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SANT JORDI GLORIÓS 

Sant Jordi té una rosa mig desclosa, 

pintada de vermell i de neguit; 

Catalunya és el nom d'aquesta rosa, 

i Sant Jordi la porta sobre el pit. 

La rosa li ha contat gràcies i penes 

i ell se l'estima fins qui sap a on, 

i amb ella té més sang a dins les venes 

per plantar cara a tots els dracs del món. 

Josep Maria de Segarra (1894-1961) 
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SANT JORDI 

He anat al jardí 

i he fet un rodolí. 

Sant Jordi ha arribat 

i ho hem celebrat. 

 

Wigbert Serra Murillo 

1r A primària  

 

 

EL LLEÓ 

Sant Jordi ha arribat 

i un lleó m’he trobat. 

I l’he passejat 

pel bosc encantat. 

 

Aina Miquel Donaire 

1r A primària  
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NOMS 

El Pol mira el sol. 

L’Ona té la mona. 

L’Oriol té un cargol. 

El Guerau viu en un palau. 

 

Oriol Bordas Plana 

1r B primària  

 

 

 

LA MARIA 

La Maria té una amiga, que l’atura al carrer 

i es troba una formiga. 

 

Ana Pérez Figueras 

1r B primària  
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EL DIA I LA NIT 

Quan arriba la nit,  

la lluna no està al llit. 

Quan és de dia,  

el sol ens mostra la seva alegria. 

A la nit els estels,  

brillen pels cels. 

El núvol quan plora, 

pot durar una hora! 

Quan el vent bufa, 

no tens cap llufa. 

 

Aleix Prieto Jurado  

2n A primària 
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EL SOL 

Porta un barret,  

pel voltant blanquet 

com un cotó fluix tovet. 

És més alt que un avet,  

com un dia de fred,  

per la ciutat tomba abraçadet! 

 

Xènia Roig Alumà  

2n A primària 
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LA LLUNA 

La lluna lluneta 

és molt boniqueta. 

Està dalt del cel i sembla un estel. 

El seu color és platejat 

perquè alguna cosa ha passat. 

Està molt contenta i també molt atenta. 

 

Cira Àlvarez Andreu 

2n B primària 
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LA TIETA RITA 

La tieta Rita 

no diu res perquè és petita. 

Com que no diu res 

el que li puc fer 

és un regalet i un petonet. 

I com ja ha arribat la primavera 

li anem a comprar una pera. 

 

Laura Inglés Montané 

2n B primària 
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LA FESTA D’ANIVERSARI 

La festa ja ha començat 

i tothom s’ha preparat. 

Amb banderoles i bons amics, 

però, sobretot, que no falti un bon pastís. 

L’Ona les espelmes ha bufat 

i d’un sol buf totes s’han apagat. 

Una sorpresa s’endurà 

quan una amiga un regal li donarà. 

La festa ha estat plena d’alegria 

perquè l’Ona s’ho mereixia. 

 
Blanca Baldrich Martí 

3r A primària 
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L’AMISTAT 

Tenir amics és bonic. 

Però has de vigilar 

si no els vols fer enfadar! 

Un dia d’ells te’n pots oblidar 

si és que de casa han de canviar. 

Al principi ploraràs, 

els enyoraràs, 

però ja et passarà. 

Per això et dic 

que si tens un bon amic 

el temps has d’aprofitar 

i amb ell moltes hores passar. 

 

Lia Fernández Escarré 

3r A primària 
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LA PRIMAVERA 

A la primavera neixen les flors 

i tot és ple de colors. 

Els jardins estan molts bonics 

i ja hem penjat els abrics. 

Darrera hem deixat l’hivern, 

que s’ha fet moooolt etern. 

La pluja va caient 

i el pagès està content. 

El blat va creixent 

i els camps verds veu la gent. 

Ivonne Vilalta Garrido  

3r B primària 

ELS LLIBRES 

Deixa’t perdre entre llibres 

i així, grans somnis i històries viuràs. 

Per Sant Jordi una rosa i un llibre rebràs 

i una feliç història d’amor crearàs.  

Pol Rull Barrufet 

3r B primària 
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UN LLIBRE MÀGIC 

 

Amb un llibre jo sóc feliç, 

cada dia m’aixeco del llit 

pensant amb el llibre que m’estic llegint. 

Penso amb el que vindrà demà, i em dic: 

no sé si serà gran, petit o bonic... 

 

Però una amiga em diu: 

Jo tinc un llibre d’un ocellet que fa piu, piu, 

i si no t’agrada, agafa un que et surti del cor, 

perquè serà tan bonic com el foc. 

 

He trobat el llibre ideal, 

tracta d’una nena sirena. 

Té els ulls blaus i el cabell marró, 

viu aventures per un món millor. 

 

Laia Vila Ferré 

4t A primària  
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ELS MEUS SENTIMENTS 

 

Quan una persona se’n va del teu costat 

notes com si una estrella hagués explotat. 

El teu cor s’ha trencat! 

 

La família està destrossada,   

s’ha d’intentar animar 

i ben aviat acceptar el buit que ha quedat. 

 

Hi ha una persona estimada 

que ja no està entre nosaltres, 

però sempre tots la recordarem 

i la tindrem present. 

 

Ruth Sánchez Martí 

4t A primària  
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LA LECTURA 

 

La lectura és apassionant, 

i del tot emocionant. 

 

Amb ella podem gaudir 

i també ens podem divertir. 

 

A mi, m’agraden els llibres d’acció. 

També els de cinema i els de color. 

 

Els llibres estan plens d’emoció;  

si vols, els pots llegir en un racó! 

 

Què faria sense lectura? 

Seria una veritable tortura! 

 

Jan Sancho Banús 

4t B primària 
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SANT JORDI 

 

Sant Jordi ja ha arribat, 

i la princesa ha salvat. 

Un drac ha matat 

i l’ha deixat ben escaldat. 

 

De la sang del pobre drac 

n’ha sortit un roser allargat. 

Unes tiges ha format 

i uns pètals vermells han quedat. 

 

Sant Jordi una rosa ha agafat, 

i a la princesa, li ha regalat. 

A ella, li ha encantat 

i Sant Jordi ha marxat. 

 

Carla Casado Veciana 

4t B primària 
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A TRENC D’ALBA 

 

Corro pel camí 

i la lluna veig fugir 

mentre la mullada herba, 

llàgrimes de rosada fina 

ploren dels arbres 

i melodiosos cants d’ocells, 

atrapen les meves orelles. 

 

La remor del vent 

porta veus, sentiments… 

Totes i tots llunyans i llunyanes  

algunes de tristes… 

L’alegria, la ràbia, la soledat… 

 

Però aquella màgia 

aviat s’acaba  

i el blau turquesa del cel s’esvaeix 

i la llum i l’escalfor del sol, 

donen el tret de sortida, 

a un gran dia, 

ple d’aventures per gaudir. 

 

Jordi Rabadá Ulldemolins 

5è A primària 
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LA MEVA GOSSA 

 

La meva gossa  

és molt mimosa. 

 

És molt fidel 

i dolça com un caramel. 

 

És molt juganera  

i a la vegada tafanera. 

 

Quan encara meva no era 

ja la coneixia 

i era la gosseta més especial que havia vist aquell dia. 

 

És de molts colors, 

del més blanc al més marronós. 

Sense ella no sé què faria, 

se m’acabaria l’alegria. 

 

Núria Plana Sala 

5è A primària 
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LA DANSA 

 

Quan ballo em deixo anar. 

Expresso el que sento en aquell moment: 

tristesa,  

calma, 

ràbia,  

por,  

alegria,... 

Per a mi, ballar és somiar. 

És seguir el ritme de la música. 

És seguir el moviment del cor. 

 

Blanca Domingo Martínez 

5è B primària 
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UNA AMISTAT SINCERA 

 

La confiança, 

el respecte, 

l’alegria que sents amb aquella persona. 

 

Sempre està allí.  

Per ajudar-te, 

per fer-te riure, 

per aixecar-te, 

per passar-ho bé amb tu. 

 

Pots comptar amb ella. 

No et fallarà mai. 

No et demanarà res a canvi. 

 

Maria Torrens Cortes 

5è B primària 
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ELS LLIBRES 

 

Noves històries he conegut, 

puc fer volar la imaginació. 

Noves aventures he viscut 

he sentit moltes emocions. 

 

M’agrada la teva olor, 

Sobretot,quan ets nou. 

Tenir-te entre les mans  

em fa sentir com un heroi. 

 

He trobat un altre cop 

un gran plaer per llegir, 

dels llibres torno a gaudir!   

 

Martí Albiol Mestieri  

6è A primària 
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LA VIDA 

 

Es regala?  S’aconsegueix? 

La vida és una estada llarga 

en un lloc on et sents ajudada. 

 

La perfecció no existeix, 

qui no la necessita l’aconsegueix. 

 

Ni una gota de soledat, 

tot un mar per ser estimat. 

 

Tan complexa, tan diferent, 

mil paraules per saber què és. 

 

A la vida poden haver-hi 

moments bons o dolents 

però el nostre propòsit, quin és? 

 

Centenars de vegades m’ho he preguntat 

i tots ho sabem: ÉS LA FELICITAT! 

 

Laura Torvisco Gascón 

6è A Primària 
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LA FELICITAT 

La felicitat és fugaç 

ve i se’n va. 

La felicitat s’ha de buscar 

amb diners no es pot comprar. 

 

És un gran sentiment, 

 dels millors que hi ha. 

Et fa sentir diferent  

i també especial. 

 

M’estiro al meu llit 

penso en el meu futur. 

Què passarà, què canviarà? 

 

Per sort la felicitat em mira 

i em diu, tranquil·la, a l’oïda: 

“Sempre seré a prop, 

pensa en allò que ara arriba”. 

 

La felicitat fuig, 

es perd quan passa allò dolent, 

però ara me n’oblido, 

i penso en el present.   

 
Àlex Font Altès 

6è B primària 
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EL BOSC 

 

El bosc és molt fosc 

tant de dia com de nit, 

amb els arbres tapant 

la llum del sol brillant. 

 

Els ocells piulant i cantant 

és tot un encant. 

Ja m’estic meravellant! 

 

La lluna ja ha arribat 

amb la seva forma circular. 

La mida va canviant 

quan les nits van passant. 

 

El vent bufa  

i la flama s’apaga  

i així aquest poema  

és com acaba. 

 

Alba Gallego Molina  

6è B primària 
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CASUALITAT 

Torna 

i omple  

tots els buits  

que has deixat. 

Torna  

i crida  

perquè el silenci  

em consumeix. 

Torna 

i abraça’m  

perquè la meva pell  

ja no crema. 

Torna  

i digue’m que m’estimes 

perquè només així 

jo deixaré de caminar, 

només així em giraré 

i m’atreviré a TORNAR. 

 

Erica Sánchez  Martí 

1r ESO A 
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SANT JORDI 

 

Sant Jordi és el millor dia per als llibres 

perquè Shakespeare i Cervantes van morir aquell dia. 

 

Petits i grans poden gaudir d’aquest art 

perquè aquest és un dia per a totes les edats. 

 

A la plaça del Pati els pots comprar 

I l’única norma és que t’han d’agradar. 

 

Si els llegeixes, quelcom aprendràs 

i la teva llengua i cultura expandiràs. 

 

Pol Riudavets  Homs 

1r ESO A 
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MIRA-HO DES D’UNA ALTRA PERSPECTIVA 

Una nova experiència per a la meva vida, 

ara m’ho rumio i veig que no hi ha sortida. 

I t’enganyaria si et digués: 

“Sóc feliç, estic ple d’energia”. 

La realitat és molt diferent: 

el món és una sala de tortures, 

d’on només en pots sortir mort. 

Les ments més brillants diuen que, 

si ho mires des d’una altra perspectiva, 

HI HA ALTERNATIVA 

 

 

 

HI HA ALTERNATIVA 

si ho mires des d’una altra perspectiva. 

Les ments més brillants diuen que, 

el món és una sala de tortures, 

d’on només en pots sortir mort. 

Però la realitat és molt diferent: 

“Sóc feliç, estic ple d’energia”. 

I t’enganyaria si et digués que no hi ha sortida. 

ara m’ho rumio i veig una nova experiència per a la 

meva vida. 

 

Marc Maisto Milà 

1r ESO B 
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L’ADREÇA DE LA FELICITAT 

 

La gent moltes adreces et donarà, 

o la brúixola te les ensenyarà. 

El teu cos, però, és el que et guiarà. 

 

És igual si perds o si guanyes, 

no t’has de donar per vençut, 

no has de perdre les ganes. 

T’has de trobar si estàs perdut, 

t’has d’aixecar si estàs assegut. 

 

Resumint.... 

La vida no serà genial, 

si tu no intentes que sigui impressionant. 
 

Tonet Amorín de Jesús 

1r ESO B 
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LA MEVA AMIGA ROSA 

 

La meva amiga Rosa 

està amb mi en els bons moments 

i en els dolents. 

 

Quan estic malament, 

m’ajuda en tot; 

quan més ho necessito, 

em dóna consells; 

quan estic trista, 

em fa treure un somriure. 

 

Ella és més gran que jo, 

sap les coses que passen als 13 anys 

i als 14 i als 15... 

I m’entén 

i m’explica coses. 

 

Quan la miro 

m’alegra el dia, 
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em fa oblidar per uns moments 

el món sencer. 

 

Quedem, 

riem i fem rucades, 

ens fem fotografies. 

 

A l’estiu 

anem a la platja 

i ens ho passem molt bé. 

 

Guardo molt bons records d’ella, 

el millor de tots, 

un viatge a Andorra. 

 

Desitjo que la nostra amistat 

duri molts anys 

o tota la vida. 

 

Beatriz Arce Martínez 

2n ESO A 
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ELS MENJARS 

 

La massa és al forn 

mentre es va parant la taula, 

tot estarà deliciós. 

Ja se’m va obrint la gana. 

 

Escriuré un poema sobre el menjar 

que preparem a les festes 

i no el vull deixar acabat 

fins que s’acabin totes les restes. 

 

Per a cada ocasió, una recepta, 

les hem d’anar variant 

i així, causem un bon efecte. 

N’hi ha moltes, mai s’acabaran. 

 

Tenim menjar italià: 

pizza, pasta i després,  

un cafè per relaxar. 
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Tenim menjar mediterrani, 

en un plat bonic  

decorat amb un gerani. 

 

I també el menjar americà: 

hamburguesa, ketchup, patates... 

Uff! Que tip que et quedaràs! 

 

Hi ha el saborós arròs xinès, 

els fideus de Thailàndia 

i el sushi japonès. 

 

Que ben presentat tot! 

Hem tastat del bo i millor. 

Ja ens ho hem ben endrapat 

i aquest poema ja s’ha acabat. 

 

Pol Agustench Adelantado 

2n ESO A 
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LA FELICITAT 

 

La felicitat és somriure,  

somriure a la vida.  

Oblidar els problemes del passat.  

 

La felicitat és el millor que hi ha,  

tot i que tinguis un mal dia,  

si t’ho proposes, sempre hi serà.  

 

Sempre hi ha quelcom bo,  

pensar en un somriure,  

pensar en allò que et faci feliç.  

 

Deixa la tristesa a casa,  

surt al carrer i somriu,  

en aquesta vida sobren els motius  

per ser FELIÇ. 

 

Cristina Serrano Cuenca 

2n ESO B 
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CIUTATS DE PAPER   

No podia ser real 

un lloc amb aquell nom tan irreal.  

Ciutats de paper,  

Era així com les anomenaven.  

Ciutats de paper,  

cases perfectament sincronitzades,  

d’un blanc intens,  

maquetes perfectes.  

Des de l’edifici alt,  

les persones com formigues caminant.  

Tan irreals,  

i tan perfectes,  

les ciutats de paper. 

Tan perfectes com avorrides,  

per a d’altres, tranquil·les.  

Ciutats?  

Probablement, no.  

Sobren motius per anomenar-les  

ciutats de paper.  

No ho creieu?  

Ariadna Parés Lladó 

2n ESO B 
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MARE 

 

Mare, avui m’he adonat d’una cosa. 

Ens han volgut treure l’essència,  

aquella de ser nosaltres mateixes. 

Han volgut tallar-nos les ales,  

i menysprear-vos. 

Han volgut jugar amb nosaltres,  

com si fóssim aquelles joguines 

que ens donaven quan érem petites,  

febles i fràgils en aquest món dur i cruel. 

Han volgut moltes coses,  

per fer-nos callar lentament. 

Però no s’han adonat d’una cosa. 

Quantes més coses ens volien fer, més ens volíem 

revolucionar. 

Vam trencar totes les cadenes 

que ens enfonsaven,  

i vam trencar totes aquelles normes 

que s’havien de seguir. 

Mare, avui m’he adonat d’una cosa. 

Mare, som heroïnes. 

 

Carla Soler Méndez 

3r ESO A 



Sant Jordi 2018  
 

Pàgina 35 

LLIBERTAT 

 

Anys enrere tot era més fàcil. 

El sol il·luminava els nostre rostres. 

Sortíem a jugar 

sense preocupar-nos pel demà. 

 

Les pors que ocupen ara les nostre ments 

desapareixen entre bons moments. 

Viatgem sense escollir el camí 

seguint els passos dels caiguts. 

 

La lentitud del temps 

entre aquelles quatre parets. 

El final sembla a prop 

recordo encara les nits al costat del foc. 

 

Cridem rere reixes 

aixecant-nos per la nostra vida. 

Lluitem per una causa 

anomenada llibertat. 

 
Montse Ferré Abad 

3r ESO A 
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COM DIR-TE... 

Com dir-te... 

que no puc parar de mirar els teus ulls marró clar 

Com dir-te... 

que no puc parar de mirar el teu somriure 

Com dir-te... 

que m’agradaria aixecar-me cada matí amb un somriure 

en veure el teu bon dia a la pantalla 

Com dir-te... 

gràcies per fer-me sentir tan bé quan estic amb tu 

Com dir-te... 

gràcies per escoltar-me quan tinc problemes 

Com dir-te... 

gràcies per fer-me riure plorant i plorar rient 

Com dir-te... 

que ets la persona amb qui més confio  

Com dir-te...  

que no et vull perdre 

Com dir-te... 

que ets l’única persona que m’ha fet sentir alguna cosa 

més que amor 

Com dir-te... 

tot el que penso de tu... 

Com dir-te... 

...si quan et miro, no em surten les paraules... 

Alba Cano Guerrero 
3r ESO B  
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L’ALTRA CARA 

Si, és a dir, l’altra cara, un concepte que ningú coneix, 

fins que no es viu, però per desgràcia surt tard o d’hora. 

Vius , tot va bé, una família, amics, persones que 

t’estimen, capritxos,  un esquema ideal que cada dia va 

augmentant a poc a poc. 

Aquest esquema que és complert, mostra la primera 

cara, la cara de felicitat, sense preocupacions, fora de la 

realitat que creiem que mai s’esfumarà. 

Però, sempre hi ha una pedra que ho trenca tot, una 

pedra llençada per la realitat de la vida que ningú vol 

veure, una caiguda que no s’espera. 

Aquesta caiguda pot venir donada per molts motius, 

però la pèrdua prematura d’un ésser estimat , és la 

caiguda més alta. Saps que està allà, el veus, el  toques, 

vols dir-li que l’estimes però una corda imaginària no et 

deix. No et deix perquè no vols acceptar que aquesta 

persona marxarà i et sents egoista i dolent. 

A partir de saber que qualsevol  dia no veuràs més 

aquella persona, surt l’altra cara, aquella que es 

desconeguda i expressa una sèrie d’emocions 

inexplicables plens de remordiments. 
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Aquesta cara gairebé se’n va sempre, però costa treure-

la, fa falta la caiguda final, aquella que mai vols que 

arribi però la realitat t’empeny inevitablement. 

 

Sergi Medina Retamero 

4t ESO A 

 

 

SENTO... 

 

Sento ràbia, dins de la meva ànima, 

sento alegria, vivint el dia a dia. 

 

Sento una crida dins el meu cor, 

que em diu vigila. 

 

Sento calor en el meu interior 

i sento fred quan surto a l’exterior. 

 

Sento, sento les ganes de fer-ho saber. 

 

Marta Oller Barrera 

4t ESO A 
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SANT JORDI 

L’havia mort. El drac era al terra, enmig d’un toll de sang, 

immòbil. Tot s’havia acabat, per fi. Ja tot s’havia acabat: les 

morts, les destrosses, el foc, els rugits que se sentien tan 

llunyans i, alhora, tan propers. 

La princesa era allà al mig, dempeus, aguantant-se la 

respiració. Per fi havia despertat d’aquell malson. Mirava 

fixament aquell cavaller, muntat en aquell cavall blanc. 

El cavaller va veure una espurna de desconcert en els seus 

ulls. Al cap i a la fi, va pensar, per a aquella noia ell era un 

desconegut, un desconegut que acabava d’arriscar la vida per 

evitar que se la mengés el drac.  

El noi va voler acostar-se a la noia; presentar-se i resoldre-li 

tots els dubtes que, s’imaginava, li devien ballar pel cap en 

aquell moment. El genet estava descavalcant del cavall quan 

tots els seus temors i les seves inseguretats van assaltar-lo. 

Com podia explicar a la noia els motius que havia tingut ell 

per salvar-la? Com reaccionaria quan sabés que aquell rescat 

era fruit d’un enamorament i d’una obsessió silenciosa que 

havia durat mesos? I, el pitjor de tot, i si la princesa el mirava 

com el que era ell realment? Com aguantaria que ella el mirés 

de la mateixa manera en què miren un insecte? Com qui no 
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està a l’alçada. “Seria horrorós”, va pensar el noi. “No ho 

podria suportar”. 

Es va adonar que la noia seguia mirant-lo, esperant  que ell 

fes alguna cosa. S’havia quedat palplantat, mirant-la, com un 

estaquirot. 

“Fes alguna cosa, Jordi”, va dir-se interiorment. Va aconseguir 

collir una rosa que creixia al voral del camí. Va donar-la a la 

noia sense dir res i, tot seguit, va pujar al seu cavall i va posar-

lo al galop. “acabo de fugir”, va pensar. “Com el covard que 

tots deien que sóc”. 

Roser Miquel Mitjans 

4t ESO B 
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SANT JORDI 

 

Sant Jordi ha arribat, 

llibres i roses s’han regalat; 

fulles, tiges i pètals 

pàgines en blanc i negre. 

 

Un dia tan esperat 

i per la gent tan desitjat; 

felicitat i amor es respira 

en un ambient de molta alegria. 

 
Eva Nuñez Zambrano 

4t ESO B 
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