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INTRODUCCIÓ
Benvolguts lectors i lectores!
El curs 2021-2022 està sent un curs ple de
reptes. Després de tot el que hem viscut i
seguim vivint, volem seguir mantenint les
tradicions de la nostra cultura. Els Jocs Florals
d’enguany són un recull dels treballs artístics i
literaris dels 600 alumnes d’Educació Infantil i
Primària.
Nens i nenes, nois i noies heu participat amb les
vostres creacions que ens han fet despertar la
imaginació i la creativitat al voltant de la nostra estimada Barcelona.
Des de les obres arquitectòniques d’Antoni Gaudí fins a les històries
que desperten els misteris de Barcelona.
Llegir, escriure i dibuixar.... comunicar, entendre, comprendre, saber,
pensar, descobrir, raonar, estimar... són tantes les coses que comporta
cada escrit, cada dibuix! Tot són vivències que donen saviesa i llibertat.
Felicitem a totes i tots els participants d'aquests Jocs Florals Lestonnac
2022 que amb els vostres escrits i dibuixos ens feu gaudir. I us animem
a continuar escrivint i dibuixant les vostres vivències i
sensacions, fomentant la convivència i l'amor per la cultura, el cultiu de
la paraula i l'amor.
Esperem que en gaudiu molt en aquest format digital que us
presentem.
Bon dia de Sant Jordi a tots!!!
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Guanyadora: Anna Ardid de 1r A
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Finalista: Pau Isler de 1r A
4

Guanyadora: Yaiza Villegas de 1r B
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Finalista: Aina Margalef de 1r B
6

Guanyador: Martí Ruiz de 1r C

7

Finalista: Joan Cristianci de 1r C
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Escrits guanyadors de 2n de Primària
La màquina potent
Hi havia un gladiador romà que va anar al castell de l’emperador.
Anava caminant i es va trobar una cosa molt valuosa. La va voler
tocar i es va teletransportar a Barcelona.
A Barcelona estaven construint una màquina que tirava una
espècie d’electricitat que feia les coses reals. Quan el van voler
provar, van posar la màquina a la màxima potencia.
Sense voler van transformar la Sagrada Família en un monstre!
El gladiador romà va adonar-se de la presència del monstre. Van
lluitar cara a casa.
Aleshores els científics van construir la màquina que tirava
electricitat i van construir una altra que deixava les coses com
abans.
Li van donar al gladiador qui, amb un helicòpter va tirar el raig i
va tornar a ser la Sagrada Família!
Guanyador
Super escriptor
Joan Trenchs 2n A
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L’home que va anar a Barcelona
Hi havia una vegada a Roma un home que es deia Pepe.
El senyor Pepe volia viatjar. Un dia va robar una carrossa amb un
cavall.
Va anar fins a Barcelona i en Pep va adonar-se que la carrossa es
va trencar. No podria tornar a Roma!
De cop i volta va veure la Pedrera i es va creure que les xemeneies
eren soldats romans. Li volia preguntar a un com podria tornar,
però no li va fer cas perquè era de pedra.
Fins que se li va ocórrer una idea: li va preguntar a una persona se
el podria portar a Roma.
Finalment, aquesta persona el va portar a Roma.
Finalista
Trollino
Genís Castro 2n A
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L’Atreus i les seves fletxes

Hi havia una vegada a Grècia un noi que es deia Atreus i que amb
les seves fletxes podia invocar a animals.
Llavors, l’Atreus es va mudar a Barcelona. Allà tot era molt tranquil,
així que es va comprar un camp d’entrenament.
En aquell camp podria millorar els seus poders. Així que va anar
en metro fins allà. Va arribar al camp d’entrenament i va millorar
els seus poders, fins tal punt que podria derrotar al propi Zeus!
I
aleshores,
va
tornar
a
Grècia.
Al tornar va saber que hi havia una guerra, i com que va tornar a
Grècia més fort que mai va poder aconseguir fer la pau.
Guanyador
Kratos
Nico Roig 2n B
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La Sofia va a Grècia

Hi havia una vegada una noia que es deia Sofia, que era de
Barcelona i volia aprendre la llengua grega.
Un dia la Sofia li va demanar a la seva mare que volia anar a una
escola per aprendre la llengua grega.
Aleshores la seva mare li va dir que sí, i la mare li va donar l’adreça
i la Sofia va anar cap a l’escola de llengua grega.
Quan ja sabia de rexupete la llengua grega, va anar a l’aeroport,
va agafar un avió i se’n va anar a Grècia.
De cop i volta, es va xocar amb un noi grec que es deia Jordi.
Es van fer tant amics que es van enamorar.

Finalista
Afrodita
Sofia Gimeno 2n B
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En Pau i l’escola màgica
Hi havia una vegada un nen que es deia Pau i en nom viking es
deia Pau Jordi Son.
A en Pau li encantava l’escola i la seva escola es deia Sant Maric.
Però un dia en Pau va haver d’anar a viure a Barcelona. I la seva
nova escola es deia Lestonnac.
Allí va fer molts amics nous, però el seu millor amic es deia Albert.
L’Albert li va explicar que l’escola Lestonnac era màgica.

-

I allí es quan comença l’aventura d’en Pau.
Quan va entrar a classe tot era màgic. Si tu deies colors, els colors
venien a la teva taula.
Què divertit! - va exclamar en Pau.
Sí - li va contestar l’Albert.
Però un dia la màgia del col·legi es va acabar.
Però en Pau i l’Albert van fer un salt a la vegada i…pum! La màgia
del col·legi va tornar.
Visca! Visca!!!! Van cridar tots.
Guanyadora
Wite Star
Arlet Cordero 2n C
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Valenta
Un bon dia a la ciutat de Barcelona hi va arribar una nena. I sabeu
què? Era una nena vikinga!

Es deia Laura Xavier Dotti. I quan va sortir a fer un passeig al carrer
tothom es va espantar.
Tothom va fugir cames ajudeu-me. Ella no entenia res!

I així, doncs, va tenir una mica de por, o més ben dit, molta por!!!
En realitat ella tenia més por que els altres.
I va descobrir les muntanyes de Montserrat. I va escalar-la, i quan
va arribar a dalt de tot, se li va passar la por.
Finalista
Lliura
Clara Jordà 2n C
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Guanyadora: Bruna Marín Trèmols de P3 A Gegants
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Finalista: Em Hadad de P3 A Gegants
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Guanyadora: Gala Muntané Abadias de P3 B Cavallets
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Finalista: Erik Olmedo Gasca de P3 B Cavallets
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Escrits guanyadors de 3r i 4t de Primària
El Búnquer de Sant Andreu
Fa molts anys a l’època de la Guerra Civil a Sant Andreu hi havia un
búnquer on s’amagava la gent. La gent s’hi amagava perquè no els
hi toquessin les bombes. Però si avancem al 1990 aquell búnquer
ja no existia, van passar tants anys que la gent no se’n recordava i...
No us ho perdeu! A on hi havia un búnquer hi van construir un
estudi de fotografia que es deia Foto 10.Tres amics que vivien al
centre de Barcelona, un es deia Marc, l’altre amiga es deia Martina
i per acabar l’última l’Anna, eren millors amics. Van decidir anar a
fer-se unes fotos per poder tenir un record, van sentir que hi havia
una botiga a Sant Andreu que feia unes fotos xules i van decidir
anar-hi. Quan van arribar els tres amics van dir:
-Hola! Volem que ens facis unes fotos per poder quedar-nos-les.
Necessitem una foto per a cada un.
-D’acord -va dir el botiguer.
-Veniu si us plau. Hem d’anar a dalt a pensar quina cosa us posarem
divertit: un barret, una disfressa...
-D’acord.
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Quan s’ho van posar tot per fer-se les fotos van treure el tema del
Búnquer de Sant Andreu, però al cap d’una estona ho van deixar
estar perquè sinó arribarien tard a casa. Es van començar a fer les
fotos, al cap d’una estona quan ja havien acabat van baixar a baix.

Ja eren les 17:00h i com que la botiga hi havia un restaurant es van
acabar quedant a berenar. Van sentir un soroll i l’Anna va dir:
-Què és aquest soroll?
-No ho sé – va contestar el Marc- Es veu que aquest soroll ve de
terra.
-Espera, mireu! Hi ha una porta, entrem!
-Sí, sí! – va contestar la Martina.
El botiguer es va sorprendre i va obrir la boca tant com una taronja.
Van entrar i van veure un nen de 12 anys demanat ajuda i els i va
explicar que a l’edat de la Guerra Civil la seva mare l’havia
abandonat.
-M’he quedat aquí tots els anys – va dir-I com has sobreviscut?
-Amb les goteres i les rates de rodolaven per allí.
-D’acord.
-Moltes gràcies per ajudar-me.
22

La Martina li va proposar si volia que l’acollís la seva família i el nen
va dir:
-Sí, si us plau! Moltes gràcies.
La Martina li va dir que d’acord.

Guanyadora
Matilde
Clara Serrano 3r A
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Per què hi ha un llangardaix al Parc Güell?
Fa un parell d’anys Barcelona estava tota bruta: mosques per totes
les zones i feia olor de peix i de greix. No podia seguir així! Tots els
animals de les muntanyes se n’anaven dels amagatalls i Barcelona
es quedava sense diners, les malalties que portaven les mosques
contagiaven a diferents persones. L’alcalde, senyor de Barcelona li
tocava fer un discurs i va dir:
-Habitants de Barcelona, hem d’abandonar la població, la brossa,
les mosques i aquesta oloreta insuportable no hi ha qui l’aguanti.
-No pot ser!!! - Va dir un noies que es deia Antoni Gaudí-Qui ha sigut aquest noiet que s’ha queixat? Porteu-lo a les
muntanyes, el primer de tot.
Els guàrdies el van portar a les muntanyes de Collserola.
Mentrestant la Plaça Catalunya s’havia convertit amb una església
i el mercat de Sant Antoni s’hi donava el poc menjar que hi
quedava. Antoni a dalt de la muntanya veia tota Barcelona més
trista que mai i va pensar “Pobres, necessiten un miracle”. Just al
pensar això, del cel va sortir un llangardaix de colors, que
il·luminava la foscor de les muntanyes.
-Per tots els meus grafitis de cases! Què és això?!
-Qui? Jo... em dic Güell- va dir el llangardaix24

Quan el nen va sentir com parlava el Güell es va atrevir a preguntarli una cosa tot i que no tenia ben clar que arribés a parlar més...
-Ets imaginació meva o ets un Déu?
-Jo soc un dels netejadors dels Déus.
-O sigui client de neteja, eh? Va murmurar Antoni.
Llavors van netejar Barcelona cada dia, això si, fins que el Güell va
patir una malaltia i va morir. Com a mostra d’agraïment li va fer una
estàtua igual que ell. Amb una cosa de Déus al darrera. Es diu que
els Déus baixen cada nit a veure el seu client de neteja.

Finalista
Caterfor
Erik Riera 3r A
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La Molla i Barcelona
Hi havia una vegada una molla de pa que va caure de l’entrepà.
Després va notar que li passava un núvol per sobre, espera, que no
és un núvol... Era una sabata que està amenaçant el nostre amic.
-He de sortit d’aquí- va pensar la molla de pa- Salvat!!! És millor que
vagi a la Sagrada Família. Ohhhhh! Què bonica! Crec que la visitaré
un altre dia. I el nostre amic va sortir.
-Ara aniré a la Casa Batlló però he d’agafar el metro, quina por.
Però el nostre amic va anar al metro. De camí es va trobar amb un
xiclet.
-Hola. Vols acompanyar-me a la Casa Batlló? Pe.. però no et fa por?
-És que me n’han vingut ganes.
-D’acord, t’acompanyo.
I el xiclet i la molla de pa se’n van anar a la Casa Batlló (amb metro
es clar). Quan van arribar van visitar unes quantes seccions i la
molla de pa va dir:
-Per què et fa por venir aquí?
-Perquè a aquesta hora venen els escombriaires per treure la pols.
-Es... es... escombriaires? Fugim d’aquí!
I així els nostres amics van sortir corrents de la Casa Batlló. El xiclet
li va dir:
26

-Seria hora que tornés al metro.
-Jo també hauria de marxar.
I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.

Guanyador
Cullerot
Pere Moreno 3r B
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El drac que no volia ser dolent
Hi havia una vegada un drac que feia por a tota la gent perquè la
gent sortia corrents. Però en realitat era un drac bo. Només que la
gent sortia corrents per Barcelona com a bojos. Finalment el drac
va tornar a la cova, trist, molt, molt, molt, molt trist perquè la gent
pensava que treia foc per la boca.
Un nen que caminava per Barcelona es va trobar el drac trist i li va
preguntar:
-Per què estàs tant trist?
El drac li va contestar:
-Perquè estic malalt i la gent es pensa que soc dolent. Però no ho
soc, va dir el drac. El nen va sortir de la cova per dir-li al veterinari
que vingués a curar el drac, però el veterinari tenia molta por del
drac. Finalment el veterinari es va atrevir a curar-lo.
El drac quan va estar curat va abraçar el veterinari i van viure feliços
i van menjar anissos.

Finalista
El drac malalt
Ibai Fraile 3r B
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Les atraccions del Tibidabo
Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, un nen que es deia Luís.
Li encantava la idea de ser arquitecte i crear el seu parc
d’atraccions. Fins i tot un dia va somiar que creava el parc
d’atraccions més famós del món. Al seu pare li encantava el nom
de TIBIDABO, però al Luís no li agradava.
El temps passava i el seu pare estava molt malalt. Finalment va
caure en un somni molt profund del que no es va aixecar.
El Luís en aquell moment no tenia esperances de crear res sense
ell. De cop i volta va venir una nena nova a la classe que també
volia crear quelcom com el Luís. Es deia Natàlia. La Natàlia es va
convertir en la millor amiga del Luís. Va passar molt de temps i el
Luís ja tenia 22 anys i la Natàlia igual. Junts van crear el parc
d’atraccions i el van anomenar TIBIDABO en honor al seu pare.

Guanyadora
Blanca
Lucía Marcos 3r C
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El pallasso pedrera
Hi havia una vegada un pallasso que es deia Pedrera i vivia a
Barcelona. A tothom li encantaven les seves històries gracioses i
espectacles. Un dia els romans van atacar Barcelona. El Pedrera va
amagar a la gent del poble i els va protegir. En Pedrera va intentar
fer gràcia als romans pensant que així pararien d’atacar-los, però
els romans seguien seriosos i seguien volent atacar Barcelona i als
seus habitants. El governador romà ja en tenia prou de ximpleries.
Llavors el va matar i els romans el van deixar mort i van fugir
corrents. La gent del poble van sortir i tot eren llàgrimes.
Llavors van fer l’edifici Pedrera, però no era recte, era ondulat
perquè el pallasso sempre vestia ondulat.
Finalista
Magdalena
Maria Marina 3r C
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El misteri de la Casa Batlló
A la casa Batlló, al passeig de Gràcia, s’escapa el drac de la teulada.
La Laia i en Joan el veuen i el segueixen fins arribar a una cova on
descobreixen que ha tingut fills. La Laia li diu al drac que ha de
tornar a la Casa Batlló perquè hi ha balcons i els dracs petits poden
dormir allà. El drac accepta la proposta. Quan arriben a la casa
Batlló, el drac els dona les gràcies i des d’aquell dia el drac mai més
surt de la teulada.
Guanyadora
Xocolata
Aitana Fernández 4t A
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La màgia de Barcelona
Un dia com tots, el Marc i el Biel estaven jugant mentre la Carla
estava fent el dinar. Un diumenge van anar a jugar a bàsquet i no
van fer res més. Un dilluns van anar a l’escola. Després, van anar
cap a casa, però van trobar una botiga misteriosa.
El Biel va preguntar a la Carla si podien entrar i la Carla va dir que
sí. Van comprar una cosa amb un botó, el van tocar i… una cosa
estranya passava a la ciutat! Hi havia màgia per tota la ciutat i anava
deixant flors! Al principi era molt bonic, però després no ho podien
parar perquè el botó havia desaparegut!
Van intentar tirar-li coses, però no ho podien parar. Perquè tot
parés, havien de tirar flors al cel per arreglar-ho. Sinó, tota
Barcelona acabaria plena de flors. Quan va acabar es veia molt
bonic i ràpidament van començar a recollir flors. Les van tirar totes
enlaire i… la màgia va parar.
Van anar a la Pedrera, a la Casa Batlló i a més llocs i van estar súper
contents i feliços que Barcelona estigués plena de flors.
Finalista
Mico
Marc Ortega 4t A
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El mag Estruc
Caminant per Barcelona,
al centre de la ciutat
et pots trobar una “casona”
on fa temps va viure un mag.

La història que explicaré
us parla d’aquest carrer
al qual li han dit de retruc
el carrer del mag Estruc.

Amb sang d’una sargantana
sabia curar-te el cor
sempre que algú li demanava
perquè li tornés l’amor.

Amb remeis d’aquesta mena
curava totes les penes
igual que et treia el dolor
i et feia passar la por.
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I així acaba aquesta història
que us explico de memòria
d’un carrer de Barcelona
on es feia màgia bona.
Guanyador
Algú
Marc García 4t B
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On és el gat?
Avui tothom s’ha llevat parlant del mateix. Ha desaparegut el gat
de Botero de l’avinguda del Raval. Ningú sap què ha passat, però
aquest matí ja no hi era.

L’alcaldessa ha convocat un ple estrany a l’ajuntament per parlar
d’aquest tema. Ha convocat tots els partits polítics, el cap de la
guàrdia urbana i el president de l’associació de veïns del Raval.
Hem de buscar la manera de trobar el gat. Finalment, han decidit
donar una recompensa a qui el trobi. Tothom s’ha posat a buscarlo per aconseguir la recompensa. Dos dies després de la
desaparició, els alumnes de Lestonnac, que estaven d’excursió a
Montjuïc, l’han trobat amagat sota uns arbres.

L’alcaldessa s’ha posat molt contenta, però quan li han demanat al
gat que tornés al seu lloc, el gat ha dit que no, que estava molt
tranquil a Montjuïc i no volia tornar al centre de la ciutat, que ja
estava fart del fum dels cotxes i de la brutícia de la gent. No volia
que els gossos el contaminessin fent pipi a sobre seu i que la gent
li fes grafits.
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El gat tenia raó, allò no era per viure. Després de molt parlar, van
presentar un pla perquè acceptés tornar. Ja no passarien més
cotxes per la Rambla del Raval i posarien una tanca al voltant de
l’escultura perquè ningú no s’hi acostés. Després de molt rumiar,
el gat de Botero va acceptar tornar al seu lloc de sempre i des
d’aquell dia no s’ha tornat a moure i tothom el pot veure content
a la Rambla del Raval.
Finalista
Bluesart
Valentina Gili 4t B
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L’Alegria apareix

Fa molts anys va passar una cosa increïble…
L’Alegria va aparèixer en persona. Ningú sabia que l’Alegria estava
entre ells, fins el dia que us explicaré a continuació…

Un dilluns 1 de setembre, l’Alegria va fer la seva aparició d’una
forma concreta i molt emotiva. Va aparèixer a l’única escola d’un
poblet molt bonic i els va dir a tots els alumnes: no tingueu por de
mi, sóc l’Alegria i he vingut a ajudar-vos a tots vosaltres.

En aquell moment, tots els nens i la professora van quedar
bocabadats. Pensaven: Déu meu! És l’Alegria! No m’ho puc creure!

L’Alegria els va ajudar a que sempre veiessin la part positiva de tot.

Als nens els encantava l’Alegria, els ajudava molt, però ella un dia
se’n va anar a ajudar a més gent a que fossin més forts.
Guanyadora
Balena Púrpura
Martina Vidal 4t C
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L’ogre de Barcelona

Ja fa uns 1000 anys, una nena petita estava a casa seva amb la
seva nombrosa família.
Quan estava mirant per la finestra, va caure un enorme meteorit
que es va obrir amb un ogre. Es va dirigir a la casa i la nena va
sortir corrent per protegir la seva casa i la seva família.

L’ogre es va dirigir a la petita. Aquí és quan li va agafar por, però
un cavaller anomenat Sir Carlalius es va posar davant de la petita.
Tenia una armadura daurada que enamorava les noies de
Barcelona i en veure l’enorme ogre, es va desmaiar. La nena va
muntar sobre el cavall i va fer caure aquell enorme ogre d’un cop
d’espasa.

Finalista
Dofí Blau
Carla Alonso 4t C
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Escrits guanyadors de 5è i 6è de Primària
Barcelona mola
Barcelona és més que una ciutat bonica
i és que la seva gent és el que la fa realment única.
Està plena de grans i majestuosos monuments,
festes i tradicions per celebrar grans moments.

Avingudes, carrers, mar i muntanya
gent de tota mena i de vegades un xic estranya.
Sant Medir, Sant Antoni, la Mercè i Sant Jordi
són festes i tradicions que ens alegren com un somni.

Xinesos, negres i blancs, tots són turistes,
que venen a la ciutat a gaudir de les nostres vistes.
Pa amb tomàquet, calçots i paella
fan de la nostra cuina una meravella.

40

Biblioteques, parcs, cinemes, teatre i musicals
fan que visquis amb energia la Ciutat Comtal.
Sardanes, música i concerts és Barcelona
una ciutat del món i per mi la més bona!

Guanyadora
Congo
Lua Marco 5è A
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La Sargantana Güell
Hi havia una vegada una sargantana blanca molt trista perquè no
tenia color.
Va sentir que hi havia un bon home que feia coses impressionants
perquè era un gran artista.
Així que la sargantana no s’ho va pensar dues vegades i el va anar
a buscar per tota la ciutat.
Va aconseguir trobar-lo i va dir:
-

Bon home, si us plau, em podria ajudar?

-

Diga ’m Gaudí, senyor Gaudí - va respondre l’home.

-

Senyor Gaudí - va dir la sargantana. M’han dit que potser vostè
em podria ajudar. Necessito que algú em doni color perquè
estic pàl·lida i ningú no em vol.

-

Ah! Ja veig el problema… No et preocupis. Vine amb mi i
t’ajudaré!

I així va ser com la sargantana el va seguir fins un taller que estava
ple de colors i de maquetes.
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En Gaudí la va observar i la va veure tan poc decorada que la va
netejar bé i quan es va assecar, va fer a sobre seu un trencadís de
colors preciós.
Li va semblar que havia quedat tan bonica que es va decidir a
portar-la al parc que estava construint a Barcelona, ciutat on havia
creat més coses.
Allà va col·locar la sargantana en un lloc ben bonic i en el seu honor
li va posar al parc el seu nom: Parc Güell.
Des d’aquell dia tothom va veure la sargantana. Tothom se l’estima
i es fan fotografies amb ella.

Finalista
Floc de neu
Clàudia Vellojín 5è A
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Un passeig per Barcelona
Barcelona és preciosa,
coneguda a tot el món,
gran, alegre i joiosa
et convida a donar un tomb.

Passejant per Barcelona
trobo obres de Gaudí.
A la Pedrera passo una estona
per veure aquest edifici diví.

Una flor em van regalar
amb un somriure la vaig agafar.
Bon Sant Jordi em van desitjar
i contenta, la frase li vaig tornar.
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La Catedral de Barcelona
és la millor de la zona.
724 anys d’història antiga
que només de pensar-ho em porta fatiga!

El ball típic és la sardana
una dansa per petits i grans
que es balla en rotllana
agafats tots de les mans.

Per la Casa Batlló vaig passar
embadalida em vaig quedar
per tota la preciositat
que té aquesta ciutat!

Guanyadora
Leyre
Zusnia Ornaque 5è B
45

La meva ciutat, Barcelona

Barcelona és la ciutat
més bonica del planeta
i si us dic la veritat
ja podeu fer la maleta

Tenim una església molt gran
anomenada Sagrada Família
on a les nits es va il·luminant
l’estrella de Santa Maria

També trobem la casa Batlló
dissenyada per Antoní Gaudí
inspirada en tot allò
que la natura li feia sentir
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O podem passejar per les Rambles
carrers de floristeries
amb les voreres molt amples
i botigues divertides

I per acabar el poema
vull donar una conclusió
per molt que canviem de tema
Barcelona és la millor

Finalista
Bogavante
Marina Masucci 5è B
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El misteri de la Sagrada Família
La Sagrada família torna a estar activa el divendres 11 de juny de
2036 a les 18h. Un dia assolellat amb molta calor i molta gent al
voltant de l’obra de Gaudí.

En Jordi i l’Anna van ser els primers en entrar a la Sagrada Família.
En Jordi i l’Anna són dos joves de 20 anys que són germans. Són
dos germans molt curiosos i és per això que van començar a mirar
per tot arreu. Els dos germans en un racó, un vitrall molt curiós i de
sobte, de fons, van sentir unes veus molt fluixetes. Es van encuriosir
tant que es van amagar en un racó que no estava a la vista i van
esperar tota la tarda que tanquessin la Sagrada Família. Quan va
tancar, ràpidament en Jordi i l’Anna van començar a investigar.

Buscant, buscant i buscant van tornar a sentir aquelles veuetes.
L’Anna va colpejar la paret i llavors es va obrir una porta secreta.
Darrera la porta hi havia un llarg passadís. Tots dos van començar
a caminar pel passadís. En Jordi i l’Anna van estar 5 minuts
caminant buscant el final. Quan per fi el van trobar van veure un
enorme menjador. Allà es van trobar parlant Antoní Gaudí, Puig i
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Cadafalch i Domènech i Muntaner! Els dos germans es van quedar
glaçats perquè haurien de ser morts!
Els tres homes els van explicar el que passava i resulta que eren els
seus esperits. Com que ja era tard, els tres homes els van oferir
quedar-se a dormir, però amb dues condicions: que no diguessin
a ningú el que havia passat i que l’endemà, quan obrissin la
Sagrada Família, haurien d’anar cap a casa seva. Dit i fet. Van dormir
i al dia següent es van acomiadar de Gaudí, Puig i Cadafalch i
Domènech i Muntaner i van anar feliços cap a casa seva sense dir
res a ningú.

Guanyador
De Aro
Pau Porcuna 5è C
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Els tresors de Gaudí

L’Albert és un nen molt interessat en les obres de Gaudí, per això
ja sap què vol ser de gran: un bon arquitecte!

L’Albert s’inspira molt en les seves cases. Les que més li agraden
són: la Pedrera, la Casa Batlló i la Sagrada Família. Un dia, mentre
passava per davant de la pedrera va veure una cosa que feia molta
llum dins d’una de les xemeneies. Va pujar a dalt, però era molt
difícil agafar-ho. Quan ja estava a punt d’anar-se’n va trobar un
caminet de pedres que el portava a una sala secreta i que per una
porteta podia arribar a la xemeneia. Quan va agafar allò que relluïa
tant va veure que era una part d’un plànol de la propera casa de
Gaudí a Barcelona. Durant els següents dies va seguir buscant fins
trobar un tros de paper a l’ull del drac de la Casa Batlló. Va pujar
ràpidament i va saltar sobre el drac, però en veure l’alçada, va
baixar molt ràpid i quan estava a punt d’anar-se’n va pensar que
amb aquella part del plànol podria ser un bon arquitecte. Va baixar
al balcó més proper del drac i va intentar escalar i justament va
veure que les espines del drac feien escalar cap a l’ull. Va pujar i el
va agafar.
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La setmana següent va anar a la Sagrada Família amb l’escola.
Durant tota la visita va estar buscant llocs on es pogués amagar
l’última part del plànol. Va mirar els trencadissos, però no hi havia
res. Quan va arribar a l’altar, va trobar l’última part amagada darrere
d’una de les estàtues de Maria. Va arribar a casa i les va enganxar.

24 anys després… Es finalitza la millor casa de Barcelona
construïda per Albert Garcia.

L’Albert, quan va finalitzar les obres va pensar per dins: tots els
somnis es poden fer realitat amb esforç.

Finalista
Apolo 10
Marc Lafarga 5è C
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La catàstrofe que em va canviar la vida
Em dic Pol Jackson, tinc els cabells curts i marró clar. Els ulls blaus
com el mar i la pell morena. Visc a Rambla Catalunya. Tenia catorze
anys quan va transcórrer la catàstrofe a la bonica i meravellosa
ciutat de Barcelona, on he nascut.
Suposo que ja sabreu què és el Tibidabo. Un volcà inactiu de 512
metres d’altura sobre el nivell del mar. Sobre el volcà hi ha el famós
parc d’atraccions Tibidabo. Allà cada dia hi deuen anar unes 1500
persones.
Tota la ciutat recorda aquell dia com si fos ahir. Era 28 de març del
2089. Era dijous i jo tornava del gris institut. Allà els dies semblaven
ser més llargs que un dia sense pa. Vaig arribar a casa aixafat de
tanta informació que m’havien instal·lat al cervell. La casa feia olor
a cafè del pare i al perfum que es posa diàriament la mare. Els vaig
saludar i vaig córrer a la meva desordenada cambra. Eren un quart
de sis de la tarda. Fins passats deu minuts de les sis vaig estar fent
deures. Quan vaig acabar vaig notar un petit terratrèmol.
“Imaginacions”, vaig pensar. Els pares em van preguntar si ho havia
notat. Pensava en el petit terratrèmol. Vaig assentir el cap. Es va
tornar a produir el petit terratrèmol, ara més fort. Els pares i jo vam
sortir al balcó. Vam veure com la gent sortia de les seves cases
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plenes de por. El terratrèmol cada cop era més fort. Policies i
bombers corrien amunt i avall amb els seus cotxes per Rambla
Catalunya.
Al cap de vint minuts plens de por i de temor vam veure un cotxe
de policia amb un megàfon que anunciava: “Atenció, el volcà
Tibidabo entrarà en erupció aviat. Si us plau, abandoneu la vostra
llar i les vostres pertinences. Mantingueu la calma”. Així ho repetien
milers de vegades en diferents idiomes. Tots estàvem blancs com
el paper. Vam seguir les indicacions que ens accentuava el
megàfon. Els tres vam sortir corrents de casa. BUM! Un soroll molt
fort ens va rebentar el timpà. Vam mirar cap al Tibidado. Estava ple
de lava. Aquesta baixava lentament.
Vam decidir anar amb cotxe, el qual estava aparcat, esperant-nos
per salvar la vida. La mare va escollir anar a casa dels avis, que viuen
a Terra Alta. Vam cedir i ens vam dirigir a l’objectiu. Hi vam anar per
la carretera que està situada més a la costa, de manera que la lava
no ens arribaria aviat.
A casa dels avis tot era enlluernat. El pare va picar el timbre. La
porta es va obrir. Era l’àvia, amb el seu davantal blanc tacat de lava.
Ens va abraçar a tots tres. Vam entrar-hi. L’avi mirava les notícies al
sofà. Sortien imatges del que nosaltres ens havíem escapat. Va fer
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cara de sorprès i ens va abraçar. Barcelona ciutat va quedar
totalment grisa per la cendra.
Després de mig any vivint a casa dels avis vam refer la nostra vida.
Vam anar a viure al Sud de França. Vaig anar a un institut nou i vaig
aprendre francès. Ara, cada cap de setmana anem a visitar
Barcelona.

Guanyadora
Jackson
Maria Segura 6è A
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Les bruixes de Barcelona
Era el meu últim dia a Madrid perquè em traslladava a Barcelona,
una ciutat plena de coses meravelloses per visitar. Em feia molta
pena deixar tots els meus amics, però també estava molt il·lusionat.
Per fi va arribar el dia i ens n’anàvem amb tren cap a Barcelona.
Quan hi vam arribar, vam haver de buscar el nostre carrer.
Finalment el vam trobar. Casa nostra era al carrer Sant Pere més Alt.
Semblava un carrer embruixat. En veure la casa per primer cop em
vaig il·lusionar molt, però em va cridar més l’atenció la casa del
costat, especialment la façana. Semblava d’una bruixa, fins i tot el
nom del propietari ho semblava: es deia Mirabel.
A la nova escola no m’ho passava tan bé, ningú no em parlava, no
tenia amics, estava tot sol. Pel passadís em tiraven els llibres i jo no
tenia confiança per queixar-me.
Un dia, cansat d’aguantar aquelles actituds, vaig decidir visitar a la
meva veïna. Vaig entrar a casa seva i... no sabia on mirar! Ho tenia
tot ple de flascons, llibres, herbes i plantes. Hi havia coses estranyes
per tot arreu. La vaig veure a la cuina, estava tota despentinada
amb els cabell d’un negre fosc. De sobte es va girar i jo em vaig
espantar. Tenia la cara bruta i uns ulls verds, però d’un color verd
intens. Vaig sortir corrents, però quan anava a sortir em va agafar.
Més tard, em vaig adonar que estava en una altra habitació. Uns
minuts després la Mirabel em va explicar que era una bruixa, però
no una bruixa malvada com les de les pel·lícules, sinó una bruixa
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amable. També em va explicar que anava vestida d’aquella manera
tan estrafolària perquè estava experimentant i li havia explotat una
poció a casa. Aleshores li vaig comentar els meus problemes de
l’escola per veure si hi podia fer alguna cosa. Afortunadament em
va dir que sí i em va donar un flascó on hi posava: poció de
confiança. Tot seguit, em va donar les indicacions per utilitzar-la.
No m’ho podia creure! Estava molt feliç després de saber aquella
notícia.
Gràcies a la Mirabel ja no tenia problemes a l’escola. Cada dia anava
a visitar-la i sempre m’explicava alguna cosa sobre les bruixes de
Barcelona. Es podria que era com un aprenent de bruixot. La
Mirabel i jo ens ho passàvem genial. Quan em vaig traslladar a
Barcelona no m’esperava que coneixeria a una bruixa. Traslladarme ha estat més bona idea del que pensava.

Finalista
Golden
Berta de Caso 6è A
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El misteri dels monuments
Aquí a Barcelona...
monuments destruïts.
El més curiós...
és que eren de Gaudí.

La Sagrada Família,
la casa Batlló,
el Parc Güell...
mare meva, quina por!

Un detectiu jubilat
cansat d’estar al sofà
un dia es va aixecar
i va començar a investigar.

Va preguntar,
va buscar,
però res no va trobar.
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Finalment quan estava a punt de rendir-se
entre folis i cartrons
alguna cosa va llegir-se.

En un foli
una cosa va trobar:
no era una taca d’oli,
era quelcom important.

Va trobar l’herència
que Gaudí li va deixar
a un amic de la infància
que no era molt de fiar.

Es va posar a investigar
qui era aquell amic
i al final va resultar
que més que amic era enemic.
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Quan va morir Gaudí
ell s’ho va quedar tot
i a ningú no ho va dir
que era l’amo i senyor.

Amb els anys es va tornar
un boig mig trastornat
que volia transformar
tots els monuments en supermercats.

Finalment ho va aconseguir,
encara sort del detectiu
que un dia el va seguir
i el va enxampar en mode destructiu.

El va poder aturar
i a la policia va trucar.
Tota Barcelona es va alegrar
i al detectiu van felicitar.
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Va acabar altre cop al sofà
mirant la televisió relaxat
i això que us he explicat
espero que us hagi agradat.

Guanyadora
Neko
Aroa Rivero 6è B
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L’habitació
Tothom coneix la casa Batlló, un monument ple de colors obra de
Gaudí. Però poca gent coneix la llegenda que oculta.
A inicis del segle XX un grup de gent rica que visitava la Casa Batlló
estaven fascinats per com de bonic era per dins i tot anava bé fins
que el guia es va aturar davant d’una habitació. Va explicar al grup
de gent rica que allà no es podia entrar perquè el propi Gaudí havia
tancat aquella habitació amb clau i ningú no sabia què hi havia
darrere d’aquella porta vermella.
Un home que es deia Carles es va aturar i es va quedar mirant la
porta gruixuda fins que es va obrir sola. En Carles va entrar-hi i des
d’aquell moment ningú no el va tornar a veure.
L’any 1939 va passar una cosa semblant amb una dona que es deia
Isabel i cada trenta anys desapareixia algú per causes semblants.
Fa un parell d’anys va desaparèixer un nen de vuit anys que es deia
Vicente i la policia va decidir investigar-ho.
No va deixar cap pista i els testimonis deien que l’havien vist per
última vegada aturat mirant la porta de l’habitació. Van registrar
l’habitació de Gaudí i van trobar la clau de la porta i, quan hi van
entrar, just al mig hi havia un llibre màgic. Van descobrir que hi
havia tanta gent desapareguda perquè el llibre era tan
emocionant que si el començaves a llegir no podies parar.
Automàticament desapareixies i et teletransportaves a dins del
llibre. Et quedaves en aquell món màgic per sempre.
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Ara el llibre està a una cambra subterrània supervisada les vint-iquatre hores perquè ningú no pugui quedar-se atrapat dins del
món màgic.

Finalista
El quinto teletubi
Célia Pérez 6è B
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Un missatge ocult

Era un bon dia, a Barcelona, quan un grup d’amics, després
d’acabar l’escola a l’estiu, van decidir anar a descobrir les coses més
misterioses de Barcelona. Van anar a la Sagrada Família, a fixar-se
en tots els detalls, però... van veure alguna cosa diferent, estranya,
que no tenia gaire sentit que estigués allà enmig de la sala. I com
que a ells els agradava molt investigar i descobrir coses noves, van
decidir agafar aquella mena de pergamí. Van seure en rotllana en
un racó on no molestessin a ningú.
- Què creieu que deu posar aquí dins? – va dir la Berta.
- Potser hi ha un plànol de Gaudí – va contestar en Joan.
-O potser, senzillament, hi ha les normes d’aquesta obra – va
opinar la Marina.
- I què us sembla si l’obrim? – digué en Pol.
-Sí! Van opinar tots emocionats.
-Aquí comença l’aventura! – va llegir en Joan.
Ningú no sabia de què venia allò... però de sobte la Berta es va
adonar que hi havia unes paraules petites a baix a la dreta. I per
sort portaven una petita lupa.
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1900 – 1914
Els va portar molt de temps però, pensant i buscant van descobrir
que podia ser el Parc Güell. Van buscar per molts llocs, com les tres
creus, però no trobaven res. Fins que van anar al drac/sargantana i
van trobar un altre pergamí.
- Drac. – Va llegir en Pol...
I va ser així com, pensant, es van dirigir a la Casa Batlló. Al pis de
dalt de tot, després de buscar durant molta estona, van trobar-hi
un altre pergamí:
-VitrallsPerò van pensar... “però si tot això ha començat a la Sagrada
Família, on suposadament hem d’anar…”. Però tot i així s’hi van
dirigir. Potser allà hi havia una cosa que no havien vist, escrita a
l’últim pergamí...
Molt bé, bona feina! Espero que us ho hagueu passat molt bé!
Confieu en vosaltres mateixos i no deixeu que ningú us impedeixi fer
el que vulgueu.
Qui devia haver escrit tot allò?
Guanyadora
Chloe
Aina Moncusí 6è C
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Els dracs i la nena
Una vegada a Barcelona va aparèixer una nova espècie de drac, el
drac català. Com que acabava d’aparèixer i els catalans no volien
cap drac a Barcelona ja que anteriorment els dracs volien tenir un
món sense humans, el volien matar. Per sort aquest drac va trobar
un lloc on refugiar-se i no el van aconseguir trobar. Durant aquests
dies que estava refugiat el va trobar una nena petita de set anys.
En veure-la, el drac va pensar que s’escaparia i ho diria a tothom.
Doncs no, es va quedar mirant-lo impressionada.
Durant tots els dies següents la nena s’escapava de casa i li portava
menjar. La seva mare va començar a sospitar perquè la nena tenia
episodis en els quals desapareixia. La nena s’assabentà que la mare
ho sabia i llavors, per precaució i no revelar el lloc on s’amagava el
drac, no hi va tornar, però li va anar enviant cartes.
Un dia el drac tenia gana i va baixar a recollir menjar. Aleshores el
van descobrir i el van seguir. Els habitants es van preparar i un dia
van anar a buscar-lo. La nena se’n va adonar i es va posar davant de
tothom i el va protegir obrint els braços i dient a tothom que tots
els dracs són diferents i que aquell era bo.
Un any després el drac estava vivint feliç amb la família de la nena.
Finalista
Monkey D. Luffy
Xavi Flores 6è C
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Guanyadora: Victoria Zadnipriana de P4 A Falcons
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Finalista: Laia Fanlo Ramos de P4 A Falcons
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Guanyadora: Rita Rodilana Cabezas de P4 B Correfocs
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Finalista: Gael Colom Mateo de P4 B Correfocs
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Guanyador: Pedro Rufa Grez de P4 C Castellers
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Finalista: Geovanna Scartesini Ferreira de P4 C Castellers
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Guanyadora: Helena Muñoz Valdivia de P5 A Timbalers

73

Finalista: Finn Mateo Hamilton de P5 A Timbalers
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Guanyador: Sergi Gutiérrez Madinabeitia de P5 B Grallers
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Finalista: Helena Mínguez Gómez de P5 B Grallers
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Guanyadora: Mila Searby de P5 C Bastoners
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Finalista: André García Añel de P5 C Bastoners
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Mila Searby de P5 C
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