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LA MEUA NINA DE VODÚ

Tinc una nina
bonica, bonica, bonica...
m’agrada el seu somriure
llevat que estiga avorrida.

Si vol anar per ells
si vol anar per elles
cap problema ella té
llevat que avorrida ella estiga.

A la nit tranquil·la
pel dia no és bona amiga
si vols alguna amigueta
no et busques una com ella.

MARINA ABBASI OLIETE
CEIP MONTOLIVET
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MÓNICA CANTARERO REPISO
CEIP MALVA-ROSA

EL MEU GOS

El meu gos és un ós
per això m’agrada molt
no li agrada dutxar-se
li agrada tombar-se.

Al meu gos li agrada passejar
i a la neu rondar.

Quan arriba a casa li agrada tombar-se
i que la panxa li rasque.
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TATIANA RODRIGO FLORES
CEIP MALVA-ROSA
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SUSANA CAVANNA FENOLLOSA 
CEIP MALVA-ROSA
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ROSA MONTOYA ZOFIO
CEIP MALVA-ROSA
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RUE SANT HONORÉ PER LA VESPRADA, EFECTE DE PLUJA

Sent els carrers banyats per la pluja del fred hivern,
secs estan els arbres,
grogues són les cases i negres els terrats.
Petita font és de la que surt l’aigua gelada.
Les persones tristes estaven, per l’horrible sensació d’humitat.
Els fanals poc lluminosos fan la nit sinistra
l’alegria de la ciutat va desaparéixer per l’arribada de l’hivern,
els carros de cavalls fugen de les gotes de pluja,
el cel blau tapa les fosques cases i les tristes persones.
Les finestres tapades per cortines no eviten veure
la tempesta que s’apropa.

DANIEL TORTAJADA GARCÍA
IES JOANOT MARTORELL
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SENTIMENTS

Els seus ulls són grans i
obliden l’amargor negra.
Amb la cara ben redona
camina a llargs passos,
i la tristor del seu coll llarg
i el pit descobert, converteixen
la seua pal·lidesa trista
en un cos humà de color groguenc.

NEUS XIAOZHAO SANCHEZ SANZ
IES JOANOT  MARTORELL
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NO HI HAVIA A VALÈNCIA UN AMOR COM EL NOSTRE

No hi havia a València dos amants com nosaltres
que vessaven d’amor del matí a la nit
Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses.
De sobte em pren aquell record
de quan tu i jo ens estimàvem
davall la lluna entre besos i carícies.
No comprenen el nostre amor com un manual d’instruccions
com un costum pacífic.
I que ens perdonen els que creuen en l’amor platònic.
Es desperta, de sobte, a la nit amb les nostres abraçades
i ens tomba als dos junts en un sol cor que s’ajunta.
Jo desitjava, a voltes un amor permanent com el nostre,
per a tota la vida.
El nostre amor potser no serà etern
però sí molt intens.
No hi havia a València dos amants com nosaltres
tan units com tu i jo en són parits ben pocs.

ANNA MARIA DE LA SALUD STAPANE
IES SERPIS
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Àngel de la guarda, oblidat,
àngel maleït.
Maleït per tots,
maleït per cap.

Tu vols el teu protegit,
però ell ja està agafat.
I si t’apareixes davant d’ell,
les teues ales, seran tallades i els teus sons també.

Àngel de la guarda,
àngel maleït.
T’has enamorat i...
Està mal vist.

BEGOÑA GARCÍA COLOMER
IES FONT DE SANT  LLUÍS
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RES NO M’AGRADA TANT

Res no m’agrada tant
com llegir i pintar a casa.
Conte llavors, distreta, raone amb les lletres.
M’agraden molt els dibuixos acolorits,
més no massa carregats, que els desgracies,
sinó amb aquella harmonia 
dels colors justos i precisos.
L’expose a la paret de l’habitació
com ho fan els xiquets petits.
Després, llig algun llibre
de fantasia.
De vegades, arribe a imaginar-me
la història al meu cap,
i és meravellós.

ADA CARRIÓN DOMINGO
IES SERPIS
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EL DARRER DIA QUE ES PONGA EL SOL

Res no m’agrada tant
El darrer dia que es ponga el sol
Jo que he estat nascuda
d’entre les carícies d’un gesmiler en flor,
ara m’esguellen les mans
l’animal, el gos i el bou.

Jo que he estat l’alegria,
el bressol i la saó,
ara calle i vesse sang
d’entre les runes d’un vell forn.

Jo que he estat omplerta
d’espenta, estima i dolçor,
ara jec trencada
entre els records d’un vell collidor.

Ara que em sembren entre consciències
defensaran la meva llavor,
i mentre ploren la meva crema
trobe en la séquia una fi,
la meva mort.

Plante els últims records,
d’entre la terra i els garrots,
i esmunyint-me entre tots dos,
trobe en el cant de les dolçaines
una promesa ferma de triomf.
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El darrer dia que es ponga el sol
no creixeran precs ni flors.
Trobareu un vell monstre sabedor
de la barbaritat comesa:
d’ella, la mort.

El darrer dia que es ponga el sol,
per bullir les penes i les pors,
farem un foc.
Farem de la història la lluita
i, de la nostra vida,
la vostra mort.

ANDREU MORENO HAYA
IES CABANYAL
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ESTIUS DE VIDRE

Arribes mentre les paraules
i els carrers es buiden per convertir-se en record

I et fas pas entre l’ànsia de desastre
i el caos que ens sacseja

Però l’hivern dels estius de vidre arriba
i només sents l’oblit de la primavera

Cremes el temps i el reflex de la lluna
quan les paraules buides
apaguen la llum de la matinada

Les runes t’alcen de la pols oblidada
entre desitjos i avingudes

mentre els trens de tornada amaguen la nostàlgia
i les històries que tenen fam
i molta por de créixer,
moren

LAIA MOLERO I BENEITO
IES FONT DE SANT LUÍS
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Per a veure el vídeo, feu clic a la imatge o copieu l’enllaç i enganxeu-lo al vostre ordinador / mòbil.

Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=xFi1KcRvwxI&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

LAIA MOLERO I BENEITO
IES FONT DE SANT LUÍS

ESTIUS DE VIDRE

https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria
https://www.youtube.com/watch?v=xFi1KcRvwxI&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria
http://https://www.youtube.com/watch?v=xFi1KcRvwxI&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria


SEGON PREMI - POESIA 2.0.BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

ASTÈNIA PRIMAVERAL

A la vora del teu llit
clareja la meua primavera
amb roses roges
que banyen els teus cabells,
tulipes que cauen dels teus ulls
i un matalàs d’espigues,
et fa un món alçar-te d’ell
malgrat que et fereix,
nodreix la teua ànsia de dolor
i jo lluite per fer-me a tu
per aconseguir una punxa
del teu cor rosegat
per la por i la desolació.

Passen els dies
i la meua primavera
no aconsegueix aflorar,
has fet arrels al llit,
allò que et fa mal,
però no estàs disposat
a abandonar,
no coneixes altres roses
que les roges,
i, com a conseqüència,
cremes tot allò que et fa únic,
cremes la joventut, la pau,
l’amor i l’alegria.
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A poc a poc vaig marcint-me,
i tu no sembles respondre.
Ja res et fa riure, ni entristir
ni enutjar, ja no ets el mateix
a qui jo vaig conèixer.
Qui amb un somriure
il·luminava tot allò
al seu voltant, milers de primaveres.
Ara veig que ets ací amb mi,
al mateix llit, no puc veure’t,
però ho sé amb certesa,
et comprenc, i a soles sé plorar,
la meua primavera
va marxar amb tu, i jo,
visc a una tardor constant,
on mai tornaré a veure’t.

ÁLVARO HERNÁNDEZ CASTILLEJO
IES JOANOT MARTORELL


