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Des de l’ antiguitat, els hòmens, i sobretot les dones, han contat històries.   
Eixa ha sigut la forma de transmissió natural del coneixement des de sempre. Ara han canviat 
els suports i les formes, però l’ essència de la comunicació entre humans seguix basada en contar 
històries. L’ astronomia també ho fa, conta històries sobre les meravelles del cel i  L’ Aula del Cel 
pretén adaptar eixes històries per als xiquets i adolescents de totes les edats i transmetre-vos amb 
elles la nostra passió pel cosmos.
Els treballs que vau presentar al concurs ens permeten conéixer com sentiu i penseu l’ astronomia 
i ens ensenyen a comunicar-nos amb vosaltres, que és en definitiva el que volem. A través dels 
vostres treballs aprenem de vosaltres i podem conéixer-vos un poc millor , i açò ens és vital per a 
dur a terme i millorar la nostra feina diària.

Amb vostra desbordant imaginació i amb el vostre entusiame, heu fet d’ este llibre un fantàstic 
document i un original narrador d’ històries del cel. Per això vos agraïm que, participant al nos-
tre concurs, hàgeu compartit les vostres pròpies històries , ja siga en forma de relat, fotografia o 
dibuix, i us animem a seguir fent-ho, no sols als nostres concursos, sinó en qualsevol ocasió que 
us calga transmetre la fascinació per l’ Univers que tots compartim. Perquè eixe era en realitat l’ 
objectiu d’ este llibre, poder disfrutar de les vostres històries.

Vicent J. Martínez
Director del Observatori Astronòmic de la Universitat de València



Teníem clar que tardàrem el que tardàrem, el projecte de fer el llibre digital del concurs del 
curs passat era imprescindible per varies raons:

La primera, perquè els mateixos  participants tingueren la satisfacció de vore els seus treballs 
en forma de llibre que , encara que digital, almenys  sàpien que no és tan difícil crear un llibre 
i que el seu esforç i creativitat aprofite per als altres companys.

La segona, al quedar penjat en la nostra web esdevé una eina oberta al públic en general de 
tot el nostre planeta. 

La tercera i no menys important, és que ens ha agradat confeccionar el projecte malgrat l’esforç 
que ha suposat la recopilació de tots els treballs. Per això mateix hem fet la divisió per moda-
litats, posant amb cura la imatge original perquè es puga gaudir de la creativitat  i al costat   el 
text perquè es puga llegir correctament. Conscientment no hem fet distinció dels que van ser 
seleccionats perquè per a nosaltres el que més importa és  participar i passar-ho d’allò més bé.

Només ens resta animar-vos a participar a l’edició d’ enguany en la qual hem introduït nove-
tats com són les modalitats de vídeo i twiteer i continuem amb la de construcció de maquetes 
i instruments astronòmics.  Esperem els vostres treballs. Com sempre les bases i el termini ho 
teniu penjat a la web.

Salutacions cordials,

Xusa, Amèlia  i Miquel

Nota: Em respectat els textes amb, amb les seues possibles errades ortogràfiques, per a oferir- vos 
la versió original dels participants.
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DADES D’UBICACIÓ DELS RELLOTGES DE SOL

RELLOTGE DEL CAMPANAR DE LA SEU

COMARCA:  La Costera

POBLACIÓ:  Xàtiva

LATITUD:  38° 59’ 24’’ N

LONGITUD:  0° 31’ 18’’ E

ORIENTACIÓ:  SE

DESCRIPCIÓ:    Vertical, situat en la cara sud del campanar de la Seu. Números àrabs, línies horàries de 6 a 4.

RELLOTGE DEL CONVENT DE SANT AGUSTÍ

COMARCA:  La Costera

POBLACIÓ:  Xàtiva

LATITUD:  38° 59’ 14’’ N

LONGITUD:  0° 31’ 121’’ E

ORIENTACIÓ:  SE

DESCRIPCIÓ:    Vertical, situat en el claustre del convent de Sant Agustí. Números àrabs, línies horàries de 6 a 4.

RELLOTGE DE L’ANTIGA ESGLÉSIA DEL GENOVÈS

COMARCA:  La Costera

POBLACIÓ:  Genovès

LATITUD:  38° 59’ 20’’ N

LONGITUD:  0° 28’ 12’’ E

ORIENTACIÓ:  S

DESCRIPCIÓ:    Vertical, situat en la cara sud del campanar de l’antiga església Mare de Déu dels Dolors. Números 
àrabs, línies horàries de 7 a 4.
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Un sonmi llunar.

    Elisabeth era una xiqueta alegre, riallera i so-

bretot molt somiadora. Provenia d’ una familia 

amb un nivell econòmic baix, però a pesar d’ 

això res li impedia poder aprendre molt i sobre-

tot temes sobre l’ astronomia. No podía tindre 

tot el que volía, però ella sols desitjava poder 

estudiar astronomia i l’ únic que podia fer i sen-

se gastar-se de diners i que li agradava més que 

qualsevol cosa era vore les estrelles per la nit i 

poder saber ajgun dia quins fenòmens s’ ama-

gavan allà dalt i com es veuria el planeta des d’ 

un altre punt de vista que no fóra la teulada de 

la seua casa. Als set anys va guanyar un premi 

d’ astronomia en el seu col·legi, però als setze 

es posà a treballar per a dur endavanta la seua 

familia perquè sa mare s’ havia separat i estava 

passant una depressió profunda i el seu pare no 

tenia treball, a més estalviava alguns diners per 

a poder pagar-se la carrera que volia estudiar.       

Elisabeth no va tindre una adolescència enveja-

ble, però ara, després de deu anys, està treba-

llant en un laboratori, s’ ha fet una persona molt 

independent, ha cuidat ade sa mare com ningú i 

sobretot s’ ha preparat molt fisicament.

    Per què? A pesar d’ estar treballant i tindre la 

vida que relativament somiava encara volía fer 

una cosa de la qual no estava molt segura. Volía 

tindre una experiència i poder estudiar el plane-

ta Terra des d’ un altre lloc. Viatjar per l’ espai i 

per qué no?

    Un dia va decidir presentar-se a les proves 

físiques, era l’ única dona entre molts homes, se 

sentia observada, però ella es mantenia ferma i 

molt decidida , ella volia fer-ho i s’ havia prepa-

rat molt per a poder-les passar aquelles proves. 

    

     Al llarg dels anys, Elisabeth va haver d’aprendre 

a prendre moltes decisions sense ningú i amb 

açò es va fer una persona decidida i ella en eixe 

moment ho estava. Volía passar eixa experièn-

cia i ho anava a aconseguir. Tots els homes a 

part de quedar-se mirant-la, li preguntaven que 

“ qué feía”?. Que una dona no podia passar les 

proves fisiques tan dures! Que no podia anar 

una dona...ni pensar-ho!!. Aquestos comentaris 

la feren més forta mentalment. Si que podia fer-

ho, era la seua il·lusió per qué li la volien llevar?. 

Havia estat molt de temos somiant-ho, haurà 

treballat molt per a poder estudiar la carrera, i 

no justament va tindre l’ adolescència que ella 

volia i tenia moltes ganes de poder veure les es-

trellesi el planeta des d’ un altre lloc i no des de 

la teulada de la seua casa. Quan acabà les pro-

ves s’ anà a casa prou contenta, estava segura 

de que la vida lo tornaria a sonriure una altra 

vegada ja que no hi havia fet en moltes altres.   

Eixint del treball tornà a casa on tenia un nou 

veí i va anar a saludar-lo. Li deien Carlos, era 

professor d’institut i quedaren per a conèixer-se 

un poc més. Després d’ uns mesos vivien junts, 

varen fer diversos viatges, però els seus horaris 

eren incompatibles, aleshores no tenien molt de 

temps per a estar els dos junts, solament en va-

cances. Fins que arribà el dia en que Elisabeth 

va saber que va ser elegida per a anar huit mesis 

allí i poder estudiar els cossos i passar l’ expe-

riència que ella somiava des de menuda. Però 

eixa decisió era molt dificil, perquè per anar va 

deixar endarrer moltes coses importants per a 

ella. Realment valia la pena anar allí i deixar-ho 

tot? Pot ser eixe el tipus de vida que volia?

Cecilia Tortonda
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Una estrel·la peculiar

    Era un dia calurós en Burjassot, jo i el meu 
germà Joan estàvem jugant al pati de darrere 
de la nostra casa. Per cert, em dic Manu i tinc 
13 anys i el meu germà en té 12. Jugàvem a 
pasar-nos la pilota de futbol només al primer toc 
i ho aconseguiem a voltes. Encara era estiu, allà 
pero Juliol i nosaltres no pensàvem en l’ escola 
ja; estàvem centrats en gaudir el que quedaba 
d’ estiu. Per davant ens quedaven molts diez de 
piscines, vesprades de futbol amb amics o ses-
sions de cinema d’ estiu a cel descobert per a 
vore alguna pel·lícula de dibuixos animats. De 
sobte aparegué el pare pel pardí:
-Xics, no vos olideu que demà es l’ aniversari de 
la mare i que encara no li heu comprat el regal.
- Ostres! És veritat- vaig exclamar jo- no et 
preocupes pare aquesta vesprada anirem Joan 
i jo i el comprarem. I tu, què li has comprat?
- He sigut modern aquesta vegada_ va dir mig 
rient elpare_ diuen que ara estàde moda regalar 
estreles amb el nom de l’ estimat , per això jo 
li he comorat a la mare una estrela amb el seu 
nom en la galaxia Andròmeda.
- Quina barbaritat con és modernitza el món!- 
va dir el meu germà.
- Fixeu-vos- va tormar el pare- ací en aquest 
diploma apareixen les coordenades que has d’ 
introduir al telescopi per a vore-la-
- Fantàstic!- vaig exclamar.
    Eixa vesprada anàrem al centre comercial Bo-
naire i li vam comprar el regal a la mare. Un gran 
eixugaplats ja que el nostre el vam trencar en 
una de les nostres trastades. De camí a casa 
Joan i jo comencàrem a pensar en l’ estrela i 
només arribar a casa ja n’ havíem comprat una 
per internet.
    Estava propera a la terra i es podía vore 
en la nit  profunda. Se’ ns va ocórre una idea 
un poc temerària: voliem constriur una nau es-
pacial i viatjar fins a la nostra estrela per a vore-
la molt a prop.

   El mateix dia ens vam posar a treballar en la 
nau i als tres diez la vam acabar. Era una nau 
gegant plena de cables i botons. Prompte i sen-
se que els nostres pares s’ adonaren ens vam 
enfonsar en un viatge prou perillós a l’ espai.
Teniem les coordenades exactes i estàvem dis-
posats a trovar-la.
-Estem a prop ja, és per ací. Ves fixant-te-, 
va dir-me Joan.
- Ja ho sé, Joanet, vaig amb compte a vore
 si la trobe.
   Vam arribar. L’ estrela desprenia una lluentor 
que quasi la feia inobservable, cada vegada que 
ens apropaàvem més lluïa més encara i en arri-
bar ens vam trovar una sorpresa. A l’ estrela hi 
havia un cartell que posava: “ Bar Estel·lar”. Bar 
Estel·lar?
    En un principi van dubtar però no cabia dub-
te que eixa era la nostra estrela. Mira per a on 
havíem tingut la sort de tindre un bar en la nos-
tra estrela, era realment divertit.. Quan vam en-
trar al local ens vam decebre. Era un antre fet 
plos que apestava a vinagre. Vam parlar amb l’ 
encarregat presentant-nos com els propietaris 
d’ aquesta estrel·la. Li vam proposar fer unes 
reformes al local i va accedir. Prompte vam co-
mençar les reformes i el nostre bar començà a 
parèixer un local modern i agradable on els ex-
traterrestres podrien parar per a pendre alguna 
beguda intergalàtica. Era com el cel, Després de 
fer reformes ens vam quedar satisfets i vam tor-
nar cap al planeta Terra.
- Dona´t pressa Joan o arribarem tard- vaig dir-li.
Eren quasi les 10 del matí i hui era l’ aniversari 
de la mare. La festa era a les 14.00h i nosaltres 
estàvem arribant. Tinguérem la sort de poder-hi 
arribar a tems per a donar-li el regal i pasar-ho 

bé a la festa de la mare. Aquest viatge va quedar 

com a secret entre germans, entre Joan i jo.

Pablo Picazo
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    Un home d’ altre planeta

    

Encara ho recordé. Era un dia assolejat quan 

vaig anar amb el meu germà i els meus pares a 

jugar al parc. Jo devia de tindre sobre quatre o 

cinc anys quan allò va succeir. El meu germà va 

caure i, preocupats per ell, els meus pares em 

van perdre de vista. Sols va durar un momento, 

un segon, però el suficient per a que, quan els 

meus pares alçaren la mirada, jo ja no estiguera. 

No parava de jugar, amb xiquets, sense…

Fins que em vaig adonar que estaba comple-

tament sol. En aquell esgarrifós momento un 

eriçó recorregué el meu cos i el pànic s’ apo-

derà de la neua ànima. Estava aterrit, tant, com 

podía estar-ho un xiquet de quatre anys sense 

els seus pares. Sense una altra eixida, em vaig 

arrupir davall d’ una engronsadora i em vaig po-

sar a plorar. Recorde a molta gent pasar pel meu 

costar, però ningú no deia res; almenys, fins que 

va arribar ell.

    Era un home alt, cridaner, d’ uns quaranta-cinc 

anys, no pareixia español. Amb un somriure, em 

va preguntar què em passava. Entre sanglots, li 

vaig contar, com podía, la meua situació. Ama-

blement, l’ home es va oferir a ajudar-me. Men-

tre buscàvem els meus pares, l’ estranger va 

tractar de tranquil·litzar-me parlant-me de coses 

que, fins en aquell momento, no havia sentit.

    Em va explicar que hi havia molts planetes 

com el nostre que giraven entorn a una estrel·la, 

una estrel·la gegantina comparada amb el nos-

tre planeta, el Sol, un dels moltíssims cossos 

celests que conté el sistema solar, la Via Làctia, 

l’ univers. Digué que la prova més clara de que 

hi ha vida intel·ligent en altres planetes és que 

encara no han vingut a visitar-nos. Em va contat 

i explicar moltes coses més sobre l’ astronomía, 

entre aquestes, una bella poesía que no vaig 

arribar a entendre i que, com en tot, el pas del 

temos havia deixat la seua empremte, obligant-

me a oblidar els seus versos.

Aquell matí, amb l’ ajuda d’ eixe home, vaig tro-

var als meus pares. Des d’ eixe dia la meua 

vida canvià.

    Vaig créixer i vaig estudiar una carrera aero-

náutica per a complir el meu somni , ser astro-

nauta. Després d’ acabar la carrera, fer cursos i 

superar unes didícils proves, per fi em van donar 

el títol. En la meua primera expedició fora de la 

Terra, vaig tenir un afortunat incident. Encara no 

sé que va pasar exactament, cosa del destí, su-

pose, l’ únic que sé, és que vaig aparèixer en 

un lloc de l’ espai desconegut per a la ciencia. 

No vaig perdre massa temps, vaig preparar el 

meu vestit espacial i vaig eixir a la inmensitat. 

Es tractava d’ un fabulós paisatge, un panora-

ma espectacular que havia estat amagat fins a 

eixe momento a la humanitat. J o era la primer 

apersona en poder apreciar la seua grandiosa 

bellesa. De sobte, com si els anys no hagueren 

passat, vaig recordar el poema

“ Els ulls ni són ceces, s´ha d’ observar, la mente 

limita la seua capacitat.  Foscor, no, un mar de 

colors, planetes, cometes un espai resplendo-

rós. Com un halo de claredat, rellamp de llumini-

sitat, enlluerna els humans per a que aprenguen 

a apreciar. “

    En eixe instant ho vaig comprendre toto. El 

meu ídol, l’ home bondadós que em va incitar la 

meua professió i em va ajudar quan era menut, 

no era humà, no era del nostre planeta.

Maria Sabater Marqués
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     Blau

    
     En un xicotet poble de Nord-Amèrica vivía 
una família que no tenia molts diners i soportava 
el dia a dia amb pocs aliments que portar-se a la 
boca, però dins d’ eixa família existía un individu 
que tenia un somni, un somni que salvaría a la 
seva damília i els donaría l’ oportunitat de viure 
en una casa ben feta i que totos els diez tingue-
ren un banquet.
Aquest somniador no era més que un xiquet, 
Mike, que vivía amb l’ esperança d’ agafar 
una estrela del cel, una estrela que li donaría l’ 
oportunitat de demanar un desig, el mateix que 
portaría a la seua familia a una casa molt gran 
amb un televisor i un sofà on es podrien sentar 
a descansar, i un aparell d’ aire condicionat per 
a refrescar-se els diez de calor.
     A mesura qe Mike creixia s’ adonava que era 
imposible que es complira el seu somni, però 
va trovar la manera de que s’ aproximara molt. 
Amb una herencia que va cobrar la seua familia 
Mike va estudiar per ser astronauta, i després 
de molts ans d’ intentar-ho va aconseguir una 
plaça en un transbordador espacial que anava a 
al Lluna a investigar els trossos d’asteroides que 
tenía el satel·lit. Quan va arribar a l’ espai i va ad-
mirar la erra amb la seua máxima esplendor, va 
notar al seu estómac una pressió, una sensació 
que més tarde va sentir al cor i es va donar per 
satisfet ja que havia complot el somni de la seua 
vida. Van arribar a la Lluna el 2 de febrero de 
2144 sense cap problema i quan Mike va obrir 
la porta va veure una superficie rocosa, oscura 
i gran, molt extensa. Però quan es va posar a 
terra, a Mike el va colpejar un centelleis de llum, 
va caure a terra i es va donar un colp al casc.    
     L’ ultima cosa que va veure abans de per-
dre el coneiximent, va ser la llum del sol que 
il·luminava totoa la superficie del satèl·lit. Va 
desperta tombat en la nau i va buscar als seus 
companys de viatge però no va trovar ningú. De 
sobte la nau es va posar en marxa sola i Mike va 
notar que perdia l’ equilibri. Amb aquest succés 
va notar una cosa estranya que no hauria de 

pasar, la gravetat, hi havia una força interna en 
la nau que atreia als cossos a terra. Quan la nau 
va deixar molt lluny la Lluna, Mike es va adonar 
que el satèl·lit s’ estaba desfent a poc a poc que 
no va quedar res més que diminutes partícules 
rocoses que giraven a un cos inexistent.

     La nau viatja a una velocitat per a la qual 
no estaba fabricada per a soportar, però no va 
pasar res fins que a l’ altura de la Terra va frenar 
bruscament. En front de  Mike hi estaba la pitjor 
imatge que podía imaginar. La Terra , el seu pla-
neta, on ell havia viscut sempre, on havi asom-
niat i on estaven totos els seus éssers estimats, 
no era més que una esfera blava, els continents 
no estaven, tan sols hi havia aigua, els pols ha-
vien desaparegut i Nord-Amèrica no es localit-
zava, estaba totalment inundada, tot era blau. A 
Mike se li va paralitzar el cos, estaba paralitzat 
, no podía pensar en res. Tan sols se li va pasar 
una cosa pel cap. Per què? Perquè l humani-
tat havia mort? Per què ell, aparentement l’ únic 
ésser humà en l’ univers, estaba visualitzant 
tot açò?
   La nau va tornar a acelerar. Aquesta vegada 
Mike va comprobar la velocitat de la nau al pont 
de control i l’ aparell marcava una velocitat de 
600. 000 km/s no va entendre que a eixa ve-
locitat la nau no es desfera ni que la seua pell 
estiguera al seu cos sense ningún efecte. Es va 
adonar que la nau anava directa al Sol. Mike va 
intentar desviar la nau, però era imposible, els 
controls no funcionaven. Segons veía pasar Ve-
nus i més tarde Mercuri pensaba fins a on supor-
taría la nau el calor. Mike va comencçar a suar 
i quan va notar que una flamada solar va xocar 
amb la nau ella va caure a terra i es va colpetjar 
el cap. Va despertar a la nau i va buscar els sues 
companus, però no els va trobar.

David Trillo- Figueroa Morales           
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    En un món totalment nou

    
 A dues galàxies de distància de la nostra es trova 
un món molt similar al nostre. Amb les mateixes 
condicions atmosfèriques, aquest planeta conté 
molta vida vegetal però molt poca vida animal. El 
planeta consta de tres llunes: dues blaves i una 
rogenca.
Només n’ hi ha tres tipus d’ animals carnívors: 
els rinocops, criatures molt agressives, molt pa-
regudes als rinoceronts però amb tres banyes, 
els gueyards, criatures de cinc metres d’ alça-
da que consten d’ unes pates molt paregudes a 
fulles esmolades, i per últim, està l’ animal més 
perillós, l’ ombra, una criatura molt agressiva i 
excessivament rápida, que arriba quasi sense 
esforç als 120 km/h.   Aquestes criatures s’ ali-
menten dels herbívors que són molt més xico-
tets i sense cap capacitat de defensa. Els hu-
mans arribaren a aquest llo a finals del segle 
XXII, donant-li el nom de Salvació perquè la Terra 
ja estaba aplegnat a la fi de la seua vida. El nu-
cli estaba parant-se. Aleshores molt rapidàment 
els humans van traure les seues naus en busca 
d’ un altre planeta habitable per a l’ home, i l’ hi 
va trobar. En menys d’ un any es va evacuar tot 
el planeta i van anar a Salvació, que en longitud 
era tres vegades més gran que la Terra. Abans 
que tots els humans s’ instal·laren en el planeta, 
un grup de treballadors junt amb soldats, baixa-
ren al planeta per començar a construir edificis 
i tallar els arbres per poder alçar la nova ciutat.    
Aquest treball va costar més de dos anys ja que 
molts animals dificultaven la construcción i la ta-
lla d’ arbres. 
Per fi quan n’ hi havia una vida totalment normal, 
un treballador miner, va trobar un metall molt 
més dur que el diamant i molt més resistent que 
els altres metalls. Aquest metall adoptà el nom 
de Inoctani. Degut a l’ Inoctani van haver moltes 
discussions i guerres, ja que totos volien posseir 
la major riqueza del planeta. Un grup de terroris-
tes, van aconseguir capturar la mina d’ Inoctani, 
eliminant a tots aquells soldats que hi havia.

Els terroristes, fortament armats amb armes de 
gran calibre, exigien més de vint milions d’ eu-
ros o si no explotarien tota la mina d’ Inoctani 
sense deixar res dins. Per intentar fer fugir als 
terroristes els EEUU es van aliar amb els espan-
yols i totos dos junts van formar el millor equip 
antiterrorista mai vist per l’ home. L’ equip está 
format pel Capità Roodick amb el caporal Jime-
nez i els soldats Rusty i Pelaez. En realitat EEUU 
i Espanya, es portaven mal entre ells i decidiren 
fer aquella aliança només per aquella vegada ja 
que els dos nocessitaven l’ Inoctani per fer-se les 
dues potències econòmiques més fortes. El nos-
tre equip, amb armes trobades misteriosament 
sense cap explicació en planetes sense aparen-
tmene vida es van organitzar. El día 15 de sep-
tiembre segons el vell calendari terrestre, va ser 
el dia en que van començar l’ operación. Quan 
entraren, es van adonar de la bellessa d’ aquelles 
coves, els metalls brillaven d’ una manera molt 
forta, il·luminant algunes parts de la cova. La llun 
era d’ un color blau verdós. Els quatre militars , 
van donar voltes a la cova durant unes sis ho-
res. Quan, ja desesperats anaven a abandonar la 
seua missió, el soldat Pelaez escoltá un xicotet 
soroll gracies a la capacitat d’ audició del seu 
vestit. El soroll provenia de més de dos quilò-
metres d’ on ells estavn, Pelaez guiava els altres 
mitjançant el soroll que rebotava en les parets i 
es seu vestit captava. Quan arribaren els qua-
tre soldats van veure que els terroristes no eren 
humans sino que eren més alts que els humans 
i la seua pell estava coberta de pels. Aleshores 
els soldats, com tenien ordres d’ acabar amb l’ 
amenaça , van eliminar tots els alienígenes sen-
se deixar-los temps per a reaccionar. Quan re-
tornaren una altra vegada a la seua nació van ser 
condecorats amb la insignia de la valentía i es va 
firmar  un tractat d’ Espanya amb els EEUU en el 
qual deixaven tots els rencors i començaven de 
nou com un únic país.

              

Ignacio Miñana
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    Blai i el seu pas per Mart         

    Hi havia una vegada un xiquet anomenat Blai 
que tenia dotze anys. Aquest xic, interessant i 
simpàtic , era un fanàtic de les investigacions i 
els invents. També li agradaven molt els temes 
d’ astronomía, cosa que heretà de son pare que 
era dissenyador i constructor de naus espacials 
i guanyador del premi Nobel d’ astronomía i as-
trología. Un dia que Blai sopava amb els seus 
pares i la seua germana Nina de cinc anys, va 
tocar a la porta el señor carter  amb una carta 
per al pare:
    Senyor Tomàs:
Soc el director de la Universitat Major d’ Astro-
nomia i Aeronàutica de Madrid. Li hem enviat 
aquesta carta perquè hem considerat que pel 
seu nivel en els temes que tractem i pels pre-
mis per vosté  guanyats  és la persona indicada 
per a representat a la seua ciutat en el concurs 
que hem organitzat per al proper 24 de Maig de 
20011 en València. Aquest concurs es farà per 
a elegir el millor dissenyador de maus espacials 
capacitades per a viatjer a Mart. Agrairíem que 
acceptara la nostra proposició.  
Van estar recapacitant-ho junts i van decidir que 
no perdrien res per presentar-se al concurs. Al 
cap d’ un temps, quan arribà l’ hora d’ anar, van 
prendre el camí des d’ Alacant fins a València. El 
concurs durava una semana en aquesta mera-
vellosa ciutat i consistía en constriur, en aquesta 
semana, una nau espacial, per a viatjar a Mart.       
Quan per fi va transcórrer el concurs , Tomàs, el 
pare, va haver de passsar una sèrie de proves, 
a banda de construir en tan poc temps la nau.
   Quan va pasar el temps i va a rribar l’ hora de 
nomenar el guanyador del concurs, es va fer un 
recompte i Tomàs era l’ únic concursant que ha-
via passat totes les proves i que va aconseguir 
terminar la nau en tan poc de temps. 

   Com a premi, va ser invitat a realizar, amb la 
seua nau, un viatge cap al planeta roig. Va arri-
bar l’ hora de partir i Tomàs lo va prometre al 
seu fill que parlarien tots els dies per videocon-
ferència.
La semana sense son pare fou molt dura perquè 
totos dos es volien  molt i la seua comunicació 
era molt fluïda.

     Un dia el pare no es presentà a la videocon-
ferencia i Blai, molt preocupat, va bus
car tota mena de coses per a intentar comuni-
car-se amb ell. Aleshores recordà que , quan era 
petit, son pare lo regalà una màquina del temps 
per a vitjar a qualsevol planeta de la Via Làctia. 
Sense pensar-ho dues vegades, va prepa
rar totes les coses per anar a la recerca de son 
pare i, per a no preocupar a sa mare, lo deixà 
una carta on li explicava tot el que havia passat. 
Quan arribà a Mart i baixà de la nau amb el traje 
espacial que li regalaren pel seu aniversari. Va 
estar buscant-lo durant un temps, divisant tota 
mena d’ insectes i animalets que mai havia vist. 
La seua recerca va acabar quan va trobar la nau 
de son pare i el va veure ferit al terra. L’ agarrà 
ben fort i començaren a escapar però un anima-
lot gegant els estava perseguint. Mentre esca-
paven, Blai va trobar al sòl una pedra preciosa 
que era impressionantment bonica. La va agafar 
i, quan arribaren a la màquina, se´n van anar d’ 
eixe planeta. En arribar a casa i aguantar la rin-
ya de la mare, Tomàs es recuperà notablement 
i Blai conservà , per sempre, la pedra preciosa 
com un record del seu pas per Mart.

África Motes
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    A mig millió d’ anys

   
 Hola, tinc 8 anys, em diuen Pablo i estudie se   
gón de primaria al col·legi “ La Mariscal” de Bar-
celona. La veritat és que no tinc molts amics. 
Al pati prefereixo quedar-me mirant el cel i ima-
ginar-me les figures que formen els núvols. Per 
això tots els nens de la meua clase diuen que 
sóc una miqueta estrany perquè només parle 
de la vida en altres planetes. Però a mi no em 
fa falta tindre amics perquè tinc una cosa més 
valuosa, que no m’ abandona mai i que sem-
pre dorm al meu costat, és el meu telescopi. La 
meua amistat amb ell va començar l’ any , quan 
pel meu aniversari els meus pares m’ ho varen 
regalar. Al principi , quan vaig obrir la Caixa no 
savia per a que servia, els meus pares no para-
ven de dir-me que ho provés, però jo no vaig fer 
cas i el vaig amagar dins de l’ armari. 

    Una nit que no podía dormir el vaig agafar i 
el vaig inspeccionar. Des d’ aquell dia totes les 
nits abans de ficar-me al llit nire les estrel·les. 
Això és l’ única cosa que em trau un somriu-
re i em fan oblidar els nens de la meua clase 
que es fiquen amb mi. Aquest any el regal d’ 
aniversari des meus pares va ser un llibre sobre 
les estrel·les, ja que aquest trimestre vaig traure 
molt bones notes. Al dia següent vaig anar al 
col·legi com tots els diez i els nens no em varen 
deixar jugar amb ells al pati com totos els diez. 
Llavors em vaig asseure i vaig obrir el llibre, vaig 
vore que parlava de les estrel·les, eixos cossos 
celestes amb llum propia que tant m’ atrauen. A 
més a més em varen comprar també un plànol 
de les constel·lacions que es poden vore. Tenia 
ganes d’ acabar el col·legi i anar a casa per mi-
rar i jugar amb el telescopi. En acabar vaig anar 
correguent a casa nerviós. 

   
 Durant el sopar no parava de pensar en anar-
me’n a la meua cambra, agafar el telescopi i mi-
rar l’ univers. El millor momento del dia va ser 
sense dubte quan vaig abrir l’ armari, agafar la 
caixa i posar el telescopi al trípode. Viag obrir la 
finestra i em vaig sorprendre, feia una nit 
preciosa, espectacular, un cel negre i un mantell 
d’ estrel·les diminutes i brillants damunt del meu 
cap. Vaig començar a buscar les constel·lacions 
i les estrel·les que apareixien en el nou llibre , i 
de sobte vaig pensar que estava somiant, una 
xicoteta estrela prou de l’ Ossa Menor parpalle-
java com si vulguera parlar amb mi. Vaig recor-
dar que el meu avi m’ havia regalat un llibre amb 
el codi morse , el vaig agafar i vaig anotar totes 
les senyals que l’ estrela m’ enviava , els parpa-
dejos. Oh m’ estava enviant un missatge!. Em 
saludava i em deia que el seu nom era Emma i 
que només tenia mig millons d’ anys, que 
m’ havia estat observant totes les nits quan jo 
observava les estrel·les. 

    Ens varen fer molt amics i totes les nits con-
versavem, Un dia li vaig preguntar com podía 
visitar-la , em va contestar que estava molt lluny 
de ma casa i que era molt difícil d’ arribar, enca-
ra que prou d’ ella passaven els coets espacials. 
Varen decidir que jo estudiaría molt per a poder 
ser astronauta i aixi algún dia anar a vore-la. 
Totes les nits l’ última cosa que faig es parlar 
amb la meua millor amiga, Emma.

Sara Gimenez Beleña
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    La boleta de la vida

    
Molts cientifics han volgut descubrir indicis de 
vida en altres planetes. Ja fa alguns anys di-
ferents persones havien estat intentant pasar 
diverses proves per a comorovar si tenien ca-
pacitats necesàries per a poder dur a terme un 
viatge al planeta Mart per a realizar investiga-
cions. Els candidats que tenien més possibili-
tats eren: Marta, Mario i Xavier, que efectiva-
ment, després d’ acabar les subdites proves, 
van ser els que ho van aconseguir. Des d’ ales-
hores están convivint en una estació espacial 
en mart. Cada dia ixen en parelles per explorar 
la zona i pendre mostres, els resultats de les 
quals s’ envíen després a la Terra. Un dia, en 
una d’ aquestas expedicions, Marta va trobar 
una espècie de boleta en un cràter. Es tractava 
d’ una esfera brillant de color taronja , petita. Va 
pensar que, encara que fora estrany, se li podía 
haver caigut a algún dels seus companys, però 
aquests li van dir que no. Van fer-li uns análisis 
per a comprobar la seua procedencia. Aquests 
no van saber determinar el seu origen, però ells 
sabien perfectament que era Mart. 

    Al dia següent , només alçar-se , Marta va 
agafar el vestit espacial i mentre se’l posava Xa-
vier i Mario, que l’ obervaven , li van preguntar 
que feia. Ella va contestar que se li havia acudit 
una idea i que ara veurien que era. Al cap d’ una 
estona va tornar amb un pot ple de l’ arena on 
havia trobat la boleta. La va agafar i la va ficar 
dins del pot. Aquesta va començar a emetre un 
poc de llum. Poc després es va convertir en una 
petita planta d’ un color taronja fosc, quasi ma-
rró. Això va desconcertar als astronautas, no 
havien trobat mai cap indici de vida en aquest 
planeta, ni persones especialitzades, ni científics, 
ni ningú , i ara, ells per casualitat troben una 
boleta taronja que pot ser que signifique que sí 
es pot desenvolupar la vida en les condicions 
que presenta Mart.

    Al dia següent van tornar a eixir per a veure 
si trobaven cap altre indici de vida en el planeta. 
Van recorrer entre Xavier i Mario una zona en 
què encara no havien estat. 

    Van caminar durant un poc més d’ una hora, 
fins que van trobar una espècie de terreny ple 
de plantes de colors, com la que ara hi havia 
en l’ estació espacial, però un poc més grans. 
Aquesta plantació estava situada al costat d’ 
una casa petita, en comparació amb les grans 
edificacions terrestres. Mesuraria mig metre 
d’ alt i tenia xicotetes finestres i una porta roja, 
que , de cop i volta es va obrir. D’ ella va eixir 
un ésser d’ un color que mai havien vist. Quan 
aquesta criatura es va adonar de la presencia 
d’ aquests , es va quedar parada un moment, 
i es va tornar a ficar dins de la caseta. Xavier i 
Mario van eixir corrents el més ràpid que pogue-
ren per a tornar on estava Marta, a la que li van 
contar el què havia passat. Van decidir que el 
millor era enviar un missatge a la Terra explicant 
la situació en que es trobaven amb les fotos i 
els análisis realitzats a la planta. Al cap d’ una 
estona, van rebre la contestació: volien que ells 
foren substituíts per uns altres, uns cientofics 
més especialitzats. Així que, al dia següent, van 
haver de tornar a la Terra. Després de pasar un 
temps van rebre notícies de que s’ havia trobat 
una petita colònia on habitaven petits éssers. 
Van estar fent-los diferents estudis i proves per 
saber un poc més d’ ells i a dia de hui, en 2085, 
encara s’ están investigant i cercant formes de 
vida en altres planetes.

Irene Cuenca

          
            65



          
            66



 

    Airsoft a Mart

   Els meus amic i jo havíem quedat per a jugar a 
“ Airsoft” ; un joco n es juga amb repliques
 d’ armes de plàstic que dispararen boles de 
plàstic. Estàvem jugant en una fàbrica abando-
nada i erem cinc persones contra unes altres 
cins persones. Tots portàvem pistoles i anàvem 
per la tercera i última ronda; qui guanyara aques-
ta ronda guanyava. Del seu equip quedaven tres 
i del meu quedàvem el Joan i jo. 
   Jo estava amagat i vaig sentir que ja havien 
matat a Joan. Aleshores em vaig deixar vore i 
vaig matar a un de l’ altre equip, els altres dos 
estaven prop d’ allí i vaig decidir amagar-me i 
esperar. Estava esperant a que se deixaren vore 
però no va pasar res, aleshores vaig avançar 
uns pocs metres i vaig vore’ n un amagat darrere 
d’ una caixa. Vaig tirar una pedra a una caiza de 
l’ altre costar aleshores es va girar i vaig poder 
matarl-lo gràcies al meu enginy i a les pel·lícules 
americanes de la televisió. En quedaba un i jo 
estava un poc nerviós, de sobte el vaig vore i 
va eixir d’ un bot disparant , jo vaig reaccionar 
a temps i vaig saltar per amagar-me quan, de 
sobte, estava en mig d’ un desert. 

    Vaig vore al meu voltant i veía desert, a tots 
els costats però el cel era estrany. Vaig caminar 
uns cent metres per a vore si veía alguna caseta 
però res. Desprès vaig enrecordar-me’n d’ una 
excursió a l’ aula del cel que havíem fet amb 
l’ institut dos diez abans, En l’ excursió vaig vore 
una foto de Mart on apareixia el mateix paisatge 
del desert i el mateix cel. Aleshores vaig tornar 
al lloc on vaig aparèixer i vaig vore una espè-
cie d’ espill que mostraba el que es veía darrere 
però un poc borrós aleshores el vaig travessar i 
vaig tornar a la fàbrica i vaig vore en front meu a 
l’ últim que quedaba i el vaig matar. 

   
 Després vaig contar als meus amics el que m’ 
havia passat i vam decidir tornar l’ endemà. Una 
vegada ja havíem descansat vam tornar a la 
fàbrica i va manar on estava eixe teletranspor-
tador a Mart.

    Al principi els meus amics no s’ ho creien i em 
vam prendre per boig però quan van vore l’ espill 
que mostraba el que n’ hi havia darrere però un 
poc borrós es van acollonir un poc. Aleshores 
vam decidir travessar-lo tots a la vegada. Quan 
el vam travessar vam aparèixer tots en un desert 
però no feia calor ni hi havia un sol intens. Els 
meus amics i jo vam decidir caminar per a vore 
si véiem algún ésser viu però no vam trobar res. 
Després d’ estar buscant molt de temps vam 
trobar una Font, sí un afotn en mig d’ un deser-
te. Vam beure aigua totos i després vam vore un 
poblat. Va manar al poblat i, amagats per a que 
no ens veren, vam vore als que vivien allí però no 
eren humans eren extraterrestres. 

    Tenien unes orelles llargues i no parlaven el 
nostre idioma. Vam decidir parlar amb ells i ens 
vam arrimar. Quan ens van vore no és van que-
dar sorpressos i un ens va arrimar i ens va 
saludar amb el nostre idioma i ens va dir que en 
aquest planeta es reunien totos els éssers vius 
de totos els planetes i, després de conservar 
amb ells i de contestar a les nostres preguntes, 
ens van ajudar a tornar a la Terra i anàvem pa-
sant el teletransportador d’ un en un. Quan em 
va tocar , vaig travessar-lo i, de sobte, estava 
caient per un precipici i em vaig despertar; tot 
havia sigut un somni.

Esteve Llopis
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    L’ aventura d’ Adrià 

    
Hi havia una vegada un xiquet anomenat Adrià, 
a qui li agradava molt l’ astronomía i totes les 
coses relacionades amb aquests temes. Arribà 
la data del seu setzé aniversari. Els seus pares 
no sabien que regalar-li, perquè ja era molt ma-
jor i tenia moltes coses. Pensaren en regalar-li 
alguna cosa relacionada amb la seua afició. A 
la mare d’ Adrià se li va ocórrer una gran idea: 
regalar-li un cap de semana en la muntanya per-
què poguera observar i aprendre més coses so-
bre ella. Arribà el dia de l’ aniversari d’ Adrià, i 
quant els seus pares li donaren el regal, comen-
cà a pegar bots d’ alegria i a donar mil gràcies. 
Eixa nit Adrià no va poder dormir de l’ emoció de 
pensar que al dia següent se n’ anava de viatge. 
A la vesprada, agafaren el cotxe i es dirigiren 
cap a la muntanya. Adrià va omplir el cotxe d’ 
aparells i material per a poder vore les estrelles, 
els planetes o altres coses, més prop. 
    Quan arribaren al lloc, allí en mig de la mun-
tanya. Adrià es quedà sorprés i començà a trau-
re tots els aparells i a muntar-los. Es varen seure 
en unes butaues per tal d’ esperar que el Sol 
acabara d’ anar-se’n , per a que les estrelles i 
els planetes es pogueren observar. Estaven els 
tres asseguts quan, de sobte, una nau espacial 
aparegué davant d’ on estaven ells. Una porta s’ 
obrí. Adrià , per curiositat, mirà. En posar un peu 
dins, la porta es va tancar. No es podía creu-
re tot es que estava veient. Hi havia dos éssers 
molt estranys, envoltats de maquetes i objectes 
de planetes i constel·lacions…
Aquests éssers , estranys per a Adrià, es varen 
presentar. Eren dos habitants de Venus. Ensen-
yaren a Adrià la seua nau espacial.

   
 En aquest moment, la nau es va posar en marxa 
i tots tres, es van asseure davant del comanda-
ment de dirigir la nau. Adrià no creía el que veía. 
Tenia el Sol tan davant seu, que gairebé el podía 
tocar.

     També tots aquests planetes, amb els que 
somiava dia si, dia tambe: Mercuri, Venus, Terra, 
Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. Adrià 
no parava de mirar de costat a costat. Que si 
planetes per un costat, que si la lluna per altre 
costat, que si més allà uns satèl·lits…Tambéva 
vore pasar una estrella fugaç. La nau no para-
va de passar per dins de cinturons d’ asteroi-
des. Tamé veía pasar meteorits d’ un costat a 
un altre. Es va alçar per tal d’ observar un dels 
panells, per poder llegar les definicions dels di-
ferents conceptes o per tocar aquestes maque-
tes que estaven tan ben reproduïdes. De sobte, 
començà a notar unes sacsades molt fortes. La 
nau anava d’ un lloc a un altre. Va ancar els ulls 
per tal de vore si tot parava, i així va ser. Quan 
va tornar a obrir els ulls, va vore a la seua mare. 
Ella li contaba que s’ havia adormit i que gairebé 
es perd vore les estreles i que per això li havia 
donat auestes sacsades. Adrià estava un poc 
tris de pensar que tot el que acabava de vore 
havia sigut només un somni. Però de seguida 
li tornà la felicitat. Ara observava, a través del 
telescopi, auests planetes que abans en el seu 
somni, havia tingut tan a prop.

Silvia Chinchilla
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    Diari d’ un naufrag espacial

Dia “?”:
Ja no sé ni quants diez porte ací, peró he aprés 
a sobreviure. No obstant, escric aquest diari 
perquè pensé que si no ho faig acabaré perdent 
la cordura que em queda. Calcule que, aproxi-
madament, al meu planeta, a la Terra, deuen es-
tar terminat Gener. A voltes pensé: Què creuran 
que m’ ha passat?. Estic ben segur que no s’ 
aproximen als successos reals. I és que , que s’ 
apropen, és practicament imposible. A quants 
astronuates en la historia els haurà passat el 
que m’ ha passat a mi? Quants astronautas han 
col·lisionat amb una esfera desconeguda, una 
mena de planeta inexplorat, on hi ha oxigen i 
vida? És tot un descobrimet, això ja ho sé. I 
també ho sabría la resta del món si la meua nau 
no haguera decidit deixar de funcionar i perdre 
tota señal amb el planeta Terra. No em queda 
més que esperar, Però esperar…a què? Per què 
ha hagut de pasar-me això a mi?!

 Dia següent al dia “?” 
M’ he acostumat a menjar eixa mena d’ herbeta 
que creix al terra. Està bona, Si hi haguera cap 
rastre de vida animal…Encara que l’ altre dia, 
mentre em donava un bany al mar del Sud(ja li 
he posat nom), vaig trobar una espècie de peix 
molt llarg i fi, però amb dues dents que em van 
fer soltar-lo molt ràpidament. Fugí. És tota una 
pena estar presenciant la creació de la vida i no 
poder compartir-ho amb ningú. He començat a 
fer un forat en la sorra de la platja, a vore fins a 
on arribe.

    Dia següent al dia següent del dia “ ?”: 
M’ ha entrat un atac de pànic. Crec que encara 
no m’ havia adonat de la gravetat de la situació. 
Estic perdut en l’ espai, en un planeta misterios 
que ha aparegut prop de la Terra, de sobte! I no 
tinc contacte amb cap ésse humà! La meua vida 
ha terminat…Què he d’ esperar ara? La meua 
mort? Què?!!Bé,bé, tranquil. He de mantindre 
la calma, Pense que començaré a numerar els 
diez, perquè si no el títol del dia ocuparà més 
que tota la resta.

    Dia 4 (Si comptem el dia “?” com el dia 1) :
No m’ ho puc creure. La nau ha donat resposta! 
No m’ ha fallat! He pogut comunicar-me amb 
humans , dels meus, i en uns dos diez torna-
ré a estar a casa amb la meua familia!. Encara 
puc aprofitar la meua vida, i no desaprofitaré ni 
un sol segon, ni un sol…Per si de cas torme a 
topar-me amb un planeta desconegut on he de 
fer el paper de nàufrag espacial, no penedir-me 
de no haver fet res. Hui comença l ameua nova 
vida!

Violeta Arroyo 4º A
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    El sistema solar

    
    En el lloc més recondit de l’ univrs, enun dels 
braços de la Via Làctica, vivía en harmonia una fami-
lia d’ allò més peculiar, una familia nombrosa…deu 
componets, tots únics, tots especials…
El Sol, assumint el paper de pare i mare, té al seu 
càrrec a nou fills pels quals es desviu, i tracta de 
donar-los tota el calor i l’ amor necessaris perquè 
siguen feliços. No existeix major satisfacció per al 
Sol que no siga veure als seus fills feliços.
El sistema solar és una familia molt unida i, tots els 
diez, tenen por costum que els fills ballen al voltant 
del Sol amb les mans unides, sentit el calor que des-
prén el seu progenitor i ho celebren fent circumferèn-
cies concèntriques mentre el Sol riu i els mira amb 
alegría i orgull. Tenen familiars llunyans i en ser d’ 
altres galàxies (països) mai s’ han vist en persona i 
es parlen per correu electrònic. El Sol cuida molt bé 
dels seus fills, tots els dies els proporciona l’ ener-
gía necessaria perquè puguen alimentar-se i, com en 
qualsevol familia normal, alguns fills necessiten més 
atencions que uns altres, així que depenent de cada 
fill, rebrà l’ energía corresponent. 
    Els fills són molts diferents entre ells, ja que cadas-
cun té la seua propia personalitat: 
    Mercuri és fill més afectuós i més proper als seus 
pares. Li encanta ser el centre d’ atenció i es passa 
el dia jugant sense parar, fent veure asl seus ger-
mans que la vida està per gaudir-la i per aprofitat al 
màxim la calir que surt del Sol…en ser un dels fills 
més petits , la suea major perocupació és passsar l’ 
estona i no dedicar temps res que no siga gaudir i 
pasar-ho bé. 
    Venus és la germana petita de la familia, sempre 
se la relaciona amb l’ amor perquè és molt afectuosa 
i vol molt als seus germans, Sempre està pensant en 
els altre i el calor que rep dels seus pares la compar-
teix amb els seus germans.
     La Terra és la nena mimada, la més volguda i en-
vejada per tots els altres , la més bonica , la princesa 
de la familia, la més bella de l’ univers, l’ única capaç 
de ser tan gentil i bona que solament ella pot alber-
gar vida en el seu interior.   El blau dels seus cels i 
mars és l’ enveja del cosmos, la gràcia amb la qual 
balla al voltant del Sol no té rival. És tan bonica que 
fins i tot la seu amillor amiga, la Lluna, no pot deixar 
de mirar-la. 
    Mart és el guerrer. Es passa el dia discutint amb 
la seva germana la Terra perquè és vermell i la Terra 
és blava. Ell sempre ha volgut ser blau perquè es 
supossa que és un color més masculí i pensa que la 
Terra hauria de ser vermella…Així que tots els diez 
està molt enfadat i pensa que el destí ha sigut injust 
amb ell per donar-li el color equivocat. 

Tot i així, no permetria que li passés res dolent a la 
seua germana i encara que semble  que no la vol, 
per dins la vol tant que ni tan sols sap com dir-li-ho. 
    Júpiter és el germà major, és el més savi i just, i té 
un gran temperament. Sempre intenta aconsellar al 
seu germà Mart, perquè deixe de barallar-se amb 
la seua germana, que no passa res per ser vermell, 
però no hi ha ningú més orgullos que Mart i encara 
que s’ adone que s’ ha equivocat no ho admetra mai… 
    Saturn s’ ha guanyat la vida treballant l’ agricul-
tura , i quan ha aconseguit prou diners i s’ ha fet ric, 
s’ ha comprat uns anells, i mai se’ les lleva perquè 
li agrada presumir molt i així demostrar que amb el 
treball dur es por aconseguir qualsevol cosa…És l’ 
exemple a seguir per tots els altres. 
    Urà és més menut que Saturn, però és igual de 
responsable i fins i tot més intel·ligent que el seu 
germà. També treballa i es compra anells però no li 
agrada persumir així que només els usa en ocasions 
especials. La humilitat és el seu tret més especial 
i mai el veuràs presumir de res…És d’ aquells que 
prefereixen pasar desapercebuts i com menys par-
len d’ ell…MILLOR!!
    Neptú governa totes les aigües i mars. Li encanta 
nadar, banyar-se , és a dir, tot el que tinga a veure 
amb l ‘ aigua. De fet, sempre es vist amb la roba 
blava perquè li agrada tant l’ aigua que està obsedit 
amb el seu color. És la parella de ball de la Terra 
i veure’ ls ballar amb els seus vestits blaus és una 
visió celestial, gairebé divina…
    Plutó és el germà més menut de tots, ha sigut l’ 
últim en nàixer, però , és el més rebel. Gairebé sem-
pre està sol, perquè es sent una mica incomprés…
té pocs amics i està en aquesta edat una mica…” 
difícil” per això està apartar del Sol, perquè és d’ 
aquells que prefereixen pasar els mals moments sol 
i no demostrar cap debilitat, és molt afectuós i sem-
pre ho demostra amb el seu amic Caront ( el seu 
satèl·lit). 
    En resum: Plutó és el més petit, després va Mer-
curi, Mart, Venus, la Terra, Neptú, Urà, Saturn i final-
ment, el major és Júpiter. La semana que ve , tota 
la familia té previst anar a l’ aniversari de Lluna (l’ 
amiga de la Terra) i cadascun d’ ells té un regal per a 
ella, però, per descomptat, si d’ alguna cosa no hi ha 
dubte, és que la Terra será la que millor regal li farà. 
Però aixó ja és una altra historia…

Alexandra Cepleanu (4ºC) IES Benlliure
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    Un somni estelar

    Això era una vegada un jove anomenat Javier. 
Javier era un xic de deu anys, tenia el pèl negre, 
però la pell era molt clara i els ulls blaus, no era 
molt alt encara que la seua estatura estava dins 
del normal. No era molt sociable de fet només 
tenia un amic. Des que ra molt xicotet el seu 
major somni era anar a l’ espai i viatjar a través 
de les estreles. En la seua clase tots li deien “ 
friki” per eixe somni, ja que totos els altres vo-
lien ser futbolistes, metges…Però encara així ell 
mai va deixar de cosat el seu somni i va intentar 
cumplir-lo. Sempre que en el telenoticies veía 
alguna noticia d’ astronautas o coets els seu cor 
s’ accelerava tant que pensaba que se li anava 
a explotar. Van pasar els anys quan ja en tenia 
setze , acabaría quart de l’ ESO , va rebre una 
trista noticia. A causa d’ uns dolors d’ esquena-
Javier va anar al metge i després d’ unes proves, 
a Javier li van diagnosticar un cáncer. En eixe 
momento va veure el seu somni con s’ anava a 
la deriva. Va estar molt de temps en l’ hospital 
i somiant que el seu desig es complia i era la 
persona més feliç del món, però sabia que això 
mai passaria.       
    Quan a la fi es va acabar el tractament, ja tenia 
dèneu anys i sabia que s’ havia perdut moltes 
coses. Va intentar reprendre la seua vida tal com 
la va deixar però cada vegada es sentía més 
débil i cansat. Als poc mesos va descubrir que 
havia tornat el cáncer. Va sentir com la seua vida 
es feia miquetes al descubrir esta noticia, ara, ja 
sabia que mai compliria el seu somni. Durant els 
seus llargs i angoixosos ingresos va decidir es-
criure un diari per a contar la seua vida i els seus 
sentiments, este diari va decidir publicar-lo en 
un blog per a animar a tots a intentar cumplir els 
seus somnis ja que mai se sap el qie pot pasar. 
Al cap dels mesos , quan els metges van veure 
que no reaccionava al tractament, li van donar la 
mala noticia que ja no podien fer més. Li queda-
ven deu mesos con a màxim de vida. 

   

 Uns diez després , una organització anomena-
da “ demana un desig” al llegar aquest emotiu 
i valent blog, va decidir cumplir el seu somni. 
Quan van a anr a dir-li-ho no s’ ho podía creure, 
ja que s’ havia fet a la idea que com es sol dir 
“ els somnis somnis són” i pensaba que mai jo 
anava a cumplir. Li van dir que en nou mesos po-
dría realizar un breu viatge a l’ espai. A l’ arribar 
als nous mesos, després de molts diez d’ entre-
nament, Javier estava molt nerviós i emocionat. 
En el seu blog anava comptat la seua historia i 
animant la gent. En aquestos nou mesos el seu 
blog el visitaren milers de persones diàriament 
per a llegar tan valenta gesta per la seua banda. 

    Era el momento, Javier va pujar a la nau. 
Moments més tard es va iniciar el compte arre-
re 5..4…3…2…1… i envol. Del gran núvol de 
fum que es va impulsar cap a l’ espai, minuts 
més tard Javier junt amb la seua tripilació van 
començar a surar tota la nau. Javier estava ex-
tasiat , el seu cor bategava molt fort, tan fort 
que pensaba que li anava a explotar. Javier es-
tava junt amb dos homes més, Antonio i Carlos, 
ambdós tenien trenta-dos anys. Ells estaven 
més feliços per fer el somni de Javier realitat 
que per estar allí. Quan es van allunyar un poc 
de la Terra la van veure des d’ una de les finetres 
i tots es va sentir tan xicotets en comparació a 
ella i van veure com eren d’ insignificants. Javier 
es ca començar a trobar malament i li va dir a 
uns dels tripulants:
- és el momento més feliç de la meua vida. Va 
tancar els ulls , i es van donar compte que havia 
mort. Hi havia mort a l’espai, veient complot el 
seu somni.

Pablo Cabrero García
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    L’ explosió misteriosa

    Mentre em refeia de l’ explosió l’ única cosa 
que escoltava era el sorrol d’ unes estranyes 
naus espacials i el mosteriós aspecto que porta-
va. La meua forma física havia variat totalment, 
ara era com un dels anomenats “ alienígenes” , 
la vida continuaba al meu voltant, però la miste-
riosa explosió va canviar la meua vida per sem-
pre. Estava tot ple dels anomenats alienígenes i, 
en aquest cas, jo era part d’ ells. El més curiós 
és que dominava completament el seu idioma, 
em comunicava amb ells perfectament, però 
encara recordava tots els meus costums com 
humà. Volia saber com havia arribat després de 
l’ explosió a aquest lloc, volia saber el que havia 
passat amb la meua anterior vida, volia moltíssi-
mes solucions a mé preguntes que mai ningú es 
podía imaginar. Vaig començar a caminar per tal 
de buscar solucions a les meus preguntes, vaig 
entrar a una espècie d’ edifici on estava tot ple 
de gent com jo, prenent a una espècie de sopa 
radioactiva, em vaig adonar que era  
l’ anomentat “ bar” de la meua terra d’ abans. 
Dos minuts després parlava amb alienígena 
anomenat Urgot, era el momento de fer-li una 
tira de de preguntes. Em contestà que estàvem 
en el planeta Foxtrot 23, un dels planetes dirigits 
pel cap de la galaxia Sr Teemo, on tothom li fa 
cas a les seus peticions. Em digué que podía 
parlar amb ell si anava al planeta Foxtrot 1 on 
dins de dos diez faria una conferencia. Viag de-
cidir que era el meu momento de preguntar-li 
totes les meues preocupacions al cap Teemo, 
que probablement era el causant de l’ explosió i 
de que ara fóra un àlien i abans un humà.   
    En eixir d’ aquell misterios edifici em va cri-
dar l’ atenció els milers de naus espacials que 
hi havia al voltant. Em vaig acostar i preguntí les 
meues preocupacions al conductor d’ una nau, 
concretament al de la nau “ 875 ztx” , una nau 
equipada per a destruir coses amb facilitat. 

 
   Va contestar que preparaven una ofensa con-
tra el planeta Terra, on estaven espiant feia mol-
tíssims anys. Tenien l’ objectiu de donar por, la 
desctrucció total es faria quan trobaren l’ alie-
nígena “ Anthae37”, que sabia molta informa-
ción de la Terra i on havíem d’ atacar en cas 
de destrucció total.  Vaig caminar impressionat 
amb les nombroses innovacions que hi havia en 
el lloc, la Terra era una cova en comparació amb 
açò. En el meu interior tenia preguntes sense 
resoldre: Qui era eixe tal “ Anthae37” que 
necessitaven amb tanta urgencia? 
Passaren  els dos diez , i el més curiós de tot 
és que no vaig domir ni estava cansat, la meua 
vida com alienígena m’ agradava bastant . Em 
dirigí a parlar amb Teemo al planeta Foxtrot 1 
amb una nau pública. En arribar al lloc em va 
contar totes les solucions a les meues respos-
tes; jo era un alienígena enviat a la Terra amb la 
missió d’ espiar i emmagatzemar tots els 
detalls, que ara em necessitaven per a 
destruir-la o ells destruiren la meua ida i que
 l’ explosió va ser un procés tecnològic per a 
portar-me de tornada al planeta.      

    En una xicoteta estona esta de copilot en una 
nau espacial dirigint a totos las naus cap al punt 
de destrucció de la Terra. El que va pasar aquell 
dia no ho he pogut oblidar encara, vaig crear 
una auntèntica matança per a aconseguir una 
xicoteta quantitat de recursos, aquell dia sentí 
con si una xicoteta part del meu cos alienígena 
s’ haguera destruït amb tots els humans i és cu-
riós que l’ única cosa que conec de la meua vida 
és la meua identificació: Alienígena “ Anthae37”. 

Ángel Gabaldón López
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    Sense titòl

    
    Mentre s’ escoltaven els sorolls del llibres 
tancant-se , les cadires arrossegant-se pel terra 
i la gent en el canvi de clase, Alba continuaba al 
seu núvol ple de preocupacions; en poc temps 
es trobaria plena d’ exàmens, amb un munt de 
deures i amb tots els seus problemas amb 
l’ Issac. Estava farta de no tindre tem per a ella 
amteixa i per al noi amb qui sortia, feia temps 
que lo preocupava la situació en què es troba-
ven…necessitava desconectar un dia dels estu-
dis. En eixe mateix momento aparegueren totes 
les seus amigues botant i cridant, aprofitant que 
no hi havia clase i digueren que no venia la mes-
tra, que anava a vindre un home que els donaría 
clase d’ astronomía. En un principi la idea no lo 
agradà a Alba, però cregué que podría anar-li 
bé per a tindre una estona per a pensar. Sense 
adonar´se’ n començà a escoltar aquell home-
net gras i menut que parlava tan tendrament; li 
agradava la seua manera de contar les coses, i 
per què no l’ havia d’ escoltar?
- Doncs, com ja us he dit, la vostra mestra no 
vindrà i jo aprofitaré per a contar-vos algunes 
cosetes que potser us interessen. M’ agradaría 
que pensàreu com vos imagineu la vostra vida 
a l’ univers, vivint com autèntics astronautas en 
una nau espacial i investigant les curiositat 
d’ altres planetes, com saber si hi ha vida a Mart.      
Com penseu que mengen els astronautas? No 
és gens fácil, vos avise…Sabeu que tots els ali-
ments floten per la nau i t’ has d’ apanyar per 
poder menjar-te’ls?

- I això per què? Per què tot flota a l’ espai?

- El que passa en realitat és que l’ atracció de 
gravetat entre dues masses a l’ univers està en 
equilibri i els permet flotar i per això es diu que 
no hi ha gravetat. I si per a menjar ja és difícil, 
imagineu-vos per a dutxar-se; s’ han de clavar 
a un tipus de sac i és molt complicat. Realment 
aquell homenet ho estava aconseguint, estava 
aconseguint que Alba s’ oblidara dels seus pro-
blemas i que imaginara tot el que ell li estava 
explicant. Cap persona de la clase va dir ni una 
paraula per interrompre’l. 

. No us habeu assabentat? Fa uns diez va eixir al 
diari que s’ havia trobat un altre signe del 
zodíac, i ho deien amb molta resignació; fins i 
toto varen fer entrevistes a molta gent i toto el 
món deia que això no podía ser, que cadascú 
era del seu signe i que hi havia dotze signes al 
zodíac. 

- Que no és això veritat, que hi ha dotze signes 
del zodíac? No pot ser que n’ hi hagen tretze!
- Doncs sí que pot ser, i ho és. Hi ha tretze signes 
del zodíac, totes aquelles constel·lacions que 
passen per la banda del zodíac. El nou signe del 
zodíac s’ anomena Ofiuco. “Un altre signe del 
zodíac! I quin signe seré jo ara? Pensaven tots 
a clase. A Alba des d’ aquell dia li va començar 
a agradar l’ astronomía, era, com deia ella, una 
manera de desconectar dels seus problemas in-
teressant-se per les curiositats dels altres llocs.  

Rebeca Brotons
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    Una missió per a Marta

    Marta era una xica d’ uns 16 anys, era de peti-
ta estatura, d’ ulls grans i de cabells oscurs. Ella 
era molt extravertida , mot imaginativa, i sempre 
li havia agradat moltíssiim l’ astronomía. Marta 
pertanyia a un grup d’acampada, en un lloc molt 
allunyat de tot tipus de contaminació lumínica. 
Per la nit, quan ja estaven tots dormint ella es 
va alçar per a mirar allò que tant li agradava, les 
estrel·les. Es va tombar a l’ herba , ella sola, i mi-
rant les estrel·les es va quedar una bona estona. 
De sobte una llum la cegà per complet. Marta 
intentaba vore el que estava passant però no ho 
aconseguia, i va notar que el seu cos s’ elevava 
cada vegada més del sòl. A mesura que s’ ele-
vava, una veu desconeguda li deia coses en un 
idiona que mai no havia escoltat. Poc a poc va 
començar a vore, es trobava sola, envoltada de 
milers d’ homenets verdes molt petits. A la part 
superior de les seus llargues antenes es troba-
ven els ulls que tant intimidaven a Marta.     

    Es trobava en una cambra molt àmplia, amb 
una decoració molt futurista i amb objectes molt 
estranys que marta mai no havia vist perquè 
eren d’ alta tecnología. Aquests homenets es-
taven molt més avançats que nosaltres, els te-
rrícoles. A aquella sala es podía veure una gran-
díssima pantalla des de la seua perspectiva. 
Aleshores aparegué un altre homenet paregut 
als anteriors, però amb una llarga barba blan-
ca. Era considerat l’ home més savi del planeta 
que portava anys estudiant la Terra i sabia tot 
sobre ella, coneixia cultures, països, llengües…
etc. Es dirigí a Marta en valencià. Li explicà que 
es trobava en un planeta anomenat Molocà, i 
que havia segut triada pels seus coneiximents 
astronòmics, i per la seua labor ecològica amb 
el grup scout. L’ home savi començà a parlar so-
bre fabriques que tiraven fum, aïgues contami-
nades, gel dels pols desfense, boscos cremats 
per la pluja àcida…

    Tot açò es trobava sota el títol de contami-
nació i canvi climàtic. Marta s’ adonà que amb 
això es referia al planeta Terra ja que eren pro
blemas que es vivien cada dia al seu planeta. 
Amb tota aquella información l’ homenet savi 
volia encomanar-li una missió ja que si aquests 
problemas no s’ acabaven prompte això seria 
catastròfic. Marta havia de tractar de convencer 
a la población de la Terra de que això s’ havia 
d’ acabar. Aquest planeta no estava contami-
nat ja que reaccionaren davant d’ aquests pro-
blema a temps. Inventaren unes plaques solars 
gegants que es sostenien al planeta mitjançant 
uns pilars de ferro de kilòmetres d’ alçada, per 
tant s’ apropaven moltíssim al Sol i aconseguien 
captar en grans quantitats la seua energía, que 
feia funcionar tot el planeta. L’ home savi parla-
va sense parar i Marta, bocabadada no podía dir 
ni una paraula. Quan l’ homenet es callà, aquella 
llum blanca i cegadora tornà a deixar sense vi-
sió a la protagonista i, en questió de segons 

    Marta es tornà a veure tombada a l’ herba. 
Va escoltar la veu de la seua companya de ten-
da que lo preguntava qué feia ahí sola. Marta 
s’ alçà rapidament , molt confosa, i començà a 
buscar aquells homenets. S’ adonà que estava 
a la Terra, però encara que o sabia com havia 
tornat, s’ enrecordava perfectament de la seua 
missió. Començà a preguntar-se: Què ha pas-
sat? De veritat he viatjat fins a Molocà? Aquells 
homenets eren reals? Com he tornat ací?

Julia Morant Camarero
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    Noxus

    Ens trobem a un xicotet planeta anomenat 
Noxus. La seua dimensió és similar a la de la 
Terra. També s’ assemblen en l’ existencia de 
vida i l’ atmòsfera. En aquesta capa hi ha més 
quantitat d’ ozó que en la de la Terra, degut a la 
densa vegetació de Noxus. La major part de la 
superficie del planeta està ocupada per aigua, 
i la xicoteta part de terra està distribuida en 6 
continents: Demacia, Giran, Dion, Gludio, Inna-
dril i Argos. L ‘ única espècie racional la formen 
els kamaels, animals amb una alta intel·ligència 
i no molt corpulents. El seu aspecto físic és un 
tant escarransit, Les seus cames són llargues i 
fines. Els sues braços són una mica més curts 
que les cames. A l’ esquena tenen un ala, els 
mascles a la part superior dreta i les femelles a 
la part superior Esquerra. Ja fa temps, desta-
cava un aventurer, que cartografià tots els con-
tinents i acabà amb un règim absolutista que 
dominava Demacia. 

    El seu nom era Zoion. Pels carrecs dels po-
bles, ja que a Noxus la societat estava dividida 
en xocotets grups, es pensaba que Zoion va re-
collir un gran tresor en una de les seues aventu-
res, una peça d’ or massís amb diamants i ma-
ragdes incrustades. El dia de la mort de Zoion, 
tot Noxus va quedar abatut per la tristesa. Pocs 
dies després, un jove kamael de Dion anomenat 
Mujake trobà una mena de pergamí amb la pa-
raula “ aventura” escrita en lletra negra i grossa. 
Al agafar-lo es va adonar que la primera capa 
tenia un tacte estrany i que era molt gruix per 
a ser pergamí. Així que se li va ocórrer una ma-
nera de saber que ficava en eixe document. Va 
guardar-s’ ho en la bandolera que duia i va es-
perar a que plogés. Quan va començar a ploure 
va treure el pergamí i el va obrir. 

    
    Com ell havia pensat, la paraula “ aventura” 
va anar desapareixent i aparegué un misssatge. 
Mujake deduí que el document estava recobert 
d’ una substància opaca però que es podía dis-
soldre amb aigua i així podría llegar el vertader 
missatge del pergamí. “ Si has aconseguit des-
cubrir aquest secret estàs preparat per a conèi-
xer part de la veritat. Sóc Zoion i en una de les 
meues aventures vaig aconseguir una peça d’ 
indescriptible bellesa. Per tal que la trobes sols 
necessitaràs dues pistes: que es trova a De-
mancia i que la teua ala t’ ajudarà a trobar-lo” 
. Mujake es quedà esmaperdut. La idea lo feia 
molt de goig, seguir els passos del seu ídol!
Demacia era l’ únic continent rodejat completa-
ment per aigua i al seu centre hi havia un gran 
volcà. Mujake pensà que el missatge es podía 
referir al volcà, així que anà cap al port per tal 
d’ aconseguir un transport a Demancia. Només 
va arribar allí va veure la majestuositat del volcà. 

    Sense pensar-ho va dirigir-se cap al con vol-
cànic. En arribar al peu del volcà va aturar-se a 
pensar un parell de minuts i, de sobte, va co-
mençar a pujar a una velocitat sorprenent. En 
arribar al cràter, va observar la xemeneia. Hi ha-
via una capa de roca i la lava no es veía. Mu-
jake va decidir baixar i, quan estava a meitat va 
adonar-se d’ una lluentor que sorgia de la roca 
del cràter. En arribar baix va encaminar-se cap 
a la lluentor i va escarbar la roca. Només trepi-
tjar-la va agafar eixe objecte lluent i, de sobte 
una colada de lava va sorgir de la roca, abrasint 
Mujake i fent caure la peça, que va quedar a la 
inabastable vista de qualsevol. Totes les proves 
estaven destruIdes , no es podría recuperar eixe 
tresor ni altres. 

Álvaro Fernandez Mellado

          
            83



          
            84



    L’ aventura de Pepe

    En caure la nit al bosc, tot era fosc, en penom-
bra No hi havia més xiquets, sols estava Pere. 
Només se sentía el sorroll de la plutja colpejant 
contra els arbres- Era l’ hivern i feia fred. De tant 
en tant el bosc sencer s’ il·luminava durant un 
instant per un llamp, i pocs segons després se 
sentía el soroll d’ un tro, cataprom!. Com si als 
núvols negres els haguera caigut a terra la vai-
xella amb tots els plats. Pere estava molt espan-
tat, bé, espantadíssim, volia tornar a sa casa, 
però com? .    
    Va tancar els ulls mentre pensaba en la seua 
familia i la seua casa i quan va tornar a ogrir-los, 
ja no hi era al bosc però tampoc a sa casa, on 
era?
    De sobte es va adonar que portava un unifor-
me d’ astronauta i que estava a la Lluna , però, 
com havia arribat fins ací, seria un somni o seria 
realitat? La veritat és que Pere no sabia el que 
estava pasant però volia esbrinar-ho, així que va 
comencçar per inspeccionar la superficie lunar. 
     Com que Pere sabia molt sobre astronomía i 
tot allò relacionat amb el sastres i els planetes, 
prompte es va adonar que degut a la poca força 
d’ atracció que hi ha a la Lluna, el seu pes era 
molt més inferior que a la Terra i per això podía 
donar bots gegantins. Pere va començar a sal-
tar sense parar i es va adonar que açò era més 
divertit que anar a l’escola. Però Pere també era 
conscient dels inconvenients que hi havia a la 
Lluna i un dels més importants era, sense dubte, 
que allí no hi havia oxígen i, per tant, no podría 
llevar-se l’ uniforme. Prompte es va oblidar de 
tot això i va començar a gaudir de l’ aventura 
que estava vivint, ja que no sabia quan es podía 
acabar i tampoc si era real o fictícia. 

   
 
    Va començar a mirar a tots els llocs i va obser-
var que des d’ aquella situación de privilegi, es 
podía vore la Terra en tota la seua plenitud i tota 
la foscor de l’ espai. Tenia molta son, però coma 
nava a dormir? On podía tombar-se? 
     Va decidir aguantar mentre mirava aquell pai-
satge que mai havia vist i que era més bonic i 
emocionant que es podía imaginar. Va començar 
a reflexionar sobre l’ existencia o no 
d’ habitants en la resta de planetes del Sis-
tema Solar, hi haurien altres habitants que no 
foren terrícoles? I si existien, com viurien? Eren 
moltes les preguntes que es feia sobre aquest 
apassionant tema, quan, de sobte algú li va 
tocar l’ esquena, era un astronauta .
    Quan Pere va vore la seva cara se’ n va re-
cordar de tot. Ja podía respondre a les seus 
preguntes, resulta que Pere, com que era un 
dels xiquets més llestos de la seua clase, havia 
guanyat un concurs d’ astronomía i el premi era 
anar amb els astronautas de la NASA a la Lluna 
a fer una xicoteta exploració, alló del bosc era 
un record que encara seguía molt viu a la seua 
ment, perque va ser una experiencia traumática 
en la seua vida. 

    Quan es va girar, va vore un dels astronautas 
de l’ expedició que li demanava que entrara a la 
nau espacila, qe havien de tornar a casa. Pere 
es va adonar que tot havia sigut real i que havia 
estat la millor experiencia de la seua vida.

Carla Serrano Blanco 
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Leda

 
    Dani era mag, però no era un mag qualsevol, ell 
feia màgia amb les estreles. Podia fer que es mo-
gueren, que deixaren de parpellejar i fins i tot fer-les 
desaparéixer i tornar a fer-les aparéixer. Però ell no 
ho sabia. Es va adonar un mes abans de l’ aniver-
sari de la seua núvia Leo; ell buscaba en regal real-
ment especial. Tots els trucs que ell podía fer amb 
les cartes, les monedes, mocadors i coloms, Leo ja 
els havia vists i aquesta vegada necessitava alguna 
cosa que la impressionara de veritat. Estava tombat 
al jardí de la seua casa, a les afores d’ un petit po-
ble, mirant el cel una nit amb lluna nova en què es 
podien veure les estreles clarament. Podia distinguir 
les constel·lacions de Casiopea, Càncer, Virgo, Leo…
    Estava mirant-les i va pensar: Què passaria si 
desapareguera una constel·lació sencera. Pereixeria 
com si haguera un forat al cel? no, va respondre’s , 
només es quedaria un tros de cel blau oscur, quasi 
negre, del color del cel per la nit. Mentre ho pensa-
ba tenia els ulls dirigits al cel però en realitat estava 
com mirant cap a dins sense vore el que hi havia 
passat. Quan s’ adonà , se li va pujar el cor a la gola, 
quasi no podía respirar, el que havia pensat havia 
ocorregut, el tros de celo on estava Casiopea , esta-
va net, no hi havia cap estrela e la constel·lació. Que 
tornen per favor! va pensar ple d’ angoixa. La por l’ 
agarrotava , quasi no podía respirar , els músculs no 
l’ obeïen. Que passarà ara? S’ haurà adonat algú?
Va entrar a casa i va posar la tele, sempre hi ha al-
gún canal que dona notícies i també sempre hi ha 
telescopis escodrinyant el cel. A veure si dieun algu-
na cosa, va pensar. 
    Però no deien res. Estava molt nerviós. La ràdio, 
a la ràdio les noticies van més ràpid. Res, no deien 
cap noticia d’ astronomía. Se n’ anà al llit, però no 
podía dormir pegant-li voltes al cap. Hauria sigut 
imaginació seua? I encara que fóra de veritat , mai 
ningú podría saber que havia sigut ell. Com ho po-
drien saber? Ell no havia fet res, només havia pen-
sat i els pensaments no es veuen. Més tranqui l 
es va adormir. 
    Al dia següent va comprar el diari per si deien 
alguna   cosa d’ astronomía, encara que sabia que 
este tema no era molt habitual en la prensa; el dia-
ri no deia res. Estic tornant-me boig? Desitge tant 
fer un regal especial a Leo, que he aplegat a creu-
re que puc fer desaparéixer i aparéixer estreles al 
meu gust?. Però ell sabia el que havia vist, hauria 
de demostrar-se a si mateix que eren imaginacions. 
Esta nit quedaré amb un amic i tornaré a fer-ho, si 
ell ho veu és que succeïx de veritat , si ell no s’ ado-
na és que són imaginacions meues. Trucà pel móvil 
a Ignaci que sempre havia volgut aprendre a utilizar 
el planisferi perquè el dia que havien fet la visita a 
l’ Aula del Cel, ell estava malalt i no entenia com s’ 
utilitzava. A les dotze de la nit estaven els dos junts, 
en el jardí de casa de Dani i li a explicar com s’ uti-
litzava el planisferi. 
- Ara el que cal fer es vore si hi trobes les estreles-
Veus l ‘ Ossa Major?
- Si però eixa és molt fácil, tothom 
sapo n és, emana-me’ n una més difícil.
- De la constel·lació de Leo, l’ estrela que es diu…
Denébola.
-Si, ja la tinc.
És el moment, ara vaig a vore si s’ adona, va pensar Dani.

- No deixes de mirar eixa estrela i digués si passa 
alguna cosa, va dir-li a Teo. 
Que desaparega, pensà, 
- Tio, que ha desaparegut! Que aparega.
- Ja està altra vegada, què haurà segut? 
El cap li anava a cent per hora. Què passarà si pense 
que es moga? Que baja cap a la dreta, pensà. 
- No és normal que es desplacen les estreles, veri-
tat? Que pare.

- Home la Terra pega voltes sobre si mateixa i paeix 
que les 
estreles ho facen…
- No això passa amb totes les estreles a l’ hora, i jo 
dic només una. 
- Quina estrela s’ ha mogut?
- La que estava mirant, Denébola. 
Continua mirant-la. Que parpellege. 
- Ara parpalleja.
- Home, totes les estreles parpalleguen, és com po-
dem distinguir entre les estreles i els planetes, que 
no ho fan.
- No és molt…molt més…com ho diría, escandalós. 
. Jo    no  veig  cap   cosa  estranya- Va mentir Dani. 
No volia que nin
gú sabera el que podía fer, podría tindre problemas 
molt grans. 
- Seran imaginacions meues, no estic acostumat a 
mirar estreles. Moltes gràcies ha segut molt intere-
sant, fins demà. Al dia següent  no va escoltar, vore 
, ni llegar cap noticia que parlara de coses extao-
dinàries al cel. Totes les nits, Dani provava els sues 
poders, movia estreles, les feia parpellejar…
Un dia va tindre la idea de crear una estrela nova i 
la deixà al firmament, totes les nits la mirava i con-
tinuaba allí. No entenia res, però estava tranquil, no 
pareixia que el que ell feia al cel afectara a ningú, ja 
tenia el regal perfecte. La nit abans de l’ aniversari 
de leo, va fer desaparéixer l’ estrela que havia creat. 
Va quedar amb ella a les onze de la nit per donar-li 
el seu regal al jardí de sa casa. 
- Digues un lloc del celo n no n’ hi haja cap estrela.
- Ja està.
- On?
- Entre l’ Ossa Major i Leo, en mig.
-Perfecte, ja sé on dius, no deixes de mirar eixe lloc.
Que aparegua una estrela- va pensar Dani. I l ‘ es-
trela aparegué. 
- És meravellós! Acaba d’ apareixer una estrela! És 
posible?
- Si l’ he feta jo, eixa estrela és teua.
- Com has pogut?
- Sóc mag- va dir somrient. Ara cal que li poses 
nom, perquè és el teu regal.
- És extraordinari, meravellós,…no sé què dir, pareix 
imposible, es incomprensible. 
- És clar jo sóc mag i per tu aria el que fóra, t’ estime 
tant que crec que és esta energía la que fa que puga 
controlar les estreles.
Pareixia que fóra del seu jardí, ningú s’ adonà mai 
que hi havia una nova estrela en el firmament. No 
va aparéixer cap noticia, mai, de cap canvi en el cel 
nocturn. Dani i Leo no s’ ho explicaven, però ells 
estaven feliços amb la seua estrela Leda.

Cristina Tamarit
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Una historia que recordar

   
    Vaig a contar una de les hitòries més estran-
yes que he viscut al llarg dels meus anys de vida. 
Quan rondava els quinze ayns, al 1985, anava a 
un institut de València anomenat Benlliure i vi-
vía amb els mues pares a un carrer del barri de 
Benimaclet. Cansada de la vida monótona que 
duis, la meua amuga Maria i jo començàrem a 
anar amb uns xics del barri que no tenien molt 
bona pinta, però que en el fons eren bona gent. 
    Es deien Marc, Joan, Adrià i Sergi. Entre ells 
el que més destacava era Sergi, era bon estu-
diant, esportista, jugaba en un equip de futbol i 
damunt era guapo. Encara que es clavaven amb 
ell perquè deia que sempre estava pensant en 
la Lluna, però el que la gent no sabia és que 
Sergi era tan perece perquè havia nascut a la 
Lluna com a experiemen de la NASA per tal de 
vore si creant una raça superior era capaç de 
sobreviure. Ell no envellia, i per això era tan llest 
i perfecte. Conforme a més temps anava amb el 
grup de xics, més coses començava a sentir per 
Sergi i ell per mi, així que van decidir iniciar una 
relació. Em va sorprendre moltíssim, era un xic 
increíble quasi inimaginable.
    Passaren els mesos i la nostra relació cada 
vegada anava millor, però pareixia que ell m’ 
ocultava alguna cosa, perquè no volia persen-
tar-me als seus pares, encara que jo sabia que 
era adoptat. Però tampoc parlava gens de la 
seua vida. Tot era molt sospitós, fins que un dia 
cansat d’ amagar-me coses va dur-me a la pla-
tja i vam parlar tota la nit i encara hui recordé 
com estava de nerviós aquella nit, recordé per-
fectament com va contar-me-ho tot, allò de l’ 
experiment, el lloc d’ on provenia, quina era la 
seua missió…

    També em va contar que ja no podía viure 
a la Lluna perquè des que al 1969, quan esca-
ra tenia quinze anys, l’ expedició de l’ Apolo va 
arribar i van haver de deixar de fer proves i fer-lo 
vindre a la Terra en una altra expedició secreta 
anomenada EEPDF (Experiment En Procés De 
Fugida).
     Sergi estava dient-me que tenia més de tren-
ta anys, però que al no ser com la resta de per-
sones, ha tingut i tindrà sempre quinze anys. De 
veres que hui encara no em crec que tot allò 
passara. La meua reacció va ser d’ incompren-
sió, de pensar que estava prenent-me el pèl…
Per`p els seus ulls em deien tot el contrari i vaig 
confiar en ell. Aleshores amb el pas del temps 
vaig vore que jo envellia, com ja m’ havia ex-
plicat. Així que vam haver de trencar la nostra 
realció, perquè totos dos sabíem que era una 
cosa imposible. I el més sorprenent de tot va 
ser el regal d’ acomiadament ja que em va per-
metre viatjar a l’ espai i gaudir de tot allò durant 
uns quants mesos. Vaig vore la Lluna, vaig ama-
gar-me dels satèl·lits que podien vore’ ns , vaig 
apreciar la Terra des de l’ espai i moltes coses 
més. Sé que pareix increíble, però així va ser, i 
com comprendre va ser la millor experiencia de 
ma vida.

Belén García Pérez
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Les estrelles

    Hola, tinc 10 anys. La veritat és que no tinc 
molt clar que contar sobre les estrelles, no estic 
molt informat sobre el que científicament signifi-
quen, solament sé que serveixen per a il·luminar 
el món, per a donar color i guiar-nos. Moltes 
persones es senten acompanyades quan mi-
ren les estrelles i unes altres demanen un desig 
quan veuen una estrella fugaç i esperen que es 
complisca, també hi ha gent que els té enve-
ja perquè veuen el món des de dalt…intactes a 
qualsevol perill i sempre assabentant-se de tot. 
Els xiquets pensen que en cada estrella hi ha 
una persona que se n’ ha anat al cel, i que els 
cuida i els protegeix en els moments dolents; 
altra molta gent pensa que les estrelles acom-
pañen a la Lluna en la nit, per a què no es trobe 
a soles amb tanta foscor. Vaig a contar-vos una 
historia que em va contar el meu avi abans de 
morir. 

    Primer vaig a començar descrivint al meu avi. 
El meu avi es deia José, tenia 87 anys i va nài-
xer en un poble prop de Conca, era un home 
valent, molt divertit, molt respectuós, bona per-
sona i gracias. Fins que un dia una malaltia es 
va apoderar del seu riure condemnant-lo a viure 
en la tristesa i en l’ oblit. L’ alzhéimer va fer que 
el meu avi anara oblidant coses, al príncipe van 
ser coses a curt termini, com oblidar el dia de la 
semana en el que estàvem o la porta de sa casa. 
Fins que un dia no es recordava del meu nom ni 
en reconeixia, açò va ser una gran tristesa per 
a mi o per a la meua familia. Jo anava a veure’ 
l a la seua habitació, on tombat al llit, passava 
la major part del dia. Em contaba històries amb 
un fill de veu, històries que em contaba quan 
jo era menut i no em podía dormir. Jo sempre li 
demanava que em contara la mateixa historia, 
una que m’ ha vingut molt bé en aquests últims 
mesos. Tractava sobre un xiquet que perdia tra-
gicament als seus pares en un accident de tràfic 
quedant-se completament sol en el món. 

Només una persona el va ajudar a eixir enda-
vant, i aquesta persona era el seu àngel de la 
guarda. 
   Aquest àngel, una nit d’ hivern li va dir:
- Mira el cel, que veus?-
- Només estrelles.
- Només estrelles? Saps que en cada estrella hi 
ha una persona que se’n ha anat al cel?
- Bah, no em vingues amb bogueries, jo ja no 
em crec eixe tipus d’ històries. 
- Aç`no és cap bogeria, veus aqueix grup d’ es-
trelles d’ allà?
- Si
- Doncs aquelles estrelles formen l ‘ Ossa Menor 
, i en 2 estrelles están els teus pares , mirant-te 
perquè no et trobes sol.
- Els meus pares? Però si ni tenen espai!
- Clar que si! I están ací, observan-te i 
escoltant-te.
I si els parle m’ escoltaran?
- Doncs clar!
    El xiquet , molt content de saber que els seus 
pares estaven bé, va eixir a la finestra, va cerca 
L’ Ossa Menor, i els va contar que esl trobava a 
faltar i que els volia molt. Quan es va donar la 
volta i li va anar a fer una abraçada al seu àngel 
ja no estava, és va quedar molt extranyat, però 
no li va donar importancia i se’n va anar al llit. 
Vos he comtat aquesta historia perquè des que 
el meu avi va morir, cada nit mire per la finestra 
i cerque l’ estrella que més brilla, perque és el 
meu avi, i sé que estiga o no estiga i faça el qe 
faça estarà cuidant-me.

Elvira Martínez Alonso
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Cómo se divierten los marcianos

Había una vez un siglo que aún no existían los 
humanos, y por todos los sitios había extrate-
rrestres o marcianos y cada planeta tiene sus 
extraterrestres o marcianos, ¡bueno! Vamos em-
pezar con el cuento.
En Mercurio los extraterrestres eran marrones 
con ojos pequeños, y además tres, cinco pier-
nas y veinte brazos. Y se divertían haciendo pe-
dorretas.
En Venus los extraterrestres eran rojos y con los 
ojos normales, diez piernas y un brazo. Y se di-
vertían mirando la Luna con atención y mientras 
ir volando porque tenían alas. 
En la Tierra no había marcianos porque se ha-
bían hundido en las profundidades de los oceá-
nos. 
En Marte los marcianos eran naranjas, sin ojos 
y miraban por las orejas, tenían dos brazos pero 
eran muy cortos y una pierna muy larga. Se di-
vertían metiéndose en los volcanes y cuando 
venía la lava saltaban de ella.
En Júpiter algunos eran grises y otros eran ama-
rillos, con dos ojos pero gigantes, tenían la piel 
muy áspera con brazos y piernas enrolladas. Se 
divertían comiendo roca de su planeta.

En Saturno eran blancos y todos llevaban como 
si fuera una faldita pero era un anillo, tenían dos 
brazos muy gordos y una pierna muy flaca. Se 
divertían tirándose por el anillo como si fuera un 
tobogán.
En Urano eran azules oscuros, tenían brazos en-
ganchados a las orejas y las piernas engancha-
das a los brazos. Se divertían estirando de las 
orejas para andar.
En Plutón era todo muy pequeño porque era tan 
pequeño el planeta que no cupéa más. También 
era muy peligroso porque salían muchos meteo-
ritos de él. Y solo había dos extraterrestres. Uno 
era en forma de meteorito y otro en forma de es-
talagmita. Se divertían muy poco, sólo a veces 
poniéndose en un meteorito y luego soltarse y 
volver a Plutón.
Y colorin colorado este cuento espacial se ha 
acabado.

Vicent Vos
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Máximo de Vries

La infinitat de l’ espai

La nau va despegar. Max i la seua tripulació 
estaven nerviosos. Mai s’ havien enfrontat a 
una missió com esta, encara que l’ estaven es-
perant tota la vida. Descobrir l’ espai era una 
oportunitat única. Amb moltes turbulències i 
interferències amb la base van traspasar l’ at-
mòsfera i van arribar a l’ espai. Max va donar 
unes quantes instruccions i les coordenades 
del viatge i es va retirar a la seua habitació. Des 
d’ ací es podía veure la infinitat de l’ univers, un 
paisatge únic.
L’ endemà, el coronel Handson el va despertar, 
hi havia males notícies. Es van dirigir ràpida-
ment a la sala de comandaments. En una de 
les turbulències més fortes van perdre diverses 
peces importants per a dirigir la nau i anaven 
directament cap un forat negre. Quan van en-
trar en el camp gravitatori del forat negre van 
començar a ser atrets per este i van començar 
a donar voltes i a acostar-se cada vegada més 
al centre del forat. De sobte van entrar en un 
tub de llum i la nau va començar a anar pel tub 
de llum i la nau va començar a anar pel tub a 
gran velicitat, potser a la mateixa que la de la 
llum.
A esta velocitat veure el tub era quasi imposible 
i tot era imperceptible. Molts tripulants es van 
desmaiar de la impressió. De sobte el tub de 
llum es va acabar i la nau va aparéixer a la deri-
va en una altra galaxia. El paisatge era increïble 
, un fons d’ estreles ple de planetes, molts amb 
anells, altres amb desenes de satèl·lits i altres 
amb formes mai vistes abans. En esta galàxia hi 
havia dos sols, milers d’ asteroides a la deriva, 
estructures i planetes en plena formació..., però 
ni rastre de vida ni de civilitzacions, almenys 
des d’ on estaven ells no es podien veure. Amb 
aquest paisatge davant i sense poder dirigir la 
nau, només els quedava resar per a aterrar vius 
en un planeta, i que este tinguera les condi-
cions adequades perquè pogueren sobreviure. 
Van avançar a la deriva durant uns minuts fins 
que es van trobar en una difícil situació. Davant 
de la nau hi havien dos planetes i la nau estraria 
en un dels dos camps d’ atracció, però no se 
sabia quin.

Els dos planetes eran totalment diferents. El de 
l’ esquerra era similar a la Terra, hi havia vege-
tació, aigua, però hi havia poca terra ferma per 
a aterrar. El de la dreta era tot el contrari, un 
planeta desèrtic, assolat, amb una apariència 
apocalíptica. A l’ esquerra tenien el cel, possi-
bilitats de viure i a la dreta l’ infern i la mort. 
Amb tota la tripulació pendent d’ ell, Max, com 
a capità de la nau, havia de prendre una de-
cisió. Sense poder comunicar-se amb la base, 
Max va decidir acturar i va enviar tota la tripu-
lació a una subnau de repost, la qual no podien 
dirigir. Quan la nau on estaven es va despren-
dre, va fregar amb un asteroide i la subnau va 
agafar el rumb perfecte per a anar al planeta de 
l’ esquerra, mentres que la nau principal es va 
dirigir cap al planeta desolat. La capacitat de 
reaciió de Max i la sort ja havien actuat, i només 
els quedava tindre sort per a aterrar vius. Quan 
la nau va travessar l’ atmosfera, Max va manar 
desplegar els sistemes d’ aterratge forçós, ja 
la nau va caure planejant sobre l’ aigua, més o 
menys prop de l’ illa. 
El coronel Handson, Max i les altres deu perso-
nes que formaven la tripulació van estar nadant 
durant hores fins que van arribar a l’ illa. La tri-
pulació va estar descansant una estona mentres 
es feia de nit, així que van decidir fer un refugi. 
L’ illa tenia una gran platja i en el centre hi havia 
una gran muntanya rodejada de densa vegeta-
ció. El que no sabia la tripulació és que el clima 
de l’ illa era desèrtic, temperatures molt altes 
de dia i sota zero de nit. Molts no van aconse-
guir passar la nit i van morir de fre. L’ endemà 
Max i els supervivents van decidir endinsar-se 
en la densa jungla per a buscar aliment, ja que 
portaven moltes hores sense menjar. De sobte i 
sense que a ningú li donara temps a reaccionar 
estaven enmig d’ una emboscada organitzada 
per una tribu, que va començar a disparar.
Ara Max va veure un llum i va escoltat una alar-
ma. Max continuava sent un xiquet, tot havia 
sigut un somni i li quedava tota la vida però 
descobrir coses.

          
            95



          
            96

Mi nombre es Quimara y la historia que os voy a 
relatar me sucedió hará ya algun tiempo. Estaba 
una noche en el balcón de mi habitación obser-
vando las estrelles con mi telescopio nuevo que 
me había regalado por mi cumpleaños. Todas 
las noches me había habituadao a contemplar 
las estrelles y admirar el universo para ver si 
podia descobrir algo nuevo en este gran univer-
so. Esa noche, no sé cuando cogí mi telescopio 
y sentí como si algo me fuera a suceder. Sien-
tes que algo va a cambiar o que va a suceder. 
Llavaba como dos hores observando el cielo y 
todo el rato veía lo mismo de siempre, a Júpiter, 
Orión, Andrómeda etc..pero de repente , así 
como quien no quiere la cosa, algo en el cielo 
me deslumbró. Parecía una estrella muy grande 
y brillante, però con mi pequeño telescopio no 
podia admirar bien su bellesa, decidí llamar al 
observatorio para informar de lo que había des-
cubierto. Antes de que pudieta coger el teléfono 
para marcar, me di cuenta de que la estrella se 
iba haciendo más grande y más luminosa y se 

hacía más perceptible al ojo humano. Pero el 
mayor asombro fue que esa estrella comenzaba 
a caer a la tierra y ¡puf! Estalló como una bom-
ba al colisionar en el suelo. 
Yo, asombrada por lo que acabava de ocurrir, 
corrí todo lo que pude, cogí mi chaqueta y una 
bufanda y salí a la calle en medio de la noche, 
dirigiéndome al lugar donde había estallado 
esa gran estrella. Al llegar al solar vacío tiré mi 
bicicleta y fui a investigar que era lo que había 
colisionado. Había como un agujero en el suelo 
como con llamas de fuego. Y había como una 
especie de coche muy extraño. Yo estaba un 
poco asustada con todo lo que estaba pa-
sando, però la curiosidad me mataba y quería 
saber lo que había en esa especie de coche 
extraño que había caído del cielo como de 
la nada. De repente, mientrás asimilaba todo 
aquello que me estaba pasando, se escuchó un 
sonido como si se abriera la Puerta del metro y 
como si alguien tosiera. 



. Yo, asustada y sin saber qué hacer me escon-
dí para ver lo que estaba pasando sin ser vista 
y algo iluminó el lugar. Era una especie de luz 
fluorescente y vi como alguien salía de ese co-
che extraño. Parecía como que se quejaba de 
algo, pero no entendía bien que decía. Hablaba 
como en un idioma que yo no conocía. Parecía 
ser como alto y delgado. En la oscuridad no 
podria definir bien cómo era su rostro, parecía 
ser joven pero había algo raro o extraño en 
ese ser. Ví como que mirava a distro y sinistro, 
como que intentava arreglar el coche extraño, 
como si le hubiera ocurrido algo. La curiosidad 
me mataba y no quería esperar más. Necesita-
ba ver a ese ser. Para cerciorarme de quien era 
y de como era decidí acercarme lentamente, 
muy lentamente, pensando las consecuencias 
de lo que iba a hacer. Cuando ya estaba a me-
nos de diez pasos, él no percibió mi presencia 
hasta que respiré por primera vez. Entonces se 
giró y pude contemplar por una sdécimas de 
segundo a ese ser tan extraño. Él me miró con 
cara de asombro y nos quedamos miràndonos 
descubriéndonos con la mirada mutuamen-
te sin decir palabra. De repente, ante aquella 
situación rompí el silencio del momento  y le 
hablé:
- Hola! ¿Entiendes mi idioma? ¿De dónde 
vienès? ¿Qué te ha ocurrido? Yo dije todo sin 
pensar y con atropellos, porque estaba muy 
nerviosa y un poco asustada y no estaba se-
gura de que me podia pasar. No sabia se él 
me entendía o no, però por lo menos tenia que 
intentarlo: 
- Soy de un planeta a millones de años luz de 
aquí. Estaba bambando por el universos in 
rumbo y mi nave tuvo un problema y tuve que 
aterrizar en este planeta para poder seguir con 
mi camino. Mi planeta se llama Atom y vengo 
en son de paz. Sólo quiero reparar mi nave y 
me iré, però no sé si podré repararla porque no 
sé si tendré el material adecuado para ello. Yo, 
al comprovar que ese ser venía en son de paz, 
como puede conseguí pronunciar estas pala-
bras, de las que siempre estaré orgullosa: 
- Si quieres yo te puedo ayudar. Mi casa està a 
pocos metros de aquí y allí a lo major encontra-
mos algo que te pueda  servir. 

Él me dijo que aceptaba mi ayuda y que veía 
que nuestro planeta era un poco extraño com-
parado con el suyo, que había escuchado 
hablar de él pero nadie de su planeta se había 
atrevido nunca a hacernos una visita, para cer
ciorarse de nuestra existència. Extendió como 
un mando a distancia y el coche extraño se 
hizo minúsculo como del tamaño de mi teléfo-
no móvil y lo metió como en algun lugar de su 
traje de color negro. Cogí mi bicicleta y como 
ya era bien entrada la madrugada no temía que 
nadie nos descubriera a mi y a ese ser azul tan 
extraño. Comenzó a hacerme preguntas sobre 
nuestro planeta y me dijo que al verme había 
sentido el mismo miedo que yo había sentido. 
Me confesó que le parecíamos una raza muy 
atrasada en comparación con la suya. Yo tam-
bén le estuve haciendo preguntas sobre sus 
planeta porque sentia mucha curiosidad y no 
quería perder esta oportunidad que me había 
puesto el destino. Seguimos hablando hasta 
llegar al garaje de mi casa y entramos. Busca-
mos entre las herramientas de mi padre pero 
según Eleazar, que así me dijo que se llamaba, 
eran muy rudimentarias para reparar su nave. 
A la luz de mi garaje em dí cuenta de que su 
piel azul brillava como mil diamantes, que el 
color de sus ojos era azulado como la mar y 
grandes como los de un buho. No me atevía 
a preguntarle coses muy personales para no 
ser indiscreta, però tenia pinta de ser jove, no 
mucho más mayor que yo. Mientras yo admi-
rava su extraña bellesa y cavilaba estas coses, 
él casi había reparado su nave y seguramente 
antes del amanecer se iría y no lo volvería a ver 
nunca más. 
Serían sobre las 6 de la madrugada cuando 
Eleazar terminó de reparar su nave e hizo una 
pequeña pausa antes de emprender de nuevo 
su largo viaje. Me dijo que muchas gracias por 
haberle ofrecido mi hospitalidad y mi ayuda y 
que no hubiera podido marcharse sin mi ayu-
da. Que por favor  guardara el secreo de lo 
que había pasado esta noche y que me estaria 
eternamente agradecido. Se subió a su nave y 
dijo: 
- Adios preciosa terrícola, siempre te recordaré. 
Y se marchó rápido como la luz. Esta historia 
tam maravillosa que me ocurrió la llevaré en mi 
memòria igual que a Eleazar.

Azahara Ramos Álvaro           
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Judit Amigo

Un viatge per l’ astronomia de la vida

Joan era un jove d’ uns quinze anys, orfe, de ca-
bells obscurs que vivia a la ciutat sense un lloc 
fix. Els seus pares havien mort quan ell tan sols 
era un xiquet de quatre anys i el separaren de 
la seua germana. Quan complí els onze, s’ he 
escapà de l’ orferinat per a viure lliurement, un 
dia aci i altre allí. Mai havia anat a una escola 
normal, tan sols havia rebut l’ ensenyament de l’ 
orferinat i aquest no havia sigut molt ample. Una 
nit, quan dormia al banc d’ un parc, va quedar 
observant les estrelles. No eren moltes però n’ 
hi havia una que brillava amb una gran intensitat.
- Quina rabia no saber res del firmament. Com 
pot ser que nosaltres estem ací i més enllà n’ hi 
haja un món encara però descobrir? Pot ser que 
els meus pares estiguin protegint-me des d’ allà 
on estiguin?
Joan tancà els ulls mentre les llàgrimes lo queien 
per a les galtes; recordant tots els moments que 
havia viscut amb els seus pares. En aquell mo-
ment una mà li tocà el braç. Obri els ulls imme-
diatament i va veure a una xica de cabells rossos 
i d’ ulls blaus observant-lo fixament. 
- Et trobes bé?- va dir la jove preocupada.
- Si, si. Estic perfectament.
- És que t’ estaves adormint i fa una nit molt fre-
da. 

Hauries de tornar a casa. 
- I tu qui ets? – digué Joan una mica ofès.
- Em diuen Marta, i a tu?
- Joan, i per a la teua informació no tinc casa. 
Així doncs, pots anar-te’ n a la teua que jo ja 
sobreviuré.
Marta estava molt sorpresa. Però ella era una 
xica molt generosa i li va dir:
- Si vols pots vindre a la meua.
- Què? Però si no em coneixes de res!
- Ho sé, però també sé que la generositat no és 
un valor molt conegut en aquests temps. Vols o 
no?. Els meus pares no estan a casa.
- És clar. Gràcies.

Joan no podia creure’s que després de tants 
anys de dormir al carrer, anés a dormir en 
un llit de veritat. Marta vivia en un àtic, en un 
edifici dels extraradis de la ciutat. El cel es 
podia veure perfectament: amb totes les seus 
constel·lacions, estrelles, astres...En compte d’ 
anar-se’n cap al llit directament, Joan es quedà 
plantat a la terrassa mirant el firmament. Marta 
li preguntà si li agradava l’ astronomia. Joan li 
digué que sí, encara que no sabia res d’ ella.
- Doncs jo sí. Si vols puc ensenyar-te alguna 
cosa.-digué Marta.
- Sí, per favor.
- Veus aquella forma d’ allà que sembla un 
carro?- va dir Marta mentre li ajudava movent-
li els dits- Doncs és L ‘ Ossa Major. Aquella 
que veus allà es l’ Andròmeda, encara que és 
un poc difícil de reconèixer. Triangulum és una 
petita constel·lació del nord i les seus estrelles 
més brillants formen un triangle. La veus?
- És fascinat. Saps més?
- Si. Mira, aquella és la constel·lació que té 
forma de “ M” o “ W” i s’ anomena Casiopea. 
És molt fàcil de veure, veritat? Més amunt pots 
observar L’ Ossa Menor i quan aquesta no es 
pot veure, Casiopea marca el nord.
Joan no podia creure’ s que estava passant la 
millor nit de la seua vida. Va fer-li una última 
pregunta a Marta:
- Em pots dir quina és aquella estrella que llueix 
tant?
- És Venus, el planeta. Però saps una cosa? Hi 
ha gent que diu que això són les persones que 
ja no estan amb nosaltres i ens protegeixen des 
d’ allà dalt Joan, són els nostres pares...
Continuarà...
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Viatge de fi de curs a l’ any 3420

L’ altre dia, mentre ordenava les prestatgeries 
de l’ estudi, em vaig trobar l’ álbum de fotos de 
graduació de l’ intitut. El vaig obrir, i vaig llegar: 
Viatge pel Sistema Solar, any 3420. Com un cal-
fred, els pèls del braç se’ m posaren de pun-
ta, perquè encara que han passat més de vint 
anys, recordé perfectament aquell viatge. Passí 
de fulla o aparegérem tots els meus companys 
i jo amb vestits blancs d’ astronauta, somrient 
davant d’ aquella nau gegantesca. 
Tots estàvem feliços i empacients per començar 
la nostra ruta turística. El primer planeta visitat 
sigue Mercuri, el més proper al Sol. No el recordé 
massa gran. Malgrat que portàvem vestits espe-
cials refrigeradors, el calor era sufocant. Havies 
d’ anar amb compte d’ on xafaves, ja que el sól 
estava ple de cràters produïts per l’ impacte de 
meteorits. No estiguérem molt de temps, ja que 
a les cinc ens esperaba una visita guiada per 
veure els volcans de Venus. Quan estàvem arri-
bant, passarem per una zona amb turbulències; 
estavem creuant l’ espessa atm`sfera del plane-
ta. En baixar de la nau, es posà en marxa una 
gravació que ens donava la benvingunda i ens 
explicava que ens trobavem davant del Maat 
Mons, el volcà més gran del planeta. Després 
de fer mil fotos, decidírem tornar a la nau. Te-
níem reservat el sopar a l’ hotel de Mart. Pas-
sàrem la Terra, que es veía com una gran pilota 
blava al voltant de la qual, girava una pedreta, la 
Lluna. Aleshores vaig entendre perque lo diuen 
a Mart el planeta roig. Quin magenta tan intens! 
. Des del menjador es sentía bufar el vent i es 
podía veure per la finestra una gran tempesta 
que alçava la sorra de la superficie. També s’ 
observareon Fobos i Deimos; els seus satèl·lits. 
Ens gitàrem prompte, ja que al dia següent calia 
visitar Júpiter. Recorde que de camí al plane-
ta, m’ adormí al meu seient de la nau i que en 
despertar-me i veure la seua grandària em quedí 
bocabadada. 

Era més gran que tots els planetes junts. A més 
tenia taques i franges de colors vius i cridaners, 
que soegons la mestra que ens acompanyava, 
estaven provocades per núvols i tempestres 
que all´s’ originaven. En arribar em va sospren-
dre la gran quantitat de satèl·lits que tenia; en 
vaig contar setze. 
La següent foto de l’ álbum estava feta a un gran  
bloc de gel d’ un dels anells de Saturn. També 
era gran aquell planeta on jugàrem a fer formes 
amb els núvols de color groguenc que plenàven 
el cel. Com que aquest és un planeta gasós, ens 
aturràrem a Tità, una de les seus llunes. Allí ens 
reberen unes criatures molt estranyes, autoc-
tones de la zona. Eren uns homenets baixets i 
grossets que tenien un ull al mig del front amb 
unes pestanyes llarguíssimes; s’ apropaven a 
nosaltres amb unes safates plenes de menjar. 
Ens serviren “ Trunscunshi” , un plat típic de la 
zona fet amb una carn estranya adobada amb 
salda de líquens negres.
Prop d’ Urà, viatjava un satèl·lit artificail. Els ha-
bitants de La Terra podien veure el que aquest 
gravava en directe. Enviàrem un salut als nostre 
pares, mostrant la felicitat que ens produia estar 
lluny de casa. Prompte es va poder veure el blau 
elèctric de Nept’. Havia canviat molt la nostra 
vestimenta des de l’ inici del recorregut. El fred 
causat per la llunyania del Sol, ens obligava a 
anar cada cop més abrigats. Seguírem fins a la 
fronteta del sistema Solar. Divuit minuts i dinou 
segons tardàrem en arribar novament a La Te-
rra. En l’ última fotos estàvem tots surant a l’ 
espai i baix posava: un viatge inoblidable. I és 
certe; ho va ser. 

Julia Lorenzo
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Diari d’ una astronauta

Per fí, després de molts anys d’ estudi, comen-
cen a descobrir-se els misteris de Mart. 

Abril de 2030
Em diuen Lluna, sóc astrònoma en la NASA i 
he dedicat tota la meua vida a estudiar Mart. 
He participat en diversos projectes d’ explora-
ció i he ajudat a construir el satèl·lit Mariner 37, 
llançat en maig de l’ any passat. Aquest satèl·lit 
arribà a Mart en octubre del mateix any i co-
mençà a enviar fotografies a la NASA, però no 
enviava res útil. Fins que fa dues setmanes vam 
trobar que en una de les fotos es podia obser-
var, no amb molta claretat, una mena de caixa 
no molt gran. Hem d’ esbrinar què és.

Juliol de 2030
Hem decidit fer una expedició a Mart per des-
cobrir què es això, però no es gens fàcil organit-
zar-ho, fan falta molts diners , temps i astronau-
tes preparats. Com no podien anar a soles van 
demanar-me que anara amb ells, però jo?. Jo 
no estic preparada, encara que he d’anar, por-
te tota la vida amb això. Portaré aquesta llibre-
ta de notes amb mi, però poder contar tots els 
avanços.

Octubre de 2030
Porte quasi quatre mesos preparant-me , és 
molt dur, un astronauta ha d’ estar en molt bona 
forma física, a més fa simulacions en una mena 
de cadira que simula l’ espai i es mou a gran 
velicitat, també ens fan proves en paracaigudes 
i hem fet supervivència en diversos medis.

Novembre de 2030
Ja han posat data a l’ expedició, el 13 de des-
embre d’ aquest mateix any, està anant tot molt 
depressa. Aquesta llibreta m’ acompanyarà.

Desembre de 2030
Hui és el gran dia, no puc menjar ni beure res, 
no em trobe bé m’ han alçat a les 4 i mitja per 
concretar algunes coses del viatge.

Desembre de 2030
Estem celebrant Nadal tots els companys. Al 
principi és molt dur estar ací dins, no saps com 
passar el temps, però una vegada que t’ acos-
tumes s’ està bé, encara que dutxar-se és molt 
difícil. En la tripulació sóm set persones, totes 
m’ ajuden molt en el meu primer viatge espacial, 
a mes estan molt interessats en tot el meu tre-
ball, em demanen que els compte coses sobre 
el meu estudi etc...

Febrer de 2031
Avui arribarem a Mart, ha de ser tot molt rà-
pid però estem bén entrenats, “ aterrarem” a 
10 metres del lloc on es troba la caixa, a més 
no baixarà tota la tripulació perquè no sabem 
el que és i pot ser perillós. Ha sigut al·lucinant, 
estaven tots compenetrats, agafant aquell arte-
facte que no pesava gens, encara no sabem el 
que és però estic emocionada, les respostes a 
tot el meu treball podrien estar dins.

Maig de 2034
Han passat més de tres anys des que vaig fer el 
viatge a Mart. Des d’ añeshores , la meua vida 
ha canviat molt. Quan vam arribar a la Terra ens 
posarem a estudiar l’ interior de la caixa, a més 
vaig començar a donar conferències en les uni-
versitats contant la meua experiència i el meu 
treball als estudiants, també em van recompen-
sar, amb un premi de la NASA, la meua segona 
casa, on he passat hores i, fins i tot dies estu-
diant, intentant resoldre els dubtes que ens en-
volten allà fora, a l’ espai. En quant a la caixa 
m’ ha ajudat a verificar que hi ha vida a Mart, 
dins d’ aquesta vam trobar uns jeroglífics mai 
vists qeu estaven soterrats baix la terra roja d’ 
aquesta meravella de planeta , així vam crear 
la hipòtesi de que abans, quan hi havia una at-
mosfera i aigua, existia vida a Mart.

Tamara Mroue
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Tere i el seu somni

    Tere era una xiqueta alegre i artista amb un-
gran somni: arribar a tocar la bateria en un grup 
musical. Però per a aconseguir-ho hi havia un 
gran obstacle: Tere havia de practicar molt per 
a fer-ho bé, però just al costat de la seua casa 
vivien molta gent, molt d’ ells malatls, i sabia 
que el soroll de tambors, bombos o plateres 
podia molestar-los moltíssim. Tere era una xi-
queta molt bona i respectuosa, i cercava cons-
tantment la forma de practica sense molstar els 
altres. Així , havia intentat tocar en llocs tan rars 
con un soterrani, una cuina, o fins i tot una du-
txa, però no hi havia forma, sempre hi havia algú 
que se sentia veritablement molest; aix-i que , 
decidida a assajar molt, Tere passava la major 
part del temps tocant sobre llibres i caixes, i cer-
cant nous llocs on practicar. 
    Un dia, mentre veia un document de ciències 
en la televisió , va escoltar que en l’ espai, com 
ho hi havia aire, el soroll no es podia transmetre, 
i va decidir convertir-se en una espècie d’ as-
tronauta musical. Amb l’ ajuda de molts llibres, 
molt de temps i molt de treball, es va construir 
una bambolla espacial; era una gran esfera de 
cristall, en la qual una màquina treia l’ aire per 
a fer el buit, i en la qual només estaven la seua 
bateria i una cadira. 

    Tere es vestia amb un vestit d’ astronauta que 
s’ havia fabricat, es ficava en la bambolla, per a 
traure l’ aire, i... es posava a tocar la bateria com 
una boja!

    En molt poc temps, Tere, “ l’ astronauta mu-
sical”, es va fer molt famosa. Acudia tanta gent 
a veure-la tocar en la seua bambolla espacial, 
que va haver de posar uns peitis altaveus per-
què pogueren escoltar-la, i poc després va tras-
lladar la seua bambolla i va començar a donar 
concerts. Va arribar a ser tanta la seua fama, 
que des del govern li van proposar formar part 
d’ un viatge únic a l’ espai, i així es va convertir 
de bo de bo en l’ autèntica astronauta musical, 
superant de llarg aquell somini inicail de tocar 
en un grup. I quan anys després li preguntaven 
com havia aconseguit tot allò, es quedava una 
estona pensant i deia:
- Si no m’ hagueren importat tants aquells an-
cians, si no haguera seguit cercant una solució, 
res d’ açò hauria ocorregut.

Guillermo Pérez Redondo
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Autor?

Sense títol

    En una xicoteta casa de Brokling vivia un 
xic a qui li deien Miquel. Els pares de Miquel 
mai estaven a casa, sempre estaven treba-
llant. Miquel anava tots els dies a l’ escola i 
després a casa s’ encarregava de totes les 
coses. A Miquel li agradava sentar-se al seu 
llit , mirar el cel per la nit i somniar , sobretot 
somniar que era un astronauta i veia totes les 
constel·lacions, que viatjava muntat en una 
estrella i que vivia ahí mateix. Els seus somnis 
eres tres, la seua habitació estava repleta de 
coses que tenien que veure amb l’ astronomia, 
lo agradava fer manualitats que tingueren la 
finalitat de l’ astronomia.
    Miquel de major volia ser astronauta, sempre 
estudiava molt, aprovava tan sols amb la finali-
tat de complir el seu somni. Els sues apres sa-
bien que tenia eixe somni però no que era tan 
important. Miquel tans sols es preocupava per 
això, llegia molts llibres i buscava informació en 
internet. Tenia una habitació repleta d’ estan-
teries amb llibres i enciclopèdies, totes tenien 
temes d’ astronomia. Quan Miquel va complir 
tretze anys els seus pares lo van regalar un 
petit telescopi per a que poguera veure millor 
les estrelles. Miquel va passar hores i hores vi-
gent el cel i buscant estrelles. Poc a poc es va 
aprendre tots els noms de les estrelles. 

Poc després a la universitat va estudiar a fons 
l’ astronomia. De petit va estalviar per a com-
prar-se un telescopi més gran. 
    Quan estava a la universitat va agafar tots 
els diners que havia estat estalviant i va com-
prar-se’n un més gran, Per a Miquel l’ astro-
nomia era la sea vida; no tenia núvia i per això 
tampoc fills, ni tampoc s’ ho havia plantejat. 
Sí que havia tingut a moltes xiques darrere d’ 
ell, però l’ astronomia era com la seua dona. Al 
cap del temps Miquel va començar a abando-
nar el seu somni perquè es va adonar que això 
no era tan sols la vida, que també volia tindre 
fills. 
    Es va casar amb una dona i va tindre fills. 
Temps després va entrar en una habitació i va 
veure tots els seus llibres , va recordar-se de 
toto el seu somni i malgrat tindre uns fills mera-
vellosos volia complir el seu somni, volia fer-lo 
realitat, però per una altra banda es donava 
compte que amb fills no es podia complir eixe 
somni. Va anar a la universitat i va estudiar per 
a ser professor d’ astronomia, perquè encara 
que ell no podia complir el seu somni volia que 
altres els compliren. A casa amb els seus dos 
telescopis va ensenyar-los als seus fills coses 
sobre l’ astronomia i els noms de les estrelles 
i tot. Els seus fills també amaven l’ astronomia 
però no tant com Miquel.
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La cadena del més enllà

  I en això vaig trobar-me amb eixa carta tan 
estranya: 
“ (Traductor terrestre activat) Tot anava bé en 
la nostra base...Després de minuts d’ investi-
gació , vàrem trobar eixa pilota gegant ( allí es 
feia anomenar planeta) que destorbava la nostra 
vista. Aparentment, eixos “ humans” pareixien 
ser importants...Després de segons de busque-
da de dades, nosaltres (els de la pilita gegant 
taronja, Venus; els Venuïns) vàrem veure que te-
nien intel·ligència, segons sembla, la represen-
taven mitjançant un tal “ Coeficient Intel·lectual” 
...Eren capaços de fer coses en un llarg temps, 
les quals nosaltres tenim tot, valoren a la gent 
que estudia mentre que nosaltres ho sabem tot, 
tot el que ells saben i més...Mesuren els temos 
en anys, mesos, dies, hores, minuts, etc...Quan 
nosaltres podem parar, avançar i endarrerir el 
temps en una realitat paral·lela. Impresionan!

- 27!. Digué 1♯- Dis-li a 374 ♯ que vull un infor-
me sobre eixos “ humans” comparant-los amb 
nosaltres- al mateix momento, 374 ♯, va desitjar 
un informe, el qual va depositar-se sobre la taula 
d’ 1♯ , i aquest va observar una cosa molt es-
tranya…- Com?! De dos persones , ix una altra? 
Increïble!- 1♯ va escriure una carta general als 
375 habitants Venuïns dient: - Venuïns, segons 
sembla, hi ha individus en una pilota gegant 
llunyana a la nostra, aquestos “humans” viuen 
del H20 i de materia, de la qual ells están for-
mats, la qüestió és: Invadim? – A la qual cosa 
els venuïns van contestar afirmativament i el 14 
de Maig de 2005, els 375 Venuïns van trobar el 
president Bush als Estats Units i li van dir que 
ens deixàven exactament 2407 dies, i poques 
hores per a viure, és a dir 6 anys, 7 mesos i 7 
dies. 

    Vàren acomiadar-se del president dient que 
tormarien ,però la próxima vegada amb mil·lions 
de VenuÏns per destrossar-nos...

   Vàren recordar-li de nou que tornarien el 
21/12/12 per seguretat i vàren anar-se’ n. La 
cosa més estranya era que al costat de cada 
paràgraf hi havia apunts, que, fent un resum se-
ria d’ aquesta manera: 
- Soc un habitant Maya i puc asegurar que aquest 
fet va ocòrrer amb Bush i ocorrirà al 2012, jo hi 
era davant de tots ells quan van arribar, he de-
manat información al meu iaio Moye i va em va 
dir que la profecía Venuïna es compliria, amb-
dòs erem preocupats però no vam poder fer res. 
Espere que algu trobi això, i que s’ adoni que 
aquest fet no va ser un fenòmen públic , sols ho 
va veure el president, i jo perquè estava amagat 
( Hi havia anat, però furtar unes coses)…
Això pareixia una cadena , em diuen Francesco 
Vignozzi i he trobat aquest manuscrit, preocu-
pant, veritat? Avui és dia 25 de Febrer de 2011 
i segons sembla, queden pocs diez, molts poc 
de temps; molt, molt poc de temps, exactament 
662 dies. 

FI.

Francesco Vignozzi
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Juán S. Toro

El meu somni

    Quan era xicotet m’ agradava molt veure pro-
grames de l’ espai exterior a la televisió. M’ ano-
mene Joan i ara vaig a contar la meua historia 
amb tot el relacionat amb l’ espai exterior. Com 
he dit abans m’ abans m’ agradaven molt els 
temes relacionats amb l’ astronomía i l’ astrolo-
gía, és a dir, l’ espai en general. Ma mare deia 
que estava boig, però, encara que deia açò en 
el fons li agradava que estudiara molt i que em 
sabera moltes històries sobre l’ espai. Anava al 
col·legi Max Aub a València, jo era molt popular i 
bon estudiant. Normalment al temps lliure anava 
a la biblioteca a estudiar moltes coses del astres 
i curiositats de l’ espai. 
    La meua mestra, Maria, sempre m’ ajudava a 
estudiar molt encara que era xicotet. Maria deia 
que podía arribar a ser un gran astròleg i que 
si volia que quan complira el setze anys podía 
agafar un curs a l’ estranger per a estudiar mot 
amb els millors professors del món. Ara mateix 
tinc quinze anys i, la veritat es que aquest tema 
m’ agrada el mateix o més que abans. Ara als 
tems que passen, jo em pregunte moltes qües-
tions: Hi ha vida a altres planetes? Podrem viure 
a Mart? Aquestes preguntes són molts difícils 
de respondre però amb els avanços tècnics i 
tecnològics es podrán respondre en poc temps. 
Ara mateix m’ agradaría fer un curs a l’ estranger 
com havia dit Maria, però és molt difícil accedir 
perquè diuen que es necesita un nivel alt d’ an-
glés, física i química, tecnología i dibuix tècnic. 
    Aquest any he triat fer-ne un curs intensiu 
d’ aquestes matèries amb un profesor amic de 
la meua mare anomenat Antoni. Ell és un gran 
astròleg i astrònom, a més li agrada investigar 
sobre el misteris de l’ univers. Un dia va vindre a 
ma casa i va dir que estava treballant en un pro-
jecte per a intentar viure a Mart; aquest trebakk 
es posaría en acció en un temps molt llunyà per-
què ara no hi ha aigua líquida a Mart. Aquest 
projecte em va posar la pell de gallina i a mi m’ 
agradaría ser aquell astronauta que viatjara a 
Mart per a viure. 

    L’ any anava passant i jo cada vegada estu-
diava més i més perquè el temps per a l’ examen 
s’ acostava. Ja faltaven tan sols dues setmanes 
per a l’ examen i jo estava amb molt de nervis 
però la veritat em sentía orgullos de toto el tre-
ball que havia fet durant tot aquest any. 
Ma mare sempre m’ ajudava i deia que aquell 
curs el guanyaria i que aniria a l’ estranger, açò 
ficava nerviosa a ma mare i trista perquè no li 
agradava la idea de que me n’ anara tan lluny 
perquè aquell curs era als estats units, i açò la 
posava malament, però ella, a la vegada pen-
sava que era el que a mi m’ agradava i era pel 
meu bé. Era ja l’ hora , va arribar el dia de l’ exa-
men, quan vaig arribar a aquell centre d’ inves-
tigación em vaig ficar un poc nerviós però em 
vaig enrecordar de ma mare que sempre deia: 
“ No et fiques nerviós perquè l’ examen el faràs 
malament”. 
    Em vaig relaxar i vaig fer l’ examen, quan 
vais eixir sentía una sensació de satisfacció i de 
que el treball fet durant un llarg any estava ben 
fet. Amb el temps vaig fer la meua vida normal i 
va arribar una carta a casa amb el resultat de l’ 
examen, quan vaig vore la meua nota no m’ ho 
vaig creure: vaig traure la millor nota i em van 
concedir el viatge als Estats Units. Aquest curs 
constava de quatre anys en un instituto n toto 
estava relacionat amb l’ espai exterior. Quan va 
arribar el dia del viatge ma mare va plorar mol-
tíssim i jo també vaig plorar encara que pense 
que plorar és de xiquets. 
    El curs va ser fantàstic i em vaig llicenciar en 
astronomía i astrología. Els meus Mestres deien 
que era molt bon alumne i em van oferir una 
plaça per a ser profesor allí i jo vaig aceptar amb 
la condició de que la meua familia puguera viure 
amb mí, i així va ser. Ara tinc vint anys i visc als 
Estats Units amb la meua familia i he complot el 
meu somni d’ estudiar el que m’ agradava amb 
molt d’ esforç i sofriment.
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La Tierra

    Había una vez un matrimonio formado por 
un señor joven y una señora enferma. Tuvieron 
8 hijos, pero el el último parto la señora falle-
ció. Los 8 hijos se quedaron al cuidado de Sol, 
que así se llamaba el padre. Los hijos se fueron 
haciendo mayores y fueron teniendo hijos. Sol 
los mantenía a todos en su gran casa, dándoles 
protección y alimentación, pero Sol se iba ha-
ciendo mayor y al final no podría cuidarlos. Sol 
veía que todos sus hijos eran muy diferentes, 
entonces recordó y observó que todos hacían 
los mismo. 
    Tierra que así es como se llamaba su única 
hija, quería hacer algo diferente, entonces cogió 
un poco de materia y creó células. Las cuidó 
durante mucho tiempo y vió cómo evoluciona-
ban. Primero las tuvo en una gran pecera que 
ella tenía, luego cuando evolucionaron las tras-
ladó a un terrario y fueron adaptándose y co-
giendo formas distintas. Sol cada vez se hacía 
más mayor y los humanos de Tierra, que así los 
había llamado, le contaron que Sol acabaría mu-
riéndose y al morir muchos de sus hijos y nietos 
incluida ella también morirían, ellos sabían todo 
esto gracias a una parte de la ciencia que estu-
diaban llamada astronomía. 

    Los humanos le pidieron permiso a Tierra 
para que unos cuantos fueran capaces de te-
ner una pecera y un terrario en condiciones para 
que ellos vivieran porque si ella moría tendrían 
que encontrar otro que hubiera resistido y les 
cuidara.Pero como nunca habían salido ni de la 
pecera, ni del terrario, necesitaban prepararse 
muy bien.
    Construyeron una màquina que les transpor-
taba muy rápido. Pero en los primeros intentos 
fracasaron y algunos humanos murieron. Tierra 
cada vez que uno de sus hermanos moría se 
ponía muy triste y dejaba caer sus lágrimas so-
bre los humanos , refrescándolos. 
Los humanos pusieron máquinas con cámaras 
en las csas de los hermanos y los sobrinos de 
Tierra, gracias a una parte de la ingeniería lla-
mada astronáutica, pero de momento nadie po-
día cuidarlos. Así que los humanos se quedaron 
con Tierra, pero siguieron investigando a fondeo 
este tema, porque aunque quedara mucho para 
su fin, este llegaría. 

Blanca Menor Campos
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Adeu món, hola Univers

    Tenia la finestra oberta. Una suau brisa entra-
va en l’ habitació con si fos una intrusa, portant-
li amb ella l’ olor de la mar. Fins i tot podía sentir 
les diminutes gotes d’ aigua que transportaba 
el vent xocant amb la seua pell nua. Mentre el 
seu cabell s’ arremolinava al seu voltant, els 
seus ulls és mantenien fixes en la Lluna. És setia 
atreta per aquella pàlida llum que aquesta des-
prenia, i pels brillants punts que l’ envoltaven, 
les estrel·les. 
    S’ amagava la Lluna i el Sol eixia per l’ horit-
zó, Elia començà a eixir del seu món particular, 
tornant a la realitat d’ un nou dia. És va vestir i, 
caminat per la seua habitació, va anar amb pàs 
tranquil d’ una punta d’ aquesta a altra, mirant 
es seus quadres, detinguent-se en un especial. 
Aquest, representava l’ univers, amb cadascun 
dels seus planetes dibuixants i pintats d’ una 
manera mágica. El Sol, Mercuri, Venus, la Terra, 
Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. No fal-
tava ningú. 
    Poc després de desdejunar, va anar a donar 
un passeig per la platja, com tots els matins. Bé, 
més bé, com tots els diez, perque solia pasar la 
majoria del temps fora de casa, a la platja, ella a 
soles. Mentre caminava, la sorra calenta li aca-
riciava els peus i li embrutava la pell. De tant en 
tant , es parava a mirar la vella casa de fusta en 
la platja , en la que ella vivía. Poc a poc va anar 
allunyant-se d’ aquesta i cada vegada hi havia 
menys sorra, deixant pas a un sol rocós i fred. 
Elia havia arribat a una espècie de penya-segat 
on en mig del inmens silenci, a soles s’ escolta-
va el murmull de les ones del mar xocant amb 
les roques. 

Quasi automaticament, Elia es va engenollar al 
terra, davant d’ una espècie de placa de pedra 
que eixia del terra. En aquella placa hi havia es-
crit un nom: Marc Salavert Serra. Era el seu ger-
mà.

    Una llàgrima es va escapar dels seus ulls cas-
tanys, volant amb el vent fins acabant formant 
part de les ones. Ell li havia ensenyat tot sobre l’ 
univers i els sues components. Ell era el culpa-
ble de la seua obsessió pels astres.

    Ell havia sigut el seu únic amic quan era una 
xiqueta i quan aquell estiu el mateix mar que ella 
tant estimava li va llevar la vida, Elia no va poder 
tormar a fer una vida normal. Es passava les nits 
observant la lluna i les estrel·les , i els diez pase-
jant per la solitaria platja, deixant que l’ astre rei 
li escalfés la pell. Ja portava temps sense viure 
realment , ella va morir amb el seu germà. Aquell 
temps a soles s’ havia limitat a viure, però d’ una 
manera buida, sense res que li importarà. Aque-
lla nit va decidir eixir a la platja. Les estrel·les i 
la lluna feien resaltar la seua palidesa, i el seu 
vestit volava al ritme de la brisa. Va caminar en 
direciió a l’ aigua i conforme ho feia, es deixava 
portar per el xiuleig del vent. Ella ni era cons-
cient, però cada vegada que donava un pas, s’ 
allunyava més de la vida, deixava al seu cap vo-
lar. Fins que , de sobte, el seu cos començà a 
desfer-se en una espècie de pols brillant. Aquell 
pols volava cap amunt fent remolins fins arribar 
a les estreles. Al fí Elia conseguiría ser feiç. Fo-
nent-se a l’ Univers.

María Alcaide
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¡Un missatge des del cel! 

    Carles era un xiquet reservat, que des de fa 
un any se n’ havia anat a viure amb la seua tia 
del poble del nord d’ Espanya. Com els diez 
eren molts curts i les nits molt llargues, Carlos 
passava molt de temps en la casa de la seua 
tia entretingut a buscar en les goiges? Alguna 
andrómina? Que le servirá per a pasar el temps 
més ràpid mentres no pogueraeixir de casa. En-
tre aquells objectes vells va aparèixer pero sor-
presa un vel telescopi que havia pertanyut al seu 
iaio. Després de demanar-li permís a la seua tia 
pero a poder utilizar-lo, va començar a pujar-se 
a una xocoteta Terrassa que hi havia en la part 
superior de la casa, eixe lloc li permitia veure tot 
el cel estrelar en les nits clares. 
    Amb un vell llibre havia començat a distin-
guir totes les constel·lacions , però de sobte n’ 
hi havia una que no pareixia en eixos llibres, Va 
començar a buscar información però no trobava 
res, ningú que sabera dir´li què era eixe muntó d’ 
estreles que “ formaven” una figura geométrica 
perfectament visible i que tenia sis costats.
     Quan ja s’ anava a donar pero vençut, va 
sentir per la televisió que un equip d’ astronoms 
havia descobert una supernova molt próxima a 
la nostra Via Làctea, i que pareixia que d’ ella 
eixien multitud d’ estreles que estaven formant 
noves constel·lacions. Carlos va pensar , ja he 
trobat l’ explicació a la meua nova constel·lació 
i s’ en va anar toto content a observa-la i pen-
sar quin nom li possava, però quina va ser la 
seua sorpresa que aquelles estreles que forma-
ven un hexàgon s’ havien convertit en una altra 
figura , i no entenia que era el que havia succeît. 
Se’ n va anar al poble a un videoclub que tenia 
internet. Alli es conncetà a una web que tenia la 
NASA , per a preguntar información. Al dia se-
gûent va anar a veure si havia obtingut resposta 
o cap comentari sobre el seu decobriment, però 
no obtingué cap resposta. Així van pasar diez 
i Carlos va començar a pensar que tot allò era 
una rifada? En l’ últim intent va apaéixer un mis-
satge” si vols més informació posat en contacte 
ràpidament amb este nombre 9853617389. 

    Carlos va començar a pensar que tot allò 
podía
ser una broma pesada i que no anava a fer cas 
d’ aquell missatge. Aquella nit no va dormir bé 
pensant que podría ser un misteri i que pot ser 
sí que había algú interessat en el seu descobri-
ment, així que va agafar el telèfon de sa casa i 
va marcar aquell llarg número. A l’ altre costat 
es va sentir una veu estranya que repetia sense 
parar “ hello I am ET” . Definitivament algú volia 
prendre-li el pel. De sobte aquella veu passà a 
ser una veu de dona que preguntava que desit-
ja saber. Carlos dubtà en contar la veritat, però 
al mateix temps tenia molta curiositat per saber 
què li responia, va contar el doscobriment i es-
perà la resposta.
    Tenia que reunir-se amb algú als afores de 
poble i portar escrita la posición exavata de la 
constel·lació que havia descobert. Carlos va 
pensar que tot alló podía ser una trampa, així 
que va decidir acudir una hora abans de l’ hora 
prevista i aniria acompanyat pel seu gos pastor 
alemany i un tiradoe amb la seua corresponent 
bossa de pedres per a utilizar-les en cas d ene-
cessitat. A l’ hora concertada i per un camí , va 
aparèixer una xiqueta de la seua mateixa edat 
amb una carpeta molt voluminosa, com va com-
probar que estava sola eixí des seu amagatall 
i va començar a parlar amb ella. La xiqueta es 
deia Nina i era un xiqueta especial, tan especial 
que no pertenyia a este món, venia com altres 
xiquets d’ un món pròxim i al mateix temps molt 
llunyà. 
    Estava en el nostre món per a ajudar-nos a 
entendre com funcionava l’ univers i tractar que 
no es cometeren les mateixes equivocacions 
que ells havien comés fa ja milers d’ anys. Les 
estreles que Carlos havua vist eren naus que 
formaven símbols a través dels quals ningú ho 
sabera perquè hi havia gent disposada a utilizar 
la informació en benefici propi sense tindre en 
compte les conseqüències. A partir d’ aquuel 
dia Carlos i Nina mantenien una relació d’ amis-
tat i de col·laboració secreta entre els móns.

Alba Giménez 
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Una experiencia eterna

    En un mundo donde todos eran dioses y 
ninguno tenía más poder sobre otro, reinaban 
dioses llamados: Atenea, Ares, Apolo, Demeter, 
Hermes, Afrodita y una diosa que sobresalía en-
tre todos, se llamaba Valery. No le agradaba es-
tar con gente , siempre estaba aislada, y hasta 
el día de hoy no saben qué poderes tiene.
Apolo el siempre tan encantador se la encontró 
en un cráter de su planeta, incosnciente , y no 
tardó ni un segundo en ir a ayudarla. Rápida-
mente se la llevó a su templo , allí la cuidó y 
desde ese día Valery convive con ellos. Un día 
decidieron contarle a Valery el gran secreto que 
tenían previsto sobre el planeta Tierra. El secreo 
era que querían gobernar a todos los seres hu-
manos porque contaminaban el planeta de ellos 
a través de la capa de ozono, pero sabían que 
era muy difícil ya que su tamaño era mayor que 
el de ellos. Valery muy decidida les propuso un 
plan:
 - ¿Por qué no intentamos con los poderes de 
Atenea hacer que los seres humanos nos vean 
con el mismo aspecto de ellos? 
 -¿Cómo vamos a hacer eso, si Apolo jamás 
permitiría que su amada arriesgara su vida? Al-
guien lo va a tener que convencer, ya que es 
la única que tiene el poder de cambiar nuestra 
apariencia. – Contestó Afrodita.
    Hermes convenció a Apolo para que habla-
ra con Atenea del plan. Llegó el dia , todos se 
estaban preparando para bajar a la Tierra pero 
había un problema, sólo podían estar 2h en un 
planeta que no fuese el de ellos, si no perderían 
sus poderes y con el tiempo terminarían convie-
tiendose en seres humanos.
    Atenea tenía el presentimiento de qe Valery 
no era una diosa, pero aún así cedió al plan que 
ella les había propuesto. El el momento en que 
Atenea bajó al planeta Tierra, una fuerza la de-
tuvo sin razón ninguna, le impedía moverse y 
solo quedaba media hora para que se agotara 
el tiempo. Atenea intentó resistirse a la fuerza, 
que le impedía regresar a su planeta ya que es-
taba inmóvil. Pero ella necesitaba saber lo que 
estaba sucediendo. Los demás quedaron ano-
nadados al ver aquel suceso.  

    Atenea asustada porque no podía volver a su 
planeta, quiso usar el único poder que podía uti-
lizar sin moverse: la telepatía. Apolo, impoten-
te por no poder ayudarla, arriesgó su vida y se 
quedó a esperarla, los demás tristes al ver que 
sus amigos se quedaban, tuvieron que regresar 
a su planeta, ya que quedaban escasos minu-
tos. Justo en ese momento Atenea sentía que 
algo le susurraba al oído, esa voz se le hacía co-
nocida y fue en ese momento que descibrió que 
era Valery. No se lo podía creer, tenía el rostro 
desfigurado, notaba su alma llena de odio hacia 
ella, y no sabia el porqué.
 - Hace mucho tiempo llevo esperando este mo-
mento, sabiendo vuestro secreto y ahora llegó 
mi momento. Soy el diablo Atenea y estoy aquí 
para cobrar mi venganza. – Dijo Valery.
 - No entiendo nada de lo que me estás dicien-
do, más bien ayúdame a terminar con el plan, 
apenas queda tiempo y si no volvemos nos ten-
dremos que quedar aquí para siempre y no po-
dré ver más a Apolo, y a mis amigos, contestó 
Atenea.
 - De eso se trata Atenea, te vas a quedar aquí 
para siempre y yo me adueñaré de tu mundo, 
convirtiéndome en ti, y asñi Apolo jamás se dará 
cuenta de quien soy en realidad.
    Atenea no hizo caso de sus amenazas. Jus-
to en ese momento una extraña luz salió de la 
nada, parecía Apolo pero en realidad eran todos 
sus amigos que habían unido todos sus poderes 
para poder ayudarla. Y así consiguieron salvarla 
de Valery, convirtiéndola en un ser humano, sin 
que ella se acordara de lo que había pasado.     
Una vez derrotaron a Valery, Atenea salió sana 
y salva.
    Intentaron volver a su planeta, pero el tiempo 
se había agotado , y apenas podían usar sus 
poderes, toda su fuerza la habían gastado para 
salvar a Atenea, fue así cuando el más poderoso 
de los dioses apareció, ya que fuera de su plane-
ta existían otros dioses. Era Dios, dándoles una 
última oportunidad para regresar a su planeta, 
ya que habían matado al diablo. Y así fue, con-
siguieron volver a su reino sin haber cumplido el 
plan, llevándose de experiencia lo ocurrido.
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Blanca Menor
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Esllaguerama 3000

Mi clase y yo vamos a ir de excursion a todos 
los planetas del Sistema Solar.
Primero vamos a la luna; vamos en una nave 
que acelera a 0- 40000000000000000 km en 
un segundo. Se llama Esllaguerama 3000, y esa 
nave tiene la tecnología más nueva, como una 
cosa que si pulsas en un botón donde pone 
“ hamburguesa” sale una; dormitorios de lujo 
para todos con televisión en 3D, un alua , un ca-
marero para cada uno, 100000000000000000€ 
para todos y una cocina con todas las comidas 
del mundo.
En la luna saltamos porque no hay gravedad. 
Yo vi la Tierra, !qué pequeña era!
Carmen, nuestra profesora, gritó: - ¡Vamos a 
Marte!
Y cuando todos estaban en la nave, la nave se 
iba a Marte y estábamos allí en 5 segundos. 
Carmen dijo: - “ Vamos a dormir aquie, en la 
nave a las diez y media”. Puso una foto de la 
luna en el blog. Pero ahora toca “ caste” página 
121.
“ Dong dong, hora del patio en Marte”.
Carmen dijo: - no, no esperar!, todos vamos a 
mirar en todo Marte si hay algo raro y espe-
cial para que pueda poner una foto en el blog. 
¡Mira! dijo alguien, ¡ un pueblo!
- ¿Qué? dijeron todos, ¡ haz una foto! dijo al-
guien , ¿clic! sonó una cámara. ¡Vamos a la ciu-
dad!
Eran casas con muchos colores y eran muy ra-
ras. Alguien dijo: ¿Hola, me llamo #€@aB32511! 
¿Quieres ver mi habitación? Carmen dijo: ¡eh, 
vale!

La habitación tenía mucos colores y una cosa 
que se llamaba %&CI=#* que se utilizaba para 
cambiar de ropa. ¡A mi me han dado un traje 
invisible y flexible y ahora puedo volar!
Después dijo Carmen que eran las diez y media 
y nos teníamos qe ir a la nave. 
Dijimos adiós a  #€@aB32511 y nos dormimos. 
. ¡Buenos dias! . Vamos a desayunar y después 
nos vamos a Venus. Sólo podemos estar allí un 
poco porque nuestras superbotas sólo pueden 
estar en nitrógeno poco tiempo. Estaremos allí 
en 40 minutos.
Después vamos a Mercurio. Allí hace mucho 
calor asi que sólo podemos estar allí 30 minu-
tos. Y en Saturno
1 hora y en Júpiter 1 hora y 10 minutos, en 
Urano 10 minutos, en Neptuno 10 minutos y 
en Plutón 5 minutos. Después de la excursión 
llegó a la escuela una carta donde ponía: para 
4º de primaria, José Senent, Escuela de Mas-
sarrojos, España. 
Carmen leyó la carta y ponía: de  #€@aB32511 
a la mejor clase de la Tierra. 
¿Podemos enviar cosas? En el paquete hay 
unas cosas para vosotros. Carmen abrió el pa-
quete y ...¡era su cámara! y un %&CI=* para 
cambiarse. He aprendido una cosa, las perso-
nas de marte son buenos amigos, no mons-
truos. 

Wimmo
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Un país extraño

Hace 100.000 años la tierra no existía, 
sólo existía: Marcurio, Venus, marte, Ce-
res, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y 
Plutón. En cada planeta habia EXTRATE-
RRESTRES, DINOSAURIOS ENORMES, 
PIEDRAS GIGANTES Y VOLCANES EN 
ERUPCIÓN. Los EXTRATERRESTRES 
tenían: un ojo, una pierna, dos brazos, no 
tenían oídos, bocas ni mariz y tenía sólo 
para protegerse cuernos de espadas. 

Nadie sabía si eran EXTRATERRESTRES o 
ANCIANOS porque eran muy feos. Un día 
llegaron los seres humanos, los EXTRATE-
RRESTRES les empezaron a tirar piedras 
gigantes. El segundo día les dijeron para 
que se mueran ¡ venir aquí hay comida!. 
Entonces subieron al volcán y les engaña-
ron y un ser humano se dió cuenta y pulsó 
un botón que habia y todos los EXTRATE-
RRESTRES, DINOSAURIOS, PIEDRAS y 
VOLCANES desaparecieron. 

Alba Chorda Rodriguez 
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Relats rebuts per email 



Lo que el Sol vió

Todos los días, cuando los humanos despertáis por la mañana, la calle está llena de luz. Pasáis el 
día con algo que os alumbra para que entre vosotros os podáis ver. Lo que os rodea está a todo 
color, pero pocas veces os paráis a pensar que soy yo, el Sol, el que hace posible todo esto, el que 
a la vez os salva de morir congelados y el que os pone morenos en verano. Y si os paráis a meditar, 
pensáis que sólo soy eso, una bola de luz y calor, a la que podéis sustituir con una simple bombi-
lla o una estufa. Pues bien, yo soy más que eso, soy alguien que os ha visto nacer a cada uno de 
los de vuestra especie, a todo ser vivo. He visto a los océanos crearse, a las montañas elevarse 
y a algún meteorito puñetero que alcanzaba la superficie de vuestro mundo, dejando resultados 
desastrosos.
 También he visto cómo algunas de mis hermanas estrellas se convertían en polvo para dar origen 
a sus descendientes, y cómo las mayores, quedando sin descendencia, se convertían en bolas 
oscuras y frías que, por la rabia y la desesperación de no tener una hija, absorbían todo lo que 
encontraban a su paso.
 Alcancé a ver sin ningún problema cómo Júpiter y Saturno luchaban por el amor de Venus, sa-
liendo vencedor el más pequeño de los dos al dejarle una gran herida al otro en su cuerpo. De esa 
herida brotó sangre y quedó una gran mancha roja. Saturno le pidió matrimonio a Venus diversas 
veces, pero se negó todas ellas. Venus le devolvió los anillos que formaban parte de la petición y, al 
rendirse Saturno cansado de ser rechazado, se los puso éste alrededor de su cuerpo por no tener 
dónde guardarlos. Venus amaba a la Tierra y la Tierra amaba a Venus, por lo que ahora nadie les 
separa. Y Marte, como muestra de su amistad con vuestro mundo, se situó entre él y los dos gran-
des planetas Júpiter y Saturno para evitar posibles enfrentamientos, añadiendo también un cintu-
rón de asteroides. Seguramente vosotros, los humanos, os estaréis preguntando cómo es que la 
Tierra tiene una historia amorosa y no os habéis dado cuenta. Pues yo os digo que no sólo debéis 
buscar información sobre vuestro planeta haciéndole agujeros, poniéndole aparatos y haciendo 
experimentos. Para descubrir el resto bastaría con que le preguntarais y hablarais con él. A veces, 
vuestro mundo gruñe y hace temblar vuestras casas, y a veces llora inundando vuestros pueblos, 
todo con la intención de que alguien le haga algo de compañía diferente a caminar o vivir sobre él.
También he visto cómo los planetas que me rodean marginaban a Plutón, que luego encontró 
nuevos amigos llamados Ceres y Eris, con los que formó una pandilla llamada “los planetas enanos”.
Recuerdo como si fuera ayer cómo Mercurio se acercó pidiéndome que le diera calor, ya que tenía 
mucho frío, y desde entonces se mantiene cerca de mí.
He visto muchas cosas que los humanos nunca hubierais imaginado, o tal vez sí, pero todo esto 
lo he visto yo, el Sol, esa bola de luz y calor que brilla y no podéis mirar directamente, a la que le 
dais poca importancia pero que siempre os dará su protección.

FIN

Ignacio Iserte Pastor

Nota: Aquest treball va ser rebut per email, sense muntatge en cartolina.
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Una fiesta en el espacio

Erase una vez en el espacio, en un colegio llamado Alíen Espacial, era el tercer trimestre y se en-
tregaban las notas. Los alumnos eran los planetas y entonces todos los planetas habían aprobado 
su último examen. 
Su profesora, doña Luna pensó que para celebrarlo podrían hacer una fiesta. Primero, pidió per-
miso al director para hacer la fiesta en el colegio y fue al despacho del señor Sol, doña Luna le 
preguntó:
- Señor Sol, ¿podríamos hacer una fiesta para celebrar que todos los estudiantes han aprobado? 
¿Qué le parece?
El señor Sol, respondió:
-Me parece genial, ¡¡ hagan la fiesta ¡¡
Pero en ese instante, doña Luna, la profesora, dijo:
-Si vamos a utilizar la bola de discoteca, todo el espacio estará cambiando de color todo el rato. 
¿No crees que los habitantes de la tierra se extrañaran de ver el espacio de colores? ¿Que pode-
mos hacer para evitarlo?
-Ya lo sé…. dijo el señor Sol. Haremos un concurso en el colegio para aportar ideas de cómo evitar 
que se vean colores en el espacio.

Semanas después, el alumno Júpiter, fue al despacho del director y dijo:
-Señor Sol, tengo una idea. Podemos pintar la atmósfera que protege a la tierra de color del espa-
cio, y así no se darán cuenta de que hacemos una fiesta con luces de discoteca.
El señor Sol, dijo que aquello era muy buena idea. Al día siguiente, doña Luna y don Sol, llamaron 
a decoradores de discoteca para que montaran la fiesta. Esa misma noche celebraron la fiesta. 
Antes de empezar, entregaron los diplomas a todos los planetas y después empezó el baile, el 
que quiso fue con pareja y el que no fue solo o con sus amigos, pero lo importante era divertirse 
y bailar. 
Después de aquella fiesta, en el espacio, todos los años hay una fiesta de entrega de diplomas.

Y colorin, colorado esta historia espacial ha terminado….

      
Lorena Domingo

Nota: Aquest treball va ser rebut per email, sense muntatge en cartolina.
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y esto es todo amigos....



aog
OAUV

aog
UV

aog
Generalitat Valenciana

aog
MICINN y FECYT


