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14 QUILÒMETRES
Fa molts milers d’anys
una arca va navegar,
buscant lliurar-se del desastre
que l’home havia causat.
Noé, amb la gran arca
i algunes parelles d’animals,
per salvar a les espècies
van deixar la seua llar.
Obeint a la missió
que Déu li havia encomanat,
Noé va esperar quaranta dies
fins que la pau va tornar.
Molts milions de persones,
i dic persones, no animals,
han de deixar les seues cases
per la guerra a les ciutats.
I sí, sabem a què faig referència:
a l’Estret de Gibraltar,
on naufraguen tantes vides
que buscaven llibertat.
A l’arca de Noé tots sobrevisqueren;
els que escapen d’Àfrica de vegades no ho fan
i els que creuen els catorze quilòmetres
sols troben tristor i fam.
El diluvi durà quaranta dies,
però encara no ha acabat.
Tot el món ignora els fets
amb absoluta impunitat.
Els culpables som nosaltres,
egocèntrics, pecadors,
sabem que hem de canviar coses
però no estem per la llavor.
MARÍA CINTRANO FERNÁNDEZ, 1r A BATXILLERAT
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LA FALLA DE DON JOSÉ LLUCH
Si de falles tens moltes ganes
i bonica falla vols fer,
de pressa, a veure si et prepares,
a Don José Lluch t’esperem.
Enguany el lema té moltes potes,
ens fixem en l’Arca de Noé,
porta paper, cola i tisores,
a Don José Lluch t’esperem.
Entrarem cèrvols, una parella,
elefants i rinoceronts;
“Pare, que l’Arca es desnivella!
No oblides una de lleons”.
Per a tindre un bonic ninot,
fa falta pinzells i pintures,
farem les ales de cotó
i tindrem diverses textures.
Bonica ens quedarà la falla,
l’Arca que entre tots hem de fer.
Què gaudisca ja la xicalla!
A Don José Lluch t’esperem.
I per a completar la festa,
colorides flors portaràs,
ofrena a la Maredeueta
que per tu sempre vetlarà.
LUCIA SANFEDERICO BUSÓ, 4t ESO A

