EL XIULET
DEL BARRI
DOS NENS INSEPARABLES
Tot va començar un dia ennuvolat de primavera a
Macedònia.
El Joel, un nen de sis anys, i la seva família,
estaven mirant la tele quan van anunciar que venia
la guerra. Als pares d'en Joel se'ls va encongir el
cor per si no podien protegir el Joel i la seva
germana Nora d'un any.
El pare va trucar un amic seu que vivia a França.
L'amic els va deixar quedar-se a casa seva, al jardí
que tenia, amb tenda, és clar! Ell els donaria
aliments i els cuidaria.
La mare d'en Joel va preguntar al seu marit:
- Com ho farem per arribar a França?
El Joel, que era molt llest i ho va sentir, va dir:
- Pujarem a un carro de palla que vagi cap a
França. Donarem deu euros al pagès, i després
caminarem la resta d'estona fins arribar a la casa
de l'amic.
- Molt bé, reietó- va dir la seva mare.
- Doncs sortirem aquesta mateixa nit -va dir el
pare-. Qui hi està d'acord?
- Jo!- va respondre la mare.
-Jo també!- va dir el Joel.
La Nora només va dir:
- «Dudi,dodo»!
- Crec que diu que també li agrada la idea- va dir
la mare.
En acabar la conversa tots van començar a triar les
coses que s'emportarien i les coses que no. A la nit
van agafar les bosses i van marxar caminant cap a
Bulgària. Allà van esperar dues hores fins que van
trobar un carro que anava a Àustria. En arribar-hi
van agafar un tren que anava a Alemanya.
D'Alemanya a França hi havia tres hores caminant.
Quan el Joel va arribar a França no podia dir ni
fava, de tan cansat com estava. La mare li va dir:
- No estiguis trist i anima't, em sembla que l'amic
del pare té una filla de la teva edat.
Finalment van arribar a la casa de l'amic del pare.
La seva filla es deia Maria, ella i el Joel es van
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entendre molt ràpid. Jugaven junts, dinaven
junts, anaven a l'escola junts...
Es van fer millors amics.
Els pares d'en Joel van trobar feina súper ràpid.
La mare de perruquera i el pare de jardiner. A
poc a poc van aconseguir més diners i es van
comprar una casa al costat de casa la Maria.
En Joel i la Maria seguien anat junts al cole i la
Nora anava a la guarderia. Cada dissabte
anaven a jugar al parc.
Així s'acaba la història i...catacric, catacrac,
aquesta història s'ha acabat.
Berta, 4t, Castellers

BARCELONA, EL TEU MAR
Barcelona, el teu mar és blau i vistós.
Pot aguantar vaixells i refrescar la gent.
Però té un defecte:
ha de ser estiu.
Barcelona els teus edificis són bonics.
Poden atraure molta gent fàcilment.
Però tenen un defecte:
han de ser alts per poder ser vistos.
Barcelona, la muntanya és millor.
Pot atraure corredors i poden créixer-hi flors.
Però té un defecte:
és massa natural.

(Poema inspirat en “General, el teu tanc” de
Bertolt Brecht)
Berta T i Andy T, 6è

ENDEVINALLES
ENDEVINALLES
Jo sóc d'or i ella és de plata quan ell surt a passejar jo
vaig a dormir a casa.
Qui sóm?
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Petita com una rata i com un lleó guarda la casa.
Què és?
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Té dents i no té boca, I quan menja escup.
Què és?
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Trobareu les solucions al proper número.
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EL PETIT LICEU
Blanca per dintre verda per fora, el que no endevina el
seu nom espera.
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Vam anar amb autocar a l'auditori de Sant Cugat
a l’ audició de Guillem Tell.
La història tractava d'una família que vivia en un
A
poble a l'edat mitjana. Hi havia uns soldats que
van envair el poble i van clavar la bandera.
La història va ser una mica trista perquè van
Marta.t i Martí P, 6è, Simbombes
cremar el poble i va morir l'home més savi.
A partir d’un moment, va ser molt divertida quan
van fer pujar un acomodador a l'escenari i el van
fer servir d'actor, de vegades s'equivocava i volia
marxar. També va ser molt divertit com van
llançar la fletxa a la poma perquè després ho van
fer a càmera lenta i vam veure el truc.
Per acabar vam cantar tots junts una de les
cançons.
Emma P i Sandro C, 3r, Bufaforats

