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Carta a les famílies 
de la Tabor 

Covid, paraula que ha irromput en les nostres vides i que sembla 
que de moment no té ganes de marxar. 

Covid, paraula que ens ha obligat a familiaritzar-nos amb el gel 
hidroalcohòlic, el rentat de mans, la presa de temperatura, la 
ventilació, la distància de seguretat, les mascaretes, les entrades 
esglaonades, les PCR, les files...

Covid, paraula que ens ha demanat a tots i totes un gran esforç 
d’adaptació, empatia, confiança, canvis i, també, pèrdues. 

Malgrat tot, ens hem de felicitar! Amb l’esforç de tota la Comu-
nitat Educativa, hem aconseguit engegar un nou curs, en aquesta 
situació tan inèdita, excepcional, generadora d’incerteses i de 
qüestionament general.

I tot això ho hem fet amb il·lusió, amb ganes, pensant en cada un 

dels infants que tenim a l’escola. Ha calgut i caldrà un acompan-
yament emocional, ha calgut trobar moments per explicar-nos 
tot el que hem viscut, però era necessari que els nens i nenes 
poguessin tornar a l’escola i retrobar-se amb els seus companys 
i mestres.

Volem fer arribar un gran agraïment a totes les famílies pels mis-
satges que ens heu fet arribar: ànims, no esteu soles, ho esteu 
fent molt bé, gràcies per cuidar dels nostres fills i filles! I tants i 
tants d’altres missatges que ens han esperonat a seguir endavant 
i a seguir fent canvis per anar-nos adaptant a la situació, sempre 
pensant en el benestar dels infants.

Gràcies nenes i nens, gràcies famílies, gràcies equip docent i del 
PAS, gràcies Servitabor, gràcies AFA, gràcies Claror pel vostre 
suport, ajut, comprensió i col·laboració per fer possible el pro-
jecte Tabor en aquests moments tan i tan complicats i incerts.

Meritxell Alambillaga, Ana Serra i Núria Canela
Equip Directiu de l’Escola
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Anna Serra i Núria Canela
Equip Directiu

EL ROCÒDROM

Des del curs passat, els nens i nenes de l’escola gau-
deixen d’un espai on poder-se enfilar: el Rocòdrom.

Però, com va aparèixer la idea?

Vam iniciar un procés participatiu de l’alumnat on el 
tema era La Millora dels Patis de l’Escola. A través 
de les tutories d’aula, els alumnes van anar exposant 
com seria el seu pati ideal. Totes les propostes recolli-
des es van portar al Consell d’Infants, reunió que vam 
fer els nens i nenes delegats de classe amb l’Equip 
Directiu.

Hi va haver propostes coherents, propostes divertides 

i propostes inassumibles.

D’entre totes les opcions possibles, vam haver de de-
cidir per on començar i, amb l’ajut de l’AFA, vam 
contractar una empresa perquè construís el rocòdrom 
i, alhora, també vam aprofitar per fer la pissarra del 
pati. Va quedar pendent pintar jocs al terra del pati, 
però malauradament la pandèmia ens va obligar a 
deixar-ho per més endavant.

Resten, encara, moltes propostes al sac, de totes elles 
ens agradaria començar per fer els patis més verds. 

Haurem d’esperar una miqueta.

 



 

Aquest any P3 s’estrena amb l’activitat “TOTHOM A 
L’ESCOLA”. 

Aquesta activitat en família, enguany l’hem hagut de 
modificar degut a la Covid. Per això ens hem hagut de 
reinventar una mica ja que per a nosaltres és molt im-
portant que les famílies seguiu participant en aquesta 
activitat, malgrat la situació que estem vivint. 

La família d’en Max, de la classe dels Bons Amics i 
Bones Amigues (P3B), ha participat de manera vir-
tual, amb un vídeo molt interessant, fent de reporters. 
Després en Max, amb un suport amb dibuixos, ens ha 

explicat la seva pràctica de granger donant de menjar 
a les cabres i el boc. 

Ha estat molt bonic i emocionant veure com ho expli-
cava en Max i, alhora, una experiència molt enriqui-
dora per tot el grup classe. 

Us animem a totes les famílies de l’escola Tabor a 
seguir participant en aquesta activitat tan divertida, 
emotiva, enriquidora, significant i important per els 
infants de l’escola, i gaudir d’una bona estona amb 
els vostres fills i filles i amb els seus companys i com-
panyes d’aula.

TOTHOM A L’ESCOLA
P3

Gemma Albi
Professora



 

Mercè Montes
Professora

TOTHOM A L’ESCOLA
2n

A l’escola vam engegar fa uns pocs cursos el projecte 
anomenat TOTHOM A L’ESCOLA on convidem a to-
tes les famílies a preparar a casa una activitat per dur a 
terme dins l’aula. Aquest curs aquesta activitat no pot 
ser presencial, però sí hem trobat la manera de poder 
dur-la a terme de forma telemàtica. 

La família Ramírez va trencar el gel amb una activitat 
sobre el seu gatet que va ser genial.

A partir d’un vídeo gravat a casa seva, la Marta i la 
seva mare, la Núria, ens van presentar el gatet que va 
arribar a casa seva durant el confinament. Ens van ex-
plicar com és, què fa, què menja, com juga i, fins i 
tot, com les esgarrapa! Després ens van portar uns di-

buixos d’uns gats per pintar i un laberint. Va ser molt 
interessant des del començament fins al final.  Gràcies 
Marta i Núria!

Un altre dia, la família Rovira ens ha preparat una ac-
tivitat relacionada amb l’eix transversal a partir d’una 
col·lecció de llibres anomenada “Els petits herois”,  on 
es presenta la biografia de personatges històrics relle-
vants explicada per a infants. De tota la col.lecció han 
triat tres personatges (Mary Shelley, Jane Goodall i 
Frida Kahlo) i han enregistrat un vídeo on ens expli-
quen la seva vida. Després, ens han proposat una acti-
vitat on els infants han gaudit i ho han demostrat amb 
les seves boniques produccions. Moltes gràcies Elna, 
Marta, Jaume i Quim!



Irma Miñarro, Daniel Solera i Anabel Pérez
Tutors de 6è

TOLEREM 
LA DIVERSITAT?

Enguany el tema triat com a eix transversal ha estat 
Fem un món millor. Els primers dies de curs a cada 
grup vam estar donant moltes voltes al tema. Com po-
dem fer un món millor? Com podem contribuir-hi de 
veritat? Teníem molt clar que això no havia de ser un 
projecte més.

A les classes de 6è van sorgir moltes propostes: pro-
tecció d’animals, reciclatge, millorar l’aire que respi-
rem, el treball de les ONG, la igualtat de gènere… A la 
classe de 6è A, finalment, ens vam centrar en la lluita 
contra el racisme i per això vam triar el nom Nelson 
Mandela.

Una de les tasques que hem decidit tirar endavant és 
fer un estudi sobre el racisme i la xenofòbia a la nos-
tra comunitat educativa. Per això, el primer que vam 
fer va ser posar-nos en contacte amb OBERAXE (Ob-
servatorio Español del Racismo y la Xenofobia), per 

demanar algun tipus d’assessorament. Aquesta entitat 
ens va derivar a Aula Intercultural on actualment es-
tem participant, junt amb els altres grups de 6è, en la 
campanya Tu educación va a cambiar el mundo. Entre 
d’altres activitats, el 10 de desembre participarem en 
un seminari online amb escoles de tot l’Estat i amb 
OBERAXE.

Paral·lelament, a classe hem començat a preparar una 
enquesta per passar-la a tots els membres de la comu-
nitat Tabor: alumnat, famílies i personal docent i no 
docent del centre. Tenim un model per a infants (a par-
tir de 2n) i un altre per a adults i volem preparar ver-
sions en català, castellà i anglès per arribar al màxim 
nombre possible de participants. Amb el nostre petit 
estudi volem esbrinar si realment som una comunitat 
tolerant amb la diversitat. Un cop analitzades les da-
des, el següent repte serà pensar què podem fer per 
potenciar més l’acceptació de la diferència.



CARTES DES DE 
L’NSTITUT

Deixar l’escola i anar a l’institut és un gran 
canvi, i més amb les limitacions que ens ha im-
posat la covid. Per aquest motiu hem preguntat 
a alguns exalumnes de la Tabor com han viscut 
aquests primers mesos fora de la nostra escola.



ÈRIC ROMÀ
Exalumne

ESTIC MOLT ADAPTAT

Hola, soc l’Èric Romà i vaig a l’Institut Teresa Pàmies 
(abans es deia Príncep de Girona). 

L’institut és diferent a l’escola, has de ser més inde-
pendent. He començat 1r de la ESO després de de sis 
mesos de confinament i després d’uns dies de classe 
ens van començar a posar deures i vam començar a fer 
exàmens i va ser complicat adaptar-se al ritme, perquè 
portava mesos fent poca feina. No he coincidit amb 
gairebé ningú de la meva classe de la Tabor, però ja 
he fet nous amics, apart dels que ja venien de la Tabor 
i que van a d’altres classes. Em va costar adaptar-me 

als nous professors, les noves assignatures i l´horari 
d’aixecar-me a les 7 del matí per anar a agafar l’auto-
bús... però ara estic molt adaptat. 

L’Institut és molt gran per dins i per fora, hi ha molta 
llum i estan ben ubicades les aules; té dos pistes de 
futbol, hi ha bancs per seure i també força vegetació. 

M’he trobat també amb noves assignatures com Filo-
sofia o Tecnologia, nous professors amb els que ens es-
tem coneixent, però després de tres mesos us he de dir 
que estic molt content amb l’Institut que vaig escollir



GUILLEM LEW
Exalumne

UN GRAN CANVI

Després de nou anys a l’Escola Tabor era dificil as-
similar que te n’havies d’anar, però a la vegada volia 
dir que t’estaves fent gran... 

Jo vaig entrar a l’institut Juan Manuel Zafra del carrer 
Provença. Coneixia més que altres companys l’insti-
tut, ja que la meva cosina gran fa dos any que hi va i 
ens explicava les coses que feien, deia que donaven 
molts deures i jo m’espantava pensant que m’enfon-
saria en la muntanya de deures i no els acabaria mai.

Va arribar el 14 de Setembre, el dia esperat, el dia que 
començava la secundària... Ens van fer entrar classe 
per classe, jo que sóc la classe A vaig entrar amb el 
primer grup per reunir-nos al pati amb la nostra futura 
tutora de 1r. Tots estàvem molt nerviosos i ningú par-
lava quan la tutora explicava les mesures de seguretat 
de la covid-19 i les normes de l’institut.

Va ser un dia molt especial, encara que només van ser 
dues hores on ens van explicar moltes coses. Va ser 
molt emocionant.

A partir del següent dia va començar l’institut de ve-
ritat. La primera assignatura era llengua i vam co-
mençar a conèixer els nostres professors de curs, i els 
dies fins avui van passant molt ràpid.

L’institut, amb la covid-19, té limitacions, com no po-
der canviar de classe per les diferents assignatures o 
que estem separats per classes durant l’estona de pati.

Me n’he adonat que a l’institut no posen tants deures 
com em pensava, i és un moment per fer nous amics i 
conèixer molta gent.

Espero que al Zafra pugui aprendre tantes coses com 
he après a la Tabor.



 

Joaquim Campi, Montserrat Rovira i Estefania Morales
Professors

EL MUR DEL 
CONFINAMENT

Temps lliure, dibuixar, la família, por, tristesa, inse-
guretat, content, avorrida, cuinar, soledat, retroba-
ment.... això és només un petit recull extret dels es-
crits que ens han fet arribar els nostres infants al Mur 
de la Tabor durant aquest principi de curs.

La idea va sorgir a principis de juliol, quan un grup 
de mestres de la Tabor vàrem pensar de quina manera 
podríem acompanyar emocionalment al nostre alum-
nat a la tornada de les vacances.

El principal objectiu era crear activitats orientades 
a facilitar el retrobament dels infants a l’arribada al 
centre, i crear espais i moments on poguessin inter-
canviar i parlar de les situacions viscudes durant el 
confinament.

Els primers dies de confinament estava una mica avo-
rrida. Volia tornar a l’escola. Em sentia sol cada matí, 
no podia sortir al carrer. No puc veure la meva fa-

mília. Tampoc podem donar petons ni fer abraçades. 
Estic content per veure els meus amics.

Cada classe té el seu petit mur i cada mur és ben di-
ferent i particular. Però tots els murs tenen en comú 
una cosa, entre tots formen el nostre mur, EL MUR 
DE LA TABOR.

Tothom no ha escrit al mur, només uns quants. Uns 
per falta de temps, altres perquè encara no els ha vin-
gut de gust, algunes ho tenen pendent. Però tranquils, 
que al mur de la Tabor hi som tots i totes, els nostres 
infants, el professorat i les famílies.

A qualsevol dels petits extractes que hi ha a algun dels 
vint-un murs de la Tabor segur que llegirem alguna 
historia o algun fragment que semblarà que hagi estat 
escrit per vosaltres de pròpia mà.

Felicitats família Tabor per crear EL VOSTRE MUR.





Roniel: A mi m’ha agradat tornar a 
l’escola perquè puc jugar amb els meus 
amics.

Adrian: La meva àvia anava a venir a 
Barcelona des del Perú, però no va 
poder venir perquè havien cancel·lat 
el vol. Va agafar el coronavirus i va 
morir. Em vaig sentir molt trist.

Rafa: He estat malament perquè trobava 
a faltar l’escola.

Elena: Quan plovia em sentia trista.

Daysland: Que no torni el coronavirus.

Aimar: Tot això s’acabarà i el corona-
virus s’anirà d’aquí.

Mar: Moltes gràcies, pare i mare, ens 
heu cuidat molt.

Ivan: Ahir estava content, avui estic 
enfadat i demà no sé què passarà.



Andrea: Durant el confinament m’he sen-
tit molt avorrida, perquè he estat 
molt temps a casa.

Luna: A vegades m’he sentit molt avo-
rrida perquè no sabia a què jugar o 
què fer. També m’he sentit molt con-
tenta, per exemple quan vaig saber 
que ja podíem sortir al carrer però 
amb mascareta.

Bruna: Durant el temps he après que 
podem estar més temps amb la família.

Eric: Durant el confinament m’he sen-
tit més content perquè he tingut més 
temps per jugar amb la meva família.

Óscar: He sentit tristesa per no veu-
re els meus amics i amigues. També he 
jugat molt amb els meus germans.

Maria Clàudia: Durant el confinament 
m’he sentit amb por per si m’agafava 
el COVID-19. També he sentit tristesa 
perquè m’agrada anar a l’escola.



Flor: Jo m’he sentit contenta i a la 
vegada malament perquè al confinament 
vaig estar sense els meus amics. I ara 
estic bé perquè hem tornat al cole i 
hem pogut veure els nostres amics.

Jan: Durant el confinament m’he sentit 
trist perquè no veia els meus amics 
de l’escola ni tampoc els profes.

Valentina: Jo he estat nerviosa, però 
també alegra perquè he estat amb la 
família.

Núria: Durant el confinament, soleta 
soleta m’he trobat i vuit mesos han 
passat.

Dumak: Quan estava confinat sentia com 
si estigués sol, trobava a faltar als 
meus amics.



RECLAMANT ESPAIS 
MÉS SEGURS I 

SALUDABLES PER ALS 
NOSTRES INFANTS

Eco Tabor + Comissió Reivindicativa AFA

Aquest any, la Comissió Reivindicativa ha su-
mat forces amb l’Equip Directiu i Eco Tabor, 
una iniciativa creada a principis del 2020 per 
mares i pares de l’escola per compartir tota 
mena d’esdeveniments (xerrades, manifesta-
cions, etc.) o propostes relacionades amb l’edu-
cació mediambiental.

Si la crisi climàtica ja és, des de fa anys, una preocu-
pació pel futur del nostre planeta, aquest any la crisi 
sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19 ha 
posat en evidència la necessitat de prioritzar la salut 
de la població per sobre de qualsevol altra cosa, fins 
i tot de la nostra pròpia economia. Els nostres fills i 
filles han estat confinats sense poder sortir de casa 

durant set setmanes. Durant aquest temps hem viscut 
una situació totalment excepcional. No obstant això, 
hi ha hagut almenys un aspecte que no ha estat tan 
negatiu. La contaminació a la nostra ciutat va baixar a 
mínims històrics. Els nivells de NO2, un gas associat 
a malalties respiratòries i cardiovasculars, produït ma-
joritàriament pels cotxes i altres mitjans de transport, 



van caure en picat. 

Per desgràcia, actualment ja hem tornat als nivells pre-
vis a la pandèmia. L’inici del curs escolar es va obrir 
amb nivells rècord de contaminació, amb la majoria 
d’escoles per sobre del límit establert per l’OMS. El 
nivell de NO2 de referència de l’OMS i el valor límit 
de la mitjana anual de la UE és de 40 mg/m3. L’escola 
Tabor es troba als límits d’aquests nivells mitjans (1). 

Barcelona és la ciutat amb major densitat de cotxes 
de tota Europa (6.000 cotxes per quilòmetre quadrat) 
i un 60% de l’espai públic està dedicat al cotxe. A la 
ciutat comtal, la contaminació és culpable de la mort 
d’un miler de persones l’any (2). També, entre d’altres 
malalties, és la causa d’una tercera part dels casos d’as-
ma infantil. Un estudi d’ISGlobal va determinar que 
l’exposició durant els primers anys de vida a partícules 
PM2,5 provoca un pitjor rendiment de la memòria i 
l’atenció. Un altre estudi publicat a la revista Plos Me-
dicine (3) va concloure que un increment del 3% en el 
verd d’un barri eleva el quocient intel·Iectual dels nens 
de 10 a 15 anys en 2,6 punts i, a més a més, comporta 
una reducció de 2 punts en els problemes de compor-
tament (falta d’atenció i agressivitat). 

La contaminació acústica és un altre factor a tenir en 
compte. A menys soroll, menys estrès, o més capaci-
tat de concentració i millor rendiment escolar. Encara 
que no ho sembli, l’excés de soroll té un impacte molt 
important sobre la salut, amb malalties cardiovascu-
lars o mentals. Segons l’OMS, l’exposició perllongada 
al soroll ambiental provoca 12.000 morts prematures 
i contribueix a 48.000 nous casos de cardiopatia is-
quèmica a l’any a Europa. És la segona causa de mort 
prematura, darrere de la contaminació de l’aire.(4)
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’han posat en mar-
xa diverses iniciatives com, per exemple, el projecte 
Protegim les escoles, que té com a objectiu protegir les 
escoles de l’excés de trànsit i la millora dels accessos 
a les escoles. Algunes d’aquestes iniciatives estan molt 
vinculades a les mesures Covid-19 per evitar les aglo-
meracions davant les escoles, que l’Ajuntament englo-
ba dins el projecte Ampliem les escoles.

Des de l’Escola i la Comissió Reivindicativa hem de-
manat la possibilitat d’ampliar i millorar la seguretat 
als espais d’accés a la nostra escola. 

1) Vam plantejar la urgència de col·locar tanques pro-
tectores a l’accés del carrer Mallorca. 

2) Ampliar l’espai al carrer Cartagena, encara que som 
conscients de les limitacions que tenim a causa del ca-
rril bici.

3) Senyalitzar aquest tram com a zona escolar, reduir 
velocitat a 30 km/h i, a més a més, instal·lar coixins 
berlinesos per forçar la reducció de velocitat. Aquesta 
mesura ajudaria a pacificar la zona i reduir els riscos 
de possibles accidents de tràfic. És possible que havent 
un carril bus i estant en una zona de pas d’ambulàn-
cies, la instal·lació de coixins berlinesos no sigui fac-
tible.

Una altra de les reivindicacions relacionades amb 
l’ampliació d’espais és la possibilitat d’utilitzar els 
Jardins de Montserrat Roig (parc de la Damm) com 
a zona d’esbarjo dels nostres nens i nenes, i, d’aquesta 
manera, compensar la limitació dels espais a la Tabor 
fruit de les mesures pel Covid.

Pel que fa a accions i iniciatives relacionades amb la 
contaminació, hem de seguir lluitant per aconseguir 
que l’Ajuntament segueixi duent a terme mesures que 
millorin la qualitat de l’aire (reducció del trànsit i aug-
ment dels espais per a vianants i zones verdes) i, en 
definitiva, que protegeixin i millorin la qualitat de vida 
dels nostres fills i filles.

No dubtis de fer-nos arribar les teves propostes reivin-
dicatives o comentaris a:
reivindicativa.tabor@gmail.com

(1) https://www.contaminacio.cat/escoles/escola-tabor
(2) Dades segons l’Informe de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona sobre el 2019.
(3) https://journals.plos.org/plosmedicine/arti-
cle?id=10.1371/journal.pmed.1003213
(4) https://www.ccma.cat/324/la-contaminacio-acusti-
ca-es-la-segona-causa-de-morts-prematures-a-europa/
noticia/3053306/

http://reivindicativa.tabor@gmail.com
https://www.contaminacio.cat/escoles/escola-tabor
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003213
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003213
https://www.ccma.cat/324/la-contaminacio-acustica-es-la-segona-causa-de-morts-prematures-a-europa/no
https://www.ccma.cat/324/la-contaminacio-acustica-es-la-segona-causa-de-morts-prematures-a-europa/no
https://www.ccma.cat/324/la-contaminacio-acustica-es-la-segona-causa-de-morts-prematures-a-europa/no


Larraitz Zubiaur i Hugo González

El passat divendres 11 de desembre, 17 escoles de Bar-
celona, la majoria de l’Eixample, vam realitzar talls de 
carrer simultanis de 16:30h a 17h en protesta pels ni-
vells de contaminació tant ambiental com acústica que 
patim a la ciutat i per reclamar entorns escolars més 
segurs. En definitiva, més salut i menys contaminació!
 
Les concentracions van ser promogudes per la plata-
forma Eixample Respira i organitzades per les AFAs 
de cada centre. Des de l’escola Tabor també ens vam 
sumar a aquesta protesta, i durant mitja hora diverses 
famílies de l’escola vam ocupar la calçada del carrer 
Cartagena, en un ambient festiu amb música de fons 
i diverses pancartes en les què reivindicàvem major 
pacificació i seguretat a l’entorn de l’escola i el nostre 
dret a respirar un aire net, entre d’altres. A més de fa-
mílies, també s’hi van sumar membres de la comunitat 
educativa del col·legi, així com veïnes i veïns de barri. 
Va ser tot un èxit, i molts ja estem amb ganes de repe-
tir l’experiència.

Diferents entitats, com ara l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona o la Societat Catalana de Pediatria, pu-
bliquen estudis que mostren els efectes perjudicials de 
l’alta contaminació atmosfèrica en la salut dels infants, 
i reclamen mesures urgents per millorar la qualitat de 
l’aire en els entorns escolars. Des de Tabor volem tor-
nar a repetir la mobilització. La pròxima data serà el 
divendres 15 de gener. Està previst que hi participin 
noves escoles, fins i tot de fora de la ciutat. La idea és 
continuar amb els talls de carrer cada 15 dies o un cop 
al mes.
 
T’esperem a la següent #RevoltaEscolar. I, com sem-
pre, respectant les distàncies de seguretat i portant la 
mascareta.

Si vols participar com a voluntari/ària o estar més 
informat/da d’aquestes accions, pots escriure a la 
comissió reivindicativa o afegir-te al grup de l’AFA 
Eco Tabor.

Comissió Reivindicativa AFA





ARTUR BANDANA
Les Entrebèsties

EL TIÓ: 
“AL BOSC M’AVORRIA”

Després d’uns quants mesos inactiu, li hem de-
manat una altra de les seves Entrebèsties al nostre 
repòrter, investigador privat i bandarra profes-
sional, l’Artur Bandana. S’ha animat de seguida 
amb la perspectiva de tornar a la Tabor i entre-
vistar una altra de les bèsties que hi viuen. Qui-
na buscaràs, Bandana? Sorpresa, sorpresa! Ara 
que arriba el Nadal, ens ha dit que farà una en-
trebèstia molt nadalenca. Aquí teniu el resultat.



Fa estona que és fosc. Fa fred, un fred que talla. El ca-
rrer és buit. Això del toc de queda és una llauna. Li he 
demanat un cafè amb llet al Xeng, el nano que porta el 
bar de la cantonada, a veure si m’escalfa, mentre faig 
temps per entrar a l’escola. Molt simpàtic, el Xeng, 
però no li ha fet gràcia que li demanés un cafè, que 
ja estava tancant. Tant se val, que necessito energia! 
Aquesta nit torno a la Tabor i, com fa temps que no 
practico amb la meva perxa plegable portàtil, he de 
tenir els sentits ben atents, no sigui cas que m’estimbi.

Ja és l’hora. Com sempre, espero a que no passi ningú 
pel carrer, trec la perxa, em preparo pel salt... Espera, 
espera! Ostres, que no m’havia posat el gel hidroalco-
hòlic! I després d’haver estat assegut al bar... El trec 
i vessa tot. M’acabo de banyar en gel. Bé, com a mí-
nim estic ben desinfectat. Tornem-hi. Aferro ben fort 
la perxa, faig unes passes enrere per agafar embran-
zida, arrenco a córrer, salto i PATAPLAF! Amb les 
mans amarades de gel, se’m rellisca la perxa i enlloc 
d’aterrar al pati de baix, vaig a parar al finestral de 
l’entrada. Hi deixo unes gotes de saliva, la marca dels 
queixals del seny i la meva dignitat.

A la segona va la vençuda. Ja hi soc. Amb cura, em-
penyo la porta per entrar al vestíbul. Oberta! Està tot 
a les fosques i no se sent una ànima. Vaig cap al labo-
ratori a saludar en Pepe, que em va dir que em volia 
presentar un altre dels habitants de la Tabor.

- Pepe?

Res.

- Pepeeeee?

De res.

- PEEPEEEEEE!!!!???

- Qui hi ha? - fa el Pepe, una mica espantat.

- Hola Pepe! Que no em senties?

- Doncs no... estava tot concentrat llegint i no t’he 
sentit.

- Bé, bé, no passa res. Escolta, Pepe, que em vas dir la 
nit que et vaig fer l’entrevista, que em volies presen-

tar un altres dels teus amics.

 - Ah, sí, tens raó! Espero que estigui despert! - tot 
mirant-me enigmàticament.

“Ja comencem!”, vaig pensar. “Una altra bèstia rara!”

- Rara? - va fer el Pepe, llegint-me la cara i el pensa-
ment. - Rara no, diferent.

“Ai, mare.”

- Què vols dir, diferent?

- Rígid.

- Vols dir que és dogmàtic, que no canvia d’opinió 
fàcilment?

- No, no que li costa moure’s. Mira, ja hi som!

Girem la cantonada i, de cop i volta, veig una cara 
ben bufona i riallera que ens mira des d’una porta en-
treoberta.

- Hola, Tió! - fa el Pepe content. - Com va la cosa?

- Bé, bé, tot bé! I tu, què tal?

- Bé, també! Mira, et porto companyia! - diu el Pepe, 
assenyalant-me. - És l’Artur Bandana, que et vol fer 
una entrevista.

- Ah, molt bé!

- Bones! - dic confiat i fent-me el simpàtic. De cop i 
volta, el Tió comença a caminar cap a mi, surt com-
pletament de la sala on estava i apareix un tronc gran, 
gran, gran. Quin tronc, tu! Ai, la mare!

Tió: Doncs tu diràs!

Artur Bandana: Bones... - repeteixo amb por.

T: Hola!

AB: Ho-hola...

T:...



AB: Perdona, que m’he perdut... - li dic intentant no 
fer-m’ho a sobre. Allargo el coll per mirar dins l’habi-
tació, a veure si el Tió encara és més llarg.

T: Què busques?

AB: Res, res, només mirava... és que ets molt gran!

T: Què t’esperaves? Soc el Tió!

AB: Ja, ja, tens raó. Bé, anem per feina, que és tard i 
vol ploure!

T: Vol ploure? No ho crec, no ho noto al llom.

AB: Al llom??? - flipo.

T: Sí, quan està a punt de ploure em fa mal l’esquena.

AB: Ah, ja... només era un dir. Escolta, i què hi fas 
per aquí, a la Tabor?

T: Doncs passar-m’ho bé! D’allà on vinc la vida era 
d’allò més ensopida.

AB: I això? D’on vens?

T: Vinc de les muntanyes! Del Pirineu. Molt bonic 
tot, molt verd i el que tu vulguis, i amb la família i tal, 
però avorrit fins a dir prou.

AB: I com és això?

T: Doncs imagina’t passar-te la vida allà plantat, en-
mig del no res, prenent el sol dia rere dia. I això els 
dies bons! Perquè a l’hivern... sempre nevant i jo tre-
molant de fred. Avorridíssim.

AB: I allà hi tens la família?

T: Sí, un munt de germans i germanes! Però els vaig 
deixar allà plantats i me’n vaig anar a la ciutat.

AB: I no els trobes a faltar?

T: De vegades, però és que viure amb ells era... no sé, 
sempre allà, sense dir res i amb cara de pal. Em vaig 
afartar!

AB: I com vas acabar a la Tabor?

T: Ah, doncs és una història ben curiosa! Allà al bosc, 
pensava en la manera de venir a Barcelona. Primer 
vaig pensar en convertir-me en tauleta de nit o ca-
laixera. Així, algú em compraria i estaria ben calen-
tó i amb companyia. Però en arribar a la fàbrica de 
mobles, veien totes aquelles serres i xerracs desco-
munals, vaig fugir cames ajudeu-me. Amagat darrera 
un camió, vaig conèixer en Boris, un camioner molt 
eixerit que treballa al mercat de Sagrada Família. “Per 
què no et fas tió?”, em va dir. “Només hauràs de fer 
feina un dia l’any, i la resta del temps serà per tu!”. 
No m’ho vaig pensar dues vegades i vam baixar cap 
al mercat de Nadal de Sagrada Família. I d’allà a l’es-
cola.

AB: Ah, molt bé! I per cert, com et va, aquí a l’esco-
la?

T: Doncs molt bé, la veritat. Jo m’hi estic molt a gust. 
I crec que els nens i les nenes em tenen molta estima, 
malgrat les bastonades.

AB: Hahaha! És clar, que cada any et toca rebre!

T: Però ho faig molt a gust! Perquè m’encanta fer re-
gals!

AB: Home, si t’agrada fer regals, tens la feina ideal!

T: Bé, tant com ideal... Has sentit la cançó que em 
canten tots els nens per Nadal? Allò de no caguis 
arengades, que són massa salades?

AB: Sí, i tant!

T: I no et sembla una mica estranya?

AB: Què vols dir?

T: Doncs que no els agradin les arengades! Si són bo-
níssimes! Encara que jo, la veritat, em menjo tot el 
que em posen al davant... - va dir mig avergonyit.

AB: Escolta, Tió, ha estat un plaer haver pogut parlar 
amb tu, però els de La Finestra esperen l’entrevista 
demà a primera hora i l’he d’escriure encara.



T: Doncs torna un altre nit, Artur!

AB: Fet! Per cert, em podries presentar algú més dels 
teus amics de la Tabor?

T: I tant! Però ara no hi és, està de viatge. Tornarà cap 
al febrer. Si vols, torna llavors i parlaràs amb un rei!

Un rei! Això no ho puc deixar passar. Tant bon punt 
obri demà la papereria, em compro una agenda per 
anotar la cita amb UN REI!
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