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   Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan, Madrid, Siruela, 1990.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mira’t a fons, afirma sempre el que és 

i aprèn amb seny que no pots fer res més. 
Joan Brossa 

 
Un món de poemes, el recital que vam oferir el 
passat 30 de gener, no pretenia més que oferir 
una mostra – incompleta, parcial – de les infi-
nites possibilitats que té la paraula – la poesia 
– per transmetre les veritats del cor, les alegri-
es i les penes que els éssers humans han sentit 
i continuaran sentint en la seva breu existència. 
Com a individus concrets som diferents, canvi-
ants, però l’essència dels nostres sentiments, 
l’experiència de la vida gairebé no ha variat 
des que l’espècie humana existeix. La poesia 
n’és testimoni. 
 

 
Creiem que hem de dur la poesia a les aules i 
acabar amb el prejudici de pensar que als joves – 
així, en general – no els agrada la poesia. A 
molts de nosaltres ens agrada llegir i aprendre 
les lletres de les cançons, o copiar frases i versos 
que expressen sentiments.  
I això també és poesia. Creiem també que és im-
portant compartir uns referents culturals, un ima-
ginari col·lectiu – al qual s’accedeix durant la 
infantesa i la joventut –, un imaginari que funci-
ona com a lligam emotiu al llarg de la vida de les 
persones i que contribueix a cohesionar una co-
munitat lingüística. D’antuvi he de demanar dis-
culpes per tots els poemes imprescindibles que 
trobàreu a faltar, però el primer pas per fomentar 
el gust per la poesia era obrir les portes de la lli-
bertat i deixar que tant alumnes com professors 
triessin el seu poema, aquell que els va acompa-
nyar al llarg del recital i que sempre recordaran, 
perquè ja és part de la seva vida, perquè ells ho 
van voler així. 

Moltes gràcies a tots els qui vau fer pos-
sible un dia tan emotiu. L’energia i la il·lusió del 
treball de tants mesos hi era present. I ens va 
omplir de satisfacció. Continueu sempre enda-
vant, amb les mateixes forces i la mateixa vitali-
tat. I somnieu molt, no deixeu de somniar! 

                               
                                            Víctor Caño 

 

 
La novela es una versión moderna del clásico cuento 
de Caperucita Roja, protagonizado por Sara Allen, 
una niña soñadora y sensible, que cada semana va a 
visitar a su abuela desde Brooklyn a Manhattan con 
su chubasquero rojo y su tarta de fresa. El camino en 
metro está lleno de peligros y sorpresas. Hay un de-
lincuente suelto, el vampiro del Bronx, y un lobo 
bueno, Edgar Woolf, el dueño millonario de la paste-
lería “El Dulce Lobo”. La abuela, Rebeca Little, 
había sido cantante en sus tiempos de juventud como 
Gloria Star. Aparece también una vieja extravagante 
pero bondadosa, Miss Liberty, que pasea por Nueva 
York con su carro lleno de cachivaches y defiende la 
libertad. 
 

Yo aconsejaría este libro a alguien que busque una lectura amena y entretenida, ya 
que no se hace para nada pesado. También ayuda el simple hecho de que tenga algu-
na ilustración, ya que eso hace que no se vea un libro demasiado “serio”. Además, 
ofrece una versión moderna de un cuento que todos hemos escuchado muchísimo de 
pequeños. En fin, encuentro que este libro es muy recomendable al ofrecer una lectu-
ra amena y entretenida. 
                                                                                                   Rubén Caballé (1r A) 
 

Caperucita en Manhattan es un libro que tiene relación con el comportamiento de 
los niños en el día de hoy: por el afán de descubrir nuevas cosas. Libro interesante ya 
que se relaciona con la famosa aventura de Caperucita Roja. Si te gusta leer, ¡no te lo 
pierdas! 
                                                                                                 Joel Coch Duch (1r A) 

 
Resulta entretenido porque cuenta la historia de una niña pequeña que viaja sola por 
una ciudad tan grande como Manhattan para ir a ver a su abuela, y luego ella se in-
venta unos cuentos con su imaginación que le gustaría vivir cuando fuera mayor. 
                                                                                             
                                                                                                     Alex Mercado (1r B) 

 
Este libro es interesante porque nos ayuda a ver lo que piensan o pueden llegar a 
pensar los niños y cómo les afectan la relaciones familiares y también nos dice que 
la riqueza sin amigos no sirve de nada, ya que no llegas a ser feliz del todo. 
                                                                                                Fernando Raduà (1r B) 

 
El dia 30 de gener es va celebrar a la Sala 
d’Actes de l’Institut el recital de poesia “Un 
món de poemes”. Poemes de diferents llengües 
i estils que plegats havíem estat preparant du-
rant unes setmanes per obtenir, finalment, un 
bon resultat. I així va ser, segons les felicitaci-
ons que vam rebre per part de diversos profes-
sors i alumnes. 
I és que encara que els nervis hi foren presents, 
la il.lusió i les ganes van permetre que tot sor-
tís com havíem desitjat. 
                                 Natalia Pedra   (1r Bat.B)  



      Alumnes de 2n de BAT van visitar el Museu i Necròpolis Paleocristi-
ans i la ruta de l’ Íbero 

 
Els alumnes, acompanyats per les professores 
Marisa Casanovas i Teresa Ibañez, van con-
templar alguns dels elements arqueològics més 
representatius recuperats en el decurs de l’ex-
cavació d’aquest conjunt funerari, el més ex-
tens i variat d’Occident. 
 
La ruta de l’Íbero permet un aproximament a 
les campanyes d’acció i al coneixement de les 
espècies i ecosistemes marins amb l’objectiu 
de sensibilitzar respecte a la conservació de la 
biodiversitat i l’entorn natural. 
 

Durant aquest recorregut es van trobar amb el Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarrago-
na. 

Els passats 11 i 14 de desembre de 2007, els/les a-
lumnes de 1r A i 1r B del CFGS Anàlisi i control va-
ren anar a la Unitat de Microscòpia del Servei de 
Recursos Científics i Tècnics de la URV, com a com-
plement al crèdit d’Anàlisi microbiològica. La visita 
va consistir en una explicació teòrico-pràctica del 
funcionament i aplicació dels diferents microscopis 
de recerca de la unitat: microscopi electrònic de 
transmissió (TEM), microscopis electrònics de ras-
treig (SEM) i rastreig a pressió variable i ambiental 
(ESEM), microscopi làser de rastreig confocal 
(MLSC) i microscopi de forces atòmiques (AFM). 
Els/les alumnes van poder observar mostres que ells 
mateixos van portar.  

  
Montse Abelló i Maria Pilar Ciurana 
Professores del departament de química 

 

El paisatge urbà de la Tàrraco imperial es pot albirar entre els carrers de la ciutat per on tant 

ens agrada passejar. De la Rambla Nova a la Plaça de la Font, de les muralles a la Catedral, 

les empremtes d’avantpassats llegendaris i de 

mites quotidians que formen part de la nostra cul-

tura – malgrat les dificultats arquitectòniques – 

se’ns fan presents i han de continuar sent uns re-

ferents importants per a la ciutat del futur. 

És per això que el passat 18 de gener, els alum-

nes de 2n B d’Història de l’Art i de Llatí  van 

gaudir, acompanyats pels professors Marisa Casanova i Vic-

tor Caño, d’un viatge si més no suggeridor a l’evolució histò-

rica de Tarragona. A més a més, van poder comprovar la in-

fluència de l’Antiguitat com a font d’inspiració per a molts 

artistes a través de l’exposició “L’antiguitat clàssica a través 

dels gravats”, que oferia el Museu Nacional Arqueològic de 

Tarragona. Ens vam acomiadar després de viure intensament 

els racons més amagats del Circ Romà i la Catedral. 

 
 El dia 1 de Febrer es va celebrar un sopar Home-
natge amb motiu de la jubilació dels professors 
Pascual Roca i Jesús Solanas a “Les Fonts de 
Can Sala”. 
 
Des del Comte de Rius  sempre recordarem la 
seva tasca . 
 
Gaudiu de la jubilació !!! 



El passat dia 14 de desembre del 2007, els 
alumnes de primer i de segon de Batxillerat 
de l’institut Comte de Rius van anar a veure, 
al centre cívic de Sant Pere i Sant Pau, una 
adaptació de l’obra de teatre anomenada 
Mar i Cel. 
Aquesta obra ambientada en el segle XVII és 
una tragèdia romàntica creada per Àngel 
Guimerà. 
Hi destaquen l’aparició dels personatges 
principals, amb unes característiques indivi-
duals ben remarcades i pròpies, i amb uns 
pensaments ben definits que els diferencien 
de la resta. Estan representats per quatre ac-
tors que realitzen la seva funció d’intèrprets 
d’una forma molt precisa i correcta. 
Aquests personatges, vestits amb la roba 
pròpia de l’època, parlen en un català que es 
diferencia clarament del català actual. 
. 
 

Els fets succeeixen en un vaixell cristià amb 
una escenografia molt senzilla i, alhora, cor-
recta que fa que el públic sàpiga on va succeir 
i, més o menys, què va passar en aquesta histò-
ria 
Per últim, com ja s’ha dit, els elements que 
apareixen en l’obra representen de forma ade-
quada els elements característics del segle 
XVII (roba, parla, relació moros-cristians...), 
però en aquesta obra apareixen una sèrie de 
factors actuals que milloren la comprensió al 
públic i fan que l’obra es pugui assimilar de 
forma més senzilla, com la música que va so-
nant des de diversos altaveus en diferents mo-
ments, els llums per il·luminar els personatges 
o els micròfons que portaven els protagonistes 
perquè el públic els pogués escoltar amb més 
claredat i precisió.   
                                            Andrea Ardid Ruiz 
                                            1r. Bat A 
 

SKY  LINE DE TARRAGONA 
 
Aquest curs, per arribar cada matí a l’Institut, he hagut de canviar el meu recorregut habitual, 
a causa d’unes obres a la carretera.  
I tot i que el camí és més llarg, també m’ofereix la possibilitat de contemplar cada dia, aquesta 
meravellosa vista de la nostra ciutat, que omple de bellesa i serenitat  a tot aquell que l’ admi-
ri. 
Un magistral “sky line”, que tan bé la descriu i que ens recorda dia a dia, des de qualsevol 
punt que mirem, que vivim en una de les ciutats més monumentals del món, 
merescudament declarada Patrimoni de la Humanitat . 
De vegades el més proper és el menys valorat. Que no sigui aquest el nostre cas: sapiguem 
admirar, valorar i tenir cura, d’aquest Patrimoni de la nostra ciutat. 
No m’he pogut estar, de fer una fotografía i compartir amb vosaltres aquest perfil  
tan representatiu de Tarragona, “la ciutat de l’eterna primavera”.......tot i el canvi climàtic.  
                                                                                
                                                                                   Marisa Casanovas . Professora d’Història 

PERQUÈ TENS MOLT A DIR… Vine a la Biblioteca! 

Enguany, la nostra Biblioteca té un munt de projec-
tes que no pots desaprofitar. Ja ens vam trobar al re-
cital Un món de poemes, però et pensaves que s’ha-
via acabat aquí? Prepara’t, perquè tenim un nou tau-
lell d’anuncis on podràs penjar els teus comentaris, 
notes de premsa… Sabem que tens – tenim – moltes 
coses a dir i aquest és un bon espai per compartir 
inquietuds. 
A més a més, cada mes podràs trobar un llibre reco-
manat per algú o podràs venir a recomanar-ne un 
t’hagi agradat. Començarem per la novel·la El violí 
d’Auschwitz, de Maria Àngels Anglada, que a hores 
d’ara pots fullejar si véns per aquí i… quin serà el 
proper? El recomanaràs tu? T’hi esperem, doncs. 
I per acabar, no se’ns oblida que el dia 23 d’abril celebrarem el dia de Sant Jordi i ja tenim 
moltes idees per gaudir d’aquesta festa. Això sí, n’haurem de triar una només. Vols donar-nos 
la teva opinió? T’hi esperem, doncs. 
I no ho oblidis: no hi serem tots si faltes tu. 
                                                                                 Pilar Codera , Montse Plana i Víctor Caño 


