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Cada llibre té un secret
disfressat de blanc i negre;
tot allò que et diu a tu
un altre no ho pot entendre;
sent el tacte dels teus dits
i creu que l'acaricies
i que el batec del teu pols
vol dir que, llegint, l'estimes.
Tot allò que te donarà,
que no ocupa lloc, ni pesa,
t'abrigarà contra el fred
d'ignorància i de tristesa.
Amb els llibres per amics
no et faltarà companyia.
Cada pàgina pot ser
un estel que et fa de guia.
Joana Raspall

Sant Jordi i els concursos literaris

Què he fet malament?

Per Sant Jordi, dia del llibre i de la rosa, la majoria d’escoles i instituts de Catalunya i
moltes entitats culturals convoquen concursos literaris perquè els infants, joves i adults
exerceixin la creació literària i descobreixin una habilitat que els enriqueix com a
persones.

Hola, Sr. Bullying,

Òmnium Cultural de Mataró és una d’aquestes entitats amatents a promoure i mantenir
la llengua i la cultura catalanes. Cada any, des de 1980, convoca un premi literari obert
als alumnes de tots els centres educatius de la ciutat. De temàtica lliure, el concurs
està dividit en cinc categories segons l’edat dels participants.

Visc en un pis petit que fa olor d’humitat, amb la meva mare. El meu pare ens va deixar
fa temps, però quan em llencen al terra em poso la mà al cor i em recordo d’ell i del seu
braç a la meva espatlla. Cada dia, quan m’aixeco del llit, tinc tot el coixí moll, l’asseco
sense que la meva mare ho sàpiga i desitjo estar malalt, no vull sortir de casa.
Seguidament em vesteixo, esmorzo i vaig al lavabo. Abans d’anar-me’n a l’escola, entro
a l’habitació de la meva mare i li dic adéu.

El Centre d’Estudis Sant Cebrià publica en aquest fulletó el primer premi de la quarta
categoria, que comprèn alumnes de 1r i 2n de Secundària. Us el fem arribar amb orgull i
satisfacció per diverses raons. En primer lloc, perquè tant l’autora, l’Alba Cortés Parera,
com la seva professora de català, la Rosa Maria Mateu Cabot, són dues persones
vinculades al CESC. L’Alba és neta d’en Lluís Parera Cusí, fundador del nostre Centre
d’Estudis, i filla d’una de les nostres sòcies, la Núria Parera Ciuró. La Rosa Maria Mateu
Cabot és veïna de sant Cebrià i col·labora sovint amb nosaltres com a filòloga. En segon
lloc perquè el tema del treball premiat és recurrent en el moment actual i constitueix un
motiu de preocupació per a pares i mestres en els àmbits escolars. Finalment, perquè la
qualitat literària de l’escrit, obra d’una adolescent de 14 anys, és notable i així ha estat
considerada pel jurat d’Òmnium Mataró.
Des d’aquestes línies felicitem l’autora, la professora i el GEM de Mataró, el centre
educatiu on l’Alba cursa els seus estudis i la Rosa Maria imparteix la docència.

T’envio aquesta carta per saber què he fet malament, per què m’ho fan a mi i com ho
hauria pogut evitar. T’explicaré el que faig i com visc el meu dia a dia.

Quan camino pels passadissos de l’institut ja vaig tremolant i preguntant-me a quina
hora em pegaran, després d’anglès?, al gimnàs? Quan arriba el moment em donen
puntades de peu, em fan caure i insulten la meva mare. Jo em quedo a terra i el recordo
amb la mà al cor, ploro i ells riuen. Per què em fan això a mi? Sr. Bullying, ara estaràs
pensant, i per què no li dius a la mare? Doncs mira, ella ja té prou problemes, està tot el
dia al llit i a la tauleta de nit hi té tot de pastilles, i no li vull donar més maldecaps.
Igualment no em faria cas. Als professors de l’escola tampoc els dic res perquè l’últim
cop em van respondre que deixés estar els que em fan mal i no els fes cas. Però, Sr.
Bullying, això com es fa?
Fa uns dies en tornar de l’escola vaig veure els nois que sempre em peguen, però aquell
dia no anaven sols, sinó acompanyats. Em van agafar per les quatre extremitats i em
van començar a pegar a la panxa. Jo no podia respirar i vaig treure sang per la boca. Ells
van sortir corrent espantats per la sang. Jo em vaig quedar sol, allà, amb la samarreta
tacada, quiet i amb els ulls plorosos. En arribar a casa em vaig mirar al mirall, tenia un
morat gegant a la panxa.
Tot això em fa pensar, què he fet malament? Ningú m’ajuda.
Cada vegada surto menys de casa, només per anar a l’escola. Estic desesperat, de fet
porto quatre anys desesperat. Han estat molt durs, saps Sr. Bullying? Quatre anys de
misèries. Des que va morir el meu pare, la meva mare quasi no es mou del llit. Suposo
que gent com jo no hauria d’existir, fem nosa. Cada dia vaig al terrat i observo la llarga
distància que hi ha fins a arribar al carrer, on la gent passeja tranquil·la i somriu. Jo
voldria ser un d’aquests, voldria viure feliç, sense aquesta angoixa que sento.
Vull veure el meu pare, anar amb ell. I l’única manera és volar fins allà dalt. Avui és dia
22 d’agost, el dia més trist de l’any, perquè és el dia que vaig perdre’l, enyoro la veu
greu, però suau. Per això, volaré des de la meva terrassa amb ell. Allà seré feliç.
Amb esperança,

QUARTA CATEGORIA (1r i 2n d’ESO)
Primer premi:
Què he fet malament?, d’Alba Cortés Parera (GEM)

Pau
PD: Si em vols contestar, Sr. Bullying envia’m una carta al cel. Gràcies.
Alba Cortés Parera - 14 anys

El CESC INFORMA:
XI TROBADA DE CENTRES D’ESTUDI I RECERCA LOCAL DEL MARESME
El proper dissabte 6 de maig de 2017 tindrà lloc, a Vilassar de Mar, la XI Trobada de Centres
d’Estudi i Recerca Local del Maresme amb el títol: “El desenvolupament urbanístic dels pobles
del Maresme”. El Centre d’Estudis Sant Cebrià hi assistirà com cada any i en aquesta ocasió
presentarem una comunicació sobre el creixement urbanístic del nucli urbà del nostre poble.
Les trobades anuals ens permeten mantenir el contacte directe amb els altres Centres
d’Estudis de la comarca.
SARDANES A LA PLAÇA
Els segons i quarts diumenges de cada mes ensenyem a ballar i ballem sardanes a la Plaça
de l’Església a les 11’30 hores. No disposem de cobla però sí d’un bon equip de música,
d’experts repartidors i comptadors i de molta il·lusió. A més, és un bon motiu per retrobarnos i formar la rotllana quan sona el flabiol i comença la dansa.
PRESENTACIÓ LLIBRE / XERRADA
El proper dissabte 27 de maig de 2017 a les 19’30 hores al Casal d’avis, Josep Torrents
Missé, Psicòleg, Terapeuta familiar i Psicoterapeuta gestàltic, especialista en grups de teràpia
i de creixement personal, ens presentarà el seu llibre “I ARA, SÓC JO, Un camí per la
transformació personal”.
La presentació de l’acte anirà a càrrec de Rafael Caro Ponte, Terapeuta naturista i
Comunicador.
Esperem comptar amb la vostra assistència.
__________________________________________________________________________
EN RECORD DE JOAN CUNILL VIÑALS
El 29 de gener del 2017 ens va deixar en Joan Cunill Viñals, a l’edat de 86 anys. En Joan i la
seva dona Pilar feia molts anys que passaven els caps de setmana i les festes a Sant Cebrià,
al seu piset davant del càmping. Tenien –i tenen- bons amics al poble. Apreciar en Joan era
fàcil, et rebia sempre amb un somriure als llavis i una agradable conversa. Era un mestre en
el seu ofici, el de massatgista. Per la seva consulta hi van passar centenars de persones amb
mal d’esquena, turmells esquinçats, genolls pinçats, etc. Coneixia bé el cos humà i sabia com
curar lesions amb una sola sessió. Era un autèntic “crack”, com diem ara. El trobarem molt a
faltar. Des d’aquí enviem un afectuosa abraçada a la seva família, i en especial a la seva
dona, la Pilar. Has ajudat a molta gent, Joan. Ara descansa en pau.
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