

molt fort, i no li doní la major importància. 
Al migdia, quan torní de l’escola, m’adoní 

que el piano no era al mateix lloc on l'havia 
deixat la nit passada. 

Eixe dia, per la vesprada em demanaren a 
l’escola escriure un conte per a un concurs, i 
com que la meua taula d’estudi hi estava 
ocupada per treballs, llibres que hi estava 
llegint... vaig haver d’escriure damunt la tapa 
del piano 

Després de sopar, com totes les nits, em vaig 
posar a tocar-li a mon pare, i la meva gossa 

corrent venia a escoltar el so del piano. Eixa 
mateixa nit vaig escoltar un soroll més fort que 
el de la nit anterior. Aleshores em vaig alçar i 
vaig vore que el piano estava escrivint una 
cançó molt bonica en el pentagrama que jo 
havia creat eixa vesprada. 

Li eixien dos braços dels laterals i les potes 
feien la funció de peus; em vaig quedar 
sorpresa i a partir d’aqueixa nit, totes les nits 
escrivia poesies molt boniques. Tenia un piano 
màgic i sols ho sabia jo!! 

 
Verònica Garcia Oliver 2n ESO. B 

 
 

QUÈ PASSARIA 
SI LA LLUNA 
S’OFEGARA? 

 
 
Era una nit com qualsevol, la lluna, com 

sempre, es veia reflectida al mar. La lluna que 
s'anomenava Catalina volia saber què era 
aquella cosa que la reflectia, que la copiava des 
de tan lluny. 

Una nit es va decidir a acostar-se i, com que 
les marees pugen i baixen segons la posició de 
la lluna, a mesura que Catalina baixava la mar 
pujava. Nit rere nit Catalina s'acostava a la terra 
i la mar pujava, Totes les persones durant el dia 
s'afanyaven a fugir de les costes i marxaven en 
els seus cotxes tan lluny i tan de pressa com 
podien. 

Catalina seguia apropant-se cada vegada més 
i la mar continuava pujant i inundant la terra. 
Tota la gent durant les nits cridaven a Catalina 
dient-li que no s'apropara més i que tornara al 
seu lloc. 

Quan Catalina s'adonà del que passava ja era 
massa tard, la terra ja quasi havia desaparegut. I 
tant sols quedava un xicotet tros de terra on 
cabia a penes tota la gent que no havia mort 
d'infart, d'accident de tràfic o per simple suïcidi 
per por a morir ofegat. Catalina pensà que tal 
volta si anava una nit molt de pressa i es ficava 
dins d'aquella cosa que la reflectia i que anava 
creixent cada vegada més, tot tomaria a la 



 
normalitat i que a la nit següent tornaria també 
molt de pressa per a que no succeira res. 

Catalina va descansar durant una nit, a la nit 
següent se’n va anar cap avall tan de pressa 
com va poder, la mar seguia pujant, quan 
Catalina va arribar no s’ho podia creure, 

estava damunt d'aquella cosa que la reflectia, 
que la copiava des de tant lluny. Així que 
s'afanyà, agafà tot l'aire que va poder i es va 
ficar a l'aigua. La marea començà a baixar de 
nivell i tot anava tornant a la normalitat. 

Quan arribà la nit següent, ningú no trobava 
Catalina i tots es preguntaven on podia estar, 
perquè no estava on sempre. Un xiquet que 
eixia de l'aigua va dir mig plorant que la lluna 
Catalina s'havia ofegat i que poc a poc anava 
desapareixent. 

Una xiqueta va vore com del mar eixien uns 
xicotets fragments d'alguna cosa que brillava i 
que pujava al cel. El seu pare li va dir que 
aquells trossets eren de Catalina, que estava 
desfent-se al mar i que pujava al cel donant a 
la vida una altra lluna per a les nits del món. 

A la nova lluna, van estar tots d'acord de dir-
li Caterineta, en honor a l'anterior lluna 
Catalina. 
I plorant, la xiqueta es va abraçar a son pare i 
tots es van quedar mirant com es formava la 

nova lluna, la lluna que estaria ara totes les 
nits al cel del món, la lluna Caterineta. 
 

Mercedes Ros Contell  2n. ESO. B 
 
 

 
 

… I UN MORAL 
 

 

LA VIDA EN UNA 
CIUDAD MUY 

CASTIGADA POR LA 
LEY 

 
Érase una vez un hombre que vivía en un país 
muy castigado por la ley, no se podía mascar 
chicle por la calle ni en sitios públicos; no se 
podían poner trampas para ratones sin tener un 
permiso de caza; no se podía tender la ropa en 
el jardín o en el balcón, etc. Todo esto parecen 
tonterías, pero esas leyes castigaban estas 



tonterías con un arresto domiciliario, un mes 
en la cárcel, hasta la pena de muerte.  
 
Ahora es cuando empieza la historia. 
 
Ese hombre del que os he hablado hacía poco 
que había llegado a ese país. Compró una casa, 
y como tenía problemas con los ratones 
decidió poner trampas, pero él no sabía que 
estaba vigilado por la ley. En la casa había 
cámaras, y espías por donde él iba. 
Un día se le ocurrió mascar chicle y los espías 
le vieron; también tendía la ropa en la terraza. 
Hasta que un día la policía llamó a su puerta. 
El hombre se asusto y dijo: 
-¿ Quién es?- Y le respondieron: 
-La policía ¡Abra ahora mismo la puerta!- 
Abrió la puerta y dijo 
-¿A qué se debe tanta escándalo?-  La policía 
respondió 
-Usted ha estada infringien do la ley.- El 
hombre dijo: 
-¿Que yo infringiendo la ley?-  Eso es 
imposible afirmó el hombre. Uno  de los 
policías dijo 
-Sí, ha estado mascando chicle, poniendo 
trampas de ratones, colgando la ropa en el 
balcón, etc.- El hombre dijo 
-Esto es una broma ¿verdad?- El policía 
respondió 
 
 

-No, no es una broma. Está detenido y 
condenado a pena de muerte.- Una vez ya en 
la cárcel, llegó el día de sentarse en la silla 
eléctrica. Sé sentó cerró los ojos y dijo 
-¡Adiós mundo cruel!- Pero la silla no se 
encendía gracias a un ratón que sé había 
comido los cables eléctricos. Al final lo 
soltaron porque había sido la primera vez que 
había infringido la ley. 
Lo primero que hizo fue irse a un restaurante a 
comer. Se sentó en una silla y se le pegó un 
chicle al pantalón. Alguien había dejado un 
chicle en la silla. Luego se fue a su casa y 
cuando fue a recoger la ropa se había llevada 
el viento. Y pensó: 
-Ya sé por qué han puesto estas normas: Para 
el bienestar de la humanidad. 
 
NO INCUMPLAS LA LEY 
PORQUE ES PARA EL 
BIENEST AR DE LAHUMANIDAD  
 

Manuel Lavado  Cavadas  1-ESO, B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CONFUCIO 
El primer maestro 

Nace en Shondong (China) en el año 551 antes de Cristo. Muere en Qufu, donde reposan sus 
restos. Sus enseñanzas, están recopiladas en su obra LUNYU, que transcribe las respuestas a las 
cuestiones que le planteaban sus alumnos. 

El confucionismo representa la dimensión social del hombre, cuya moralidad definen el deber, la 
posición y la función, ya sea en la familia o en el Estado. Confucio, construye, lo mejor de la moral 
china: el arte de vivir en armonia entre los seres humanos. 

Su fin principal fue favorecer la mejora de las cualidades humanas de cada uno, como 
forma de aumentar el bien de todos.  
 
LAS CUATRO CLAVES DE SU 

PENSAMIENTO 
 
1°)  Enseñanza para todos. 
  En la sociedad feudal de su época, sólo los 

nobles tenían derecho a la educación. Al abrir 
la primera escuela privada del mundo, 
Confucio quiso que la única nobleza que 
contara, fuera la del corazón. Colocando la 

moral en primer lugar, fundó el Humanismo moderno y estableció el derecho de cada ser humano 
a elegir al mejor de sus dirigentes" 
2°)  La virtud puede aprenderse. 
Para Confucio, estudiar, no significa acumular el saber de los libros, sino 

ejercer esa sabiduría constantemente, para dar lo mejor de uno mismo a los 
demás. El confucionismo es un combate moral que cada persona, debe practicar, 
en cualquier circunstancia, para mantener la dignidad humana.  
3°) No juzgar sino mejorar. 
"Si ves que alguien se comporta bien, imítale. Pero, si se comporta mal, busca la 

manera de que te imite"" Proponía utilizar los errores para hacer examen de 
conciencia y ser mejores. "Exigencia para mí, indulgencia para los otros". 
4°) Buscar. la verdad interior. 
Un alumno, le preguntó: ¿Hay una frase guía para todos nuestros actos? 

Confucio le respondió: "No hagas nunca a los demás lo que no quieras que te 
hagan a ti". El valor de nuestra conducta, no lo determinan los dogmas o leyes, 
sino el interior de nuestro corazón. Así, desarrollando el discernimiento, 
mejoraremos la calidad moral de nuestros actos. 

 
Podemos leerlo en: Historia de la Filosofia. H. J. Storig.; y los cuatro libros de 

Confucio. Editorial  Paidós 
 

Amparo Rausell 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Podem fer un viatge moguts per diferents motivacions. Però sense cap mena de dubte, si 
tenim un objectiu concret, el viatge pot resultar molt més enriquidor. 
      Durant les passades vacances de l’institut, una amiga i jo vam decidir viatjar al sud de 
França per tal de comprovar si era cert que allí podíem trobar gent  que parlara la nostra 
llengua. Sí, a alguns pobles del sud de França, et pots entendre sense saber francés: curiós, 
no?. 
      Quan jo anava a l’institut, van ser els professors qui m’explicaren aquest fet: segons el 
Tractat de pau dels Pirineus, de 1659, entre els reis d’Espanya i França,  una zona que 
pertanyia a Catalunya –El Rosselló i la Cerdanya- va ser donada a França. Aleshores els que 
eren catalans van passar a ser francesos per un tractat internacional que posava fi a una 
guerra entre els dos països.  
      Tanmateix encara hui els habitants d’aquella zona parlen en valencià d’allà dalt, amb accent 
francés, la quan cosa  permet comunicar-nos els valencians amb la gent d’allí perfectament. 

 
  La meua amiga i jo al·lucinàrem quan comprovaren que sí, que al sud de França  parlen la 
mateixa llengua que a València 
      Prada, Elna, Salses, Cabestany, Perpinyà…són pobles on la nostra llengua es troba viva 
encara, així com tradicions tals com la sardana o la crema catalana. Això sí, la llengua pròpia no 
té el mateix prestigi social ni cultural que el francés. 
      És una viatge que us recomane, perquè gaudireu d’un recorregut paisatgístic, artístic i 
gastronòmic inoblidable. 
      Ara, ja tenim en ment un altre viatge lingüístic: visitar la Vall d’Aran. Ja us ho contarem. 

Eugeni 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA ADICCIÓN A LOS 
MÓVILES 

 
 
Móviles con tapa, grandes y pequeños. ¿Qué 

joven de ahora no tiene móvil? 

Los móviles son un medio de 

comunicación que cada vez avanza más rápido 

y las nuevas tecnologías llegan antes al 

mercado telefónico. 

Muchos jóvenes aseguran que el móvil 

es el mejor invento que se ha hecho hasta 

ahora, aunque hay opiniones de todo tipo, pero 

más del 80% asegura que es un invento 

fabuloso. 

 

 

 

 

 

 

La adicción a los móviles es un problema 

que está a la orden del día, sobre todo entre los 

jóvenes. Hay chicos y chicas que no se separan 

del móvil ni un minuto al día, y esto puede llegar 

a ser un grave problema. Además, los jóvenes, 

hoy en día, no se conforman con cualquier 

móvil, sino que éste debe estar a la última. 

Exigen que tenga: cámara integrada, pantalla a 

color, sonidos polifónicos, infrarrojos... 

Los jóvenes suelen utilizar el móvil para: 

1. Enviar mensajes de texto. 

2. Comunicarse tras llamadas o 

mensajes con cualquier persona. 

3. Entretenerse, bien sea jugar, bien 

escuchar música, etc. 

Los jóvenes cada vez tienen el móvil con 

menos años: a los 9 ó 10 años ya tienen su 

primer teléfono, una edad bastante prematura 

para que un niño se responsabilice de un móvil. 



Y todo hay que decirlo: algunos móviles 

de última generación pueden llegar a costar 

más de 500 €, pero algunos de menor calidad 

pueden rondar los 100 ó 150 €. Muy pocos 

móviles te costarán menos de 100 €. En la 

mayoría de los casos, los jóvenes  usan cada 

modelo de móvil una media de un año, al cabo 

del cual suelen cambiarlo por otro más 

moderno. 

En definitiva, el móvil seguirá dando 

“mucho que hablar”, hasta que sea sustituido 

por otro invento tan revolucionario como éste. 

 

Paula Martínez Moreno & Raquel Ortiz Moya  
 2º ESO- Prensa 
 

 
 

LA TELEVISIÓN 
 

¿ERES ADICTO A LA TELEVISIÓN? 

¿ES PARA TI IMPRESCINDIBLE LA 

TELEVISIÓN? 

 

Actualmente hay mucha gente que 

piensa que la televisión forma parte de su vida. 

Pero eso puede llegar a causar una 

enfermedad: “La Teleadicción”. 

 
    RETRATO   ROBOT   DEL   TELEADICTO 

 

- El teleadicto tiene los cinco sentidos 

puestos en la caja de la Televisión. 

- No quiere que nadie la hable porque no 

puede escuchar su programa. 

-Cuando ve a  su personaje favorito o su 

serie preferida, se pone alegre y empieza a dar 

saltos de alegría. 

- Se enfada mucho cuando alguien le 

pregunta alguna cosa y le interrumpen el 

programa 

- El teleadicto no puede pasar un día sin 

ver la televisión, se “muere”. 

- Si se pierde su programa favorito, se 

pone muy gruñón y a veces puede ser un 

poquito peligroso (según el tipo de persona). 

            Cuando veas que unos de estos 

casos te empieza a pasar a ti, tienes  adicción a 



la televisión. Mucha gente (sobre todo jóvenes) 

no se da cuenta de que puede tener un 

problema, y esto debe llegar a cambiar el 

carácter psicológico de una persona. 

            Este es el tipo de programas que 

más ve la gente: 

Series Los Serrano, Aquí no hay quien 

viva, Siete vidas, Mis adorables 

vecinos, Los Simpsons. 

Programas La granja, Gran hermano, La 

casa de tu vida, Salsa rosa, 

Aquí hay tomate, Crónicas 

marcianas… 

Películas Comedias, románticas, de 

miedo, de acción… 

 

Mucha gente pasa demasiado tiempo 

viendo la televisión, en vez de hacer otras 

cosas: ir con los amigos, ir de fiesta, leer, 

jugar… 

Los jóvenes que pasan excesivo tiempo 

ante el televisor pierden la capacidad de 

concentración en los estudios. 

Nosotras también  reconocemos que nos 

gusta ver mucho la televisión pero hasta un 

cierto punto, sin pasarse. ¡¡¡Hay cosas mejores 

que ver la televisión!!! 

Ana Barba Indarte  &  Esther Fernandez 
Yuste  
2º ESO- Prensa 

 
 

LA ANOREXIA 
 
Un 10% de las personas que sufren esta 

enfermedad acaban con su vida recurriendo al 

suicidio. 

La anorexia es la disminución total o 

parcial del apetito o de la necesidad de comer; 

puede presentarse tanto en enfermedades leves 

como en las graves. 

La anorexia nerviosa conduce a una 

pérdida progresiva y grave de la masa corporal 

(hasta un 40% de peso inicial). Las alteraciones 

del metabolismo orgánico son: 

Pérdida de peso. 

Menstruación escasa o irregular o 

desaparición de la misma. 

Palidez. 



Caída de cabello y uñas. 

Sensación de plenitud y pesadez 

después de las comidas. 

 Y los síntomas psíquicos: 

Cambios rápidos de carácter y humor. 

Tendencia al aislamiento de la familia y 

de las amistades. 

Excesiva dedicación al estudio o trabajo. 

Habitualmente padecen esta enfermedad 

chicas jóvenes de edades comprendidas entre 

14 y 18 años; este colectivo agrupa el 90% de 

los casos. En el 10% restante, se encuentran: 

chicos adolescentes, niños, niñas y mujeres 

maduras. En realidad, cualquiera puede caer 

víctima de la anorexia. 

En el siguiente testimonio se puede 

apreciar todo lo que sufren estas personas: 

 

“Ayer volví a vomitar. Hoy he 

desayunado cereales. Luego, a media mañana, 

dos petitsuise, dos rodajas de pan bimbo y, para 

comer, un vitalinea y medio donut de chocolate; 

me siento fatal, como una auténtica foca. He 

hablado con niñas del foro, son encantadoras. 

Sé que no debo quedarme en la  comida, miro 

en mi interior, y si mi separación y la pérdida de 

una gran amistad me jodieron la vida, pero la 

anorexia ya se gestaba en mi interior. Me 

escondí no queriendo renunciar a casarme. Yo 

no lo quería y me casé igualmente, primero dije 

que no me casaba y me casé igualmente; un 

año y medio de convivencia llena de gritos 

insultos, lloros y malas caras. Después de él 

vinieron muchos otros, pero a ninguno amé. Hoy 

tengo otra pareja a quien sí quiero, pero con 

quien me siento siempre inferior, y a quien esta 

enfermedad no me deja amar. Prefiero estar 

delgada, bajar de peso, bajar y bajar a estar 

tumbada en el sofá pensando en él. ¿Por qué 

engorda la asquerosa comida? Ojalá 

pudiéramos comer sin engordar. mi sueño es 

ser la chica más delgada de allí donde vaya...” 

 

Con este artículo queremos que veáis 

que no todo es tener un cuerpo bonito. Disfrutad 

de lo bueno de la vida. Acéptate como eres. 

 

Esther Méndez Garriga & Estefanía Palazón 
Muño 
2º ESO- Prensa 
 

 



LAS DROGAS 
  

Actualmente los jóvenes suelen probar 

las drogas siendo adolescentes. Ahora existe 

más libertad por los tiempos que corren. 

Empiezan con el tabaco y luego acaban 

necesitándolo e incluso prueban la cocaína, la 

marihuana, etc. El término de drogas de 

“síntesis” se refiere a un conjunto de las 

anfetaminas. Los aspectos generales de estas 

son similares entre sí.  Las drogas de síntesis 

tienen una acción 

farmacológica mixta: 

combinan efectos 

estimulantes con 

alteraciones de las 

percepciones. 

 Estos días, las 

drogas están por todas 

partes o, a veces, todo el 

mundo las usa. Muchos 

jóvenes están tentados por 

el entusiasmo y la evasión 

que las drogas parecen 

ofrecer. Pero obtener información puede 

ayudarte a ver la realidad de las drogas y 

ayudarte a alejarte de ellas. No juegues con las 

drogas y menos con las drogas de clubes 

nocturnos porque afectan a tu cerebro, a tu 

cuerpo, a tu autocontrol e incluso pueden llegar 

a dejarte en coma o matarte. Las drogas te 

afectan a ti y sobre todo afectan a tu salud. 

 

           Factores que influyen en el 

consumo de drogas: 

1. La tendencia a la satisfacción 

inmediata de los impulsos: la falta de 

autocontrol. 

Se quiere algo y se quiere ya, pero con 

el mínimo esfuerzo personal. 

2. La habilidad para relacionarse con el 

entorno: Muchos adolescentes no saben 

afrontar con habilidad, de forma que, aunque un 

primer momento no les guste la idea de 

consumirles agrada mucho menos la de ser 

rechazado por los demás. 

3. La escasa percepción y el riesgo hacia 

el consumo de drogas 

genera tolerancia 

hacia su uso, lo que 

está estrechamente 

relacionado con la 

experimentación 

temprana. 

Fomentar la 

comunicación familiar 

es uno de los más 

importantes factores 

de protección frente a 

las conductas problemáticas de los hijos. 

Empiezan a surgir conflictos y la forma que los 

padres tengan de reaccionar ante ellos va a 

determinar que la posibilidad de comunicarse 

sea abierta o se cierre cada vez más. 

 

En España, las personas que tienen 

problemas por dependencia de substancias 

psicoactivas pueden recibir tratamiento a través 

de la red de recursos del plan nacional sobre 

drogas. En los últimos años se han producido 

en nuestro país importantes transformaciones 

en cuanto al tipo de substancia principal que 



motiva la demanda de tratamiento. En primer 

lugar, porque el tratamiento debe diseñarse a la 

medida del paciente, es decir, no sólo es 

importante la substancia consumida sino 

también la historia de consumo; la situación 

psicológica, sanitaria, familiar y social; las 

condiciones formativas y laborales, y un largo 

etcétera de circunstancias que condiciona el tipo 

de tratamiento  

Si estás enganchado, prueba a dejarlo 

porque será muchísimo mejor para ti y, si tú 

quieres dejarlo, podrás; pero, si no lo intentas, 

seguro que no. 

Esperamos que los que tengáis ese vicio 

os lo quitéis y sigáis nuestro consejo. 

 

Sandra Heredia & Sandra Strzelecka 
2º ESO- Prensa 

   

LOS JÓVENES Y EL 
ALCOHOL 

 

 Los jóvenes empiezan a beber antes de 

los 14 años. Los chicos consumen una cantidad 

de alcohol significadamente superior a las 

chicas, aunque éstas beben con más 

frecuencia. Además, se mantiene el patrón de 

consumo de alcohol característico de los 

adolescentes, consistente en el consumo de 

cerveza  y combinados, preferentemente en 

lugares públicos con amigos y durante los fines 

de semana (viernes, sábado y domingo).                                                         Por abuso del alcohol 
                                                                                                                                                                                  

El alcoholismo crónico, por su parte, 

conlleva a veces la aparición de agresividad, 

que se manifiesta en un conjunto de síntomas 

psíquicos: irritabilidad, celos, crisis ansiosas. El 

alcohólico crónico puede desarrollar, de manera 

progresiva, trastornos psiquiátricos, ideas 

delirantes centradas a menudo en los celos 

conyugales. En la depresión, la agresividad se 

vuelve contra la propia persona depresiva. La 

ingestión de alcohol puede ser, en este caso, un 

paso hacia el acto suicida. Asimismo, a causa 

de sus propiedades, el alcohol puede conducir a 

algunos sujetos a la violencia y al incesto. 

Bebidas más vendidas en los últimos años: 

1. Ginebra =86%           3. Peche y Malibú =62% 
2. Güisqui =78%              4. JB=15% 
 
Muertes atribuibles al consumo de alcohol: 
        
Por accidente de tràfico 4496 personas 
Por pancreatitis aguda 464 personas 
Por cirrosis alcohólica 56 personas 
Por síndrome de  
dependencia alcohólica 

 
119 personas 
13 personas 

Por gastritis alcohólica 3 personas 
 
Liseth Paola Palacios &  Ainoa Macián 
Descalzo. 2º ESO- Prensa 
 



Història d’una 
vida 

 
Carolina Fernández 

 
Partint de la idea de que la vida de tota persona és un microcosmos on es reflexa la història de la seua 
comunitat, a la classe d’Història d’Espanya, de segon de batxiller, es va proposar als alumnes que 
investigaren la vida d’algun membre de la seua família que haguera viscut els anys de la guerra. Fruit 
d’aquesta proposta és el relat que ací publiquem de la vida de Bartolomé Fernández, iaio de Carolina 
Fernández, la vida del qual és un autèntic resum de la història d’Espanya. En ella trobem referències a 
Gibraltar -conquistat pels anglesos a la Guerra de Successió del segle XVIII-; a la pobresa d’Andalusia -
fruit de segles d’injust repartiment de la terra al temps de la conquista cristiana medieval, perpetuat durant 
la revolució liberal del XIX-; al desenvolupament valencià de la dècada de 1960 i, especialment, a la 
maleïda Guerra Civil (1936-1939) que tantes famílies  i vides va truncar i desfer.  
Un relat, doncs, que vol ser una invitació a que cadascú dels seus lectors investigue pel seu compte les 
històries de la seua pròpia família. Ben segur que trobarà inesperades revelacions. 
  
   En aquestes línies narraré la història de la vida 
del meu iaio, Bartolomé Fernández Granados, 
nascut en una aldea, El 
Tesorillo, pertanyent a 
Ximena de la Frontera, 
Cadis, en 1917. Aquest, 
com era el tercer d'onze 
germans, va ser criat per 
una família de forners i 
durant la seua infància va 
cursar els estudis a l'escola 
del Tesorillo. A l'edat de 
15 anys va haver d'assistir 
a classes nocturnes ja que 
pels matins ajudava als 
seus pares a treballar en el 
forn.  
Va ser quan ja havia 
superat els estudis primaris 
i anava a passar a l'institut 
quan es va produir 
l'alçament militar del 18 de 
juliol de 1936, la qual cosa 
li va impedir continuar els 
seus estudis ja per sempre. 
 

   A partir de llavors va ser quan la seua vida va 
cobrar història pròpia; els anys que el meu iaio va 

lluitar al front republicà, 
durant la guerra civil 
espanyola, estan replets de 
patiment, tragèdia, 
anècdotes, però sobretot de 
lluita contra una ideologia, 
el feixisme, que ja s’havia 
apoderat d'altres països 
com la Itàlia de Mussolini i 
l'Alemanya de Hitler. 
 
  La guerra civil que va 
tenir lloc entre 1936 i 1939 
ha sigut, sens dubte, la 
major tragèdia de la història 
d'Espanya. Tot Europa va 
sentir els seus efectes i  
també, encara que amb 
menor intensitat, gran part 
del continent americà. 
Espanya, que havia sigut 
neutral en la primera guerra 
mundial, durant la seua 
guerra civil va ser el punt 



de les mirades de tot el món. 
  Un 18 de juliol de fa exactament 64 anys el 
meu iaio es trobava al seu poble, El Tesorillo, el 
qual va quedar entre dos focs, és a dir, hi havia 
tropes tant del bàndol republicà com del feixista. 
D'una banda estaven les tropes mores que 
procedien d'Algesires, pertanyents al bàndol 
feixista i, per l'altra, milícies republicanes que 
procedien de la part de Màlaga. El meu iaio 
Bartolomé junt amb els seus germans i els seus 
pares van haver d'eixir del poble perquè corrien 
perill a conseqüència de la ideologia de la 
família del meu iaio que era republicana. 
Aquesta fugida es va produir cap a la part del 
govern republicà, és a dir, cap a Màlaga. Així, 
durant aqueixos primers moments de la guerra 
civil, van recórrer diversos municipis de la costa 
andalusa, com Estepona, Marbella i 
Torremolinos, i una vegada perduda Màlaga pel 
bàndol republicà, van haver d'anar directament 
cap a Almeria. 
El camí cap a Almeria es va fer molt llarg, pesat 
i patit, ja que van ser nou dies caminant vorejant 
la costa i patint els tirotejos de l'esquadra 
l’aviació lemanya, les quals pretenien destruir al 
personal que anava fugint feia l'Almeria 
republicana  
Però encara tenint tot açò en contra van poder 
arribar a Almeria i, una 
vegada allí, els germans 
menors del meu iaio i els 
seus pares van ser evacuats a 
la província d'Albacete on 
van romandre durant tota la 
guerra. 
Mentrestant, el meu iaio i els 
seus germans majors es van 
allistar voluntàriament en 
l'exèrcit republicà. Mon iaio 
Bartolomé va anar a Múrcia 
a un camp d'entrenament 
militar, on el van preparar 
per a exercir de militar. Al 
poc de temps el van 
traslladar a València i es va 
incorporar a un batalló que 
en aqueix moment s'estava 
organitzant a València, 
anomenat Front de la 
joventut.  
Aquest batalló, després 
d'organitzar-se, va traslladar 
a part dels seus soldats, entre 
ells el meu iaio, a Terol, on 
es va incorporar a la 87 
Brigada militar, que es componia de militars i 
carrabiners (forces de l'ordre públic que 

recolzaven a la república). Allí va romandre un any 
i mig en aquesta brigada de Terol, on  va estar en 
molts combats en què va haver-hi moltes baixes.  
Amb el temps se li va canviar de nom a aquesta 
brigada passant a anomenar-se 82 Brigada de 
Muntanya. Amb ella el meu iaio va recórrer quasi 
tots els fronts de Terol, des de la part d'Alfambra 
fins a Belchite (en sentit Nord - Sud) i des de 
València fins a Albarrasí (en sentit Oest - Aquest). 
 Després d'un any i alguns mesos en l'exèrcit el meu 
iaio va ser nomenat caporal i va realitzar diversos 
oficis, entre ells el de cuiner. Un temps després de 
ser caporal va ser enviat a la localitat valenciana de 
Godella on va realitzar un curs d'ascens a sergent, el 
qual va superar positivament i va passar a ser 
sergent de l'exèrcit Republicà.  
 
   El final de la guerra en 1939 va sorprendre el meu 
iaio a Terol on, en saber-se que el general Franco 
havia guanyat la guerra, van desaparèixer els caps 
principals compostos per les escales altes d'oficials. 
Pel que respecta a les escales menors, a les que 
pertanyia el meu iaio, van tornar al poble on tenien 
la guarnició, on van trobar els militars del bàndol 
franquista que estaven recollint les armes del front 
que s’havia desorganitzat. 
Els militars republicans que desitjaven tornar als 
seus pobles d'origen havien de passar per un control 

militar. El meu iaio, en 
aqueix moment, es 
trobava en un poble 
pegat a València, Torre 
Baixa, per aqueixa raó 
va demanar el permís 
per a traslladar-se a 
Terol i li va ser 
acceptat.  
 
En el viatge a Terol, el 
meu iaio va agafar un 
camió que, a causa de la 
mala situació dels 
camins, va bolcar; 
llavors va ser auxiliat 
per una ambulància fins 
a Terol on va romandre 
quinze dies curant-se 
unes ferides en les 
mans.  
Quan va rebre l'alta, va 
anar a la plaça de bous 
de Terol on el govern de 
Franco tènia concentrats 
i controlats a tots els 
soldats republicans per 

a demanar informes personificats dels mateixos als 
seus pobles d'origen per a decidir si permetien anar 



o en canvi empresonar o afusellar a aquells que 
s'havien significat per les seues idees o fets 
durant la república.  
Allí, a la plaça de Bous de Terol el meu iaio va 
passar diversos dies en unes condicions 
infrahumanes, ja que el fang, l'olor i la sang 
feien d'aquest un lloc desolat i calamitós. Però el 
meu iaio, gràcies a què uns familiars del seu 
poble pertanyien a la Falange va ser alliberat 
sense problemes ja que aquests van enviar 
informes favorables d'ell.  
Així, al cap de quatre dies li va ser entregat el 
visat per a traslladar-se al seu poble natal, El 
Tesorillo. Però abans d'anar a Cadis va passar 
per Albacete per a recollir als seus pares i els 
seus germans i d'ací van anar tots junts al poble. 
Una vegada al poble, tant els 
seus germans, que també 
havien participat en la guerra, 
com ell es van presentar en la 
direcció de policia i van quedar 
en llibertat provisional a 
l'espera que el citaren, una altra 
vegada, per a la classificació 
que existia en aqueixos temps: 
afecte, desafecte o indiferent.  
Quan va arribar el moment de 
la classificació tant el meu iaio 
com els seus germans van ser 
classificats en l'escala 
indiferent. Posteriorment es va 
haver d'incorporar a l'exèrcit en 
1941, complint la mili, i sent 
llicenciat dos anys després en 
1943. 
 
Una vegada lliure de les 
càrregues militars, després 
d'uns anys en El Tesorillo i a 
causa de la dificultat de trobar treball, la família 
del meu iaio es va traslladar a la Línia de la 
Concepció ja que en aquelles dates hi havia molt 
de treball a Gibraltar, la colònia anglesa, ja que 
el que volia era complir un temps de residència 
al camp de Gibraltar per a poder sol·licitar el 
passe de treball a Gibraltar, el qual li va ser 
concedit, amb el temps sense cap impediment. 
Una vegada a Gibraltar, va poder treballar allí 
sense cap problema en l'ofici de forner per als 
militars anglesos, en uns anys a Europa es 
trobava en la Segona Guerra Mundial, cosa per 
la qual hi havia moltes tropes en el penyal i els 
anglesos necessitaven gent que treballara per a 
elles. 
Durant el transcurs d'aquests dotze anys es va 
casar amb la que és la meua àvia, Ana Ramos, 

amb la que va tenir sis fills, entre ells, mon pare 
Juan, el menor dels barons. 
 
Tot just dos anys d'edat de mon pare, els meus iaios 
van decidir venir a València ja que les condicions 
de treball a Andalusia eren molt roïnes, i com un 
germà de la meua iaia havia emigrat uns anys abans 
a la localitat valenciana del Puig, els meus iaios van 
seguir el mateix camí i es van establir en el mateix 
poble. 
  
  Després de la mort de Franco en 1975, una vegada 
instaurada la democràcia, i després del govern de la 
UCD, presidit per Adolfo Suárez, el poble va triar 
en eleccions generals al PSOE, representat per 
Felipe González. Aqueix nou govern va impulsar 

una llei per la qual es 
reconeixia a tots els militars 
que havien lluitat en la 
república a partir de 
l'escalafó de sotsoficials, per 
la qual cosa, el meu iaio 
Bartolomé es va poder 
acollir a tal llei i se li va 
reconèixer  la seua graduació 
de Sergent i una paga 
vitalícia.   
 
  En l'actualitat, el meu iaio 
segueix ferm en les seues 
idees, encara que confessa 
que els últims successos 
succeïts en la política li han 
llevat les ganes d'opinar 
sobre els polítics i els 
diferents partits. Encara que, 
això sí, no ha deixat d'exercir 
el seu dret al vot en totes les 
ocasions en què s'ha cridat 

als ciutadans a pronunciar-se  a les urnes. Tal 
vegada, la raó siga que li va costar molts esforços i, 
sobretot, molt de patiment poder arribar a exercir 
aquest dret en una democràcia. 
En acabar la Segona Guerra Mundial el meu iaio va 
abandonar l'ofici de forner i es va posar a treballar 
en la línia d'autobusos de Gibraltar a la Línia com a 
revisor durant dotze anys. 
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DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-
1939) PERTANYENTS A LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 



 
 
 
 
 
 
Los más alquilados y los más vendidos: 
 
1. NFS Underground 2. 
2. Jak 3 
3. GTA San Andreas. 
4. Play Boy the mansion              
5. Pro Evolution soccer 4. 
6. Leisure suit larry. 
7. The Simpsons hit & run. 
 
Vuestros favoritos: 
 
1. GTA San Andreas 
2. Metal Gear Solid 2 
3. NFS Underground 2  
4. Gran Turismo 4 
5. Jak 3  
7. Jak II,El Renegado 
8. Final Fantasy XII 
  
Espero que probéis algunos de los mejores de estos juegos de 
rol, acción, astucia... 
1. Jak 3 2. San Andreas 3. Call of Duty 4. Star Wars Battlefront 
5. Devil May Cry 3 6. Metal Gear Solid 3 
 
Gracias por leer nuestra sección de juegos 

SERGIO 2E. 



ENCREUAT DE MITOLOGIA 
GREGA 

 

 
 
 

 
Raquel Martinez Margaix  4t ESO 



FINS AL PROPER CURS. 
I JA SABEU QUE PODEU 
COL·ABORAR 
EN LA NOSTRA REVISTA. 
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