
El concert de Nadal va començar amb una carta que la Marta Mata enviava als 
nens del Cervantes tot explicant el Fòrum de les cultures. Aquesta és la carta 
de la Marta que van llegir alumnes de 6è: 
 
Estimats nens i nenes de l'Escola Cervantes, 
del Carrer de Sant Pere més Baix de Barcelona 
 
Ara que feu la festa de comiat  
per començar les vacances d'hivern i d'any nou,  
els vostres mestres m'han demanat  
que us vingués a parlar d'un esdeveniment molt importat 
que hi haurà a la ciutat de Barcelona, 
l'any que començarà aviat, l'any 2004. 
 
Em penso, em penso, que ja sabeu de quin esdeveniment us parlo: 
el Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 
 
I com que avui no puc venir a la vostra escola, 
perquè venen a Saifores uns estudiants de Girona, 
i m'he de quedar a rebre'ls, com vaig fer amb vosaltres, 
us escric aquesta carta. 
 
Però més que explicar-vos què serà el Fòrum, 
que em penso que ja en sabeu moltes coses 
m'agradaria preguntar-vos que feu vosaltres per anar al Fòrum. 
 
Endevino, endevino que us ho han explicat i heu escoltat, 
que n'heu vist algun vídeo,  
que els contes d'aquest any parlen de més coses que mai, 
que en parleu els uns amb els altres, 
que llegiu alguns llibres nous, 
que escriviu, que dibuixeu, que canteu, 
que feu algun d'aquells treballs manuals tan bonics. 
 
Fins i tot m'imagino, que aquest any que ve, el 2004, 
els vostres Jocs Florals seran nous. 
Em recordo que l'any 2002 
vau dedicar els Jocs Florals a conèixer el poeta Jacint Verdaguer, 
i que vaig haver d'estudiar molt les seves paraules 
per poder-vos-en parlar, als petits i als grans. 
 
Doncs m'imagino que aquest any 2004,  
els vostres Jocs Florals seran com un primer Fòrum vostre, 
de tots vosaltres, grans i petits, 
dels nostres mestres i pares i mares i potser els veïns, 
i sabeu què? 
Doncs que en aquests vostres Jocs Florals del Fòrum 
els vostres pares, els vostres mestres, els veïns,  
hi vindran per conèixer les vostres paraules. 
 
Seran les paraules que haureu fet servir  



per parlar i escriure de tot allò que es trobarà en el Fòrum: 
de com entendre's, encara que parlem llengües diferents, 
de com fer-nos amics, de la vora i de lluny, 
 
de com estimar, tenir cura i fer créixer 
les riqueses del nostre món, 
l'aire, l'aigua, la terra, la llum, 
les plantes, els animals, els minerals, 
 
de com tenir bones pensades 
per trobar solucions als problemes 
treballar junts, ajudar-nos  
perquè tothom pugui viure content i en PAU. 
 
I sabeu què més encara? 
Doncs mireu, al Fòrum 2004 i trobareu moltes coses 
i moltes persones: 
jocs i joguines, i cançons i danses, i festes i músiques, 
i menjars i vestits de molts pobles del món. 
Hi veureu exposicions de totes les riqueses de la terra 
de les llengües, de les ciutats,  
d'ara mateix i de fa molts segles. 
I vaixells i grans i petits, i personatges de tota mena. 
I segurament veureu gents de tots els països 
on heu nascut vosaltres o els vostres pares,  
i sabreu que al costat de la gran plaça on sereu vosaltres 
en uns grans edificis,  
savis de tot arreu del món parlaran de tots els problemes 
que els homes i les dones tenen, i hi buscaran solucions. 
 
Però sabeu el que tots ells i vosaltres mateixos 
trobareu al Fòrum? 
Doncs les vostres paraules, els vostres dibuixos, 
una mostra de tot el que haureu fet i dit 
per saber què és el Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. 
 
Quan torneu de vacances, el mes de gener, 
els vostres mestres enviaran al Fòrum 
els vostres treballs 
i allí en faran una gran exposició. 
 
I des del 9 de maig fins al 26 de setembre de l'any 2004, 
totes les persones que vagin al Fòrum 
podran veure no solament el que ha fet la gent gran, 
sinó també el que han fet els nens i les nenes de les nostres escoles 
per aconseguir que ens coneguem i respectem i parlem, 
diferents i iguals, com som, 
que estimem i respectem la natura 
i que siguem amics i visquem en Pau. 
 
Espero que ens hi trobem. La vostra amiga Marta Mata 



Post data per explicar qui sóc. 
 
Mireu, quan jo era gran, com ara vosaltres, 
vivia, no al Carrer de Sant Pere més Baix, ni al Carrer mitjà de Sant Pere, 
ni al Carrer de Sant Pere més Alt, sinó a la Ronda de Sant Pere, 
que és encara una mica més amunt. 
 
Anava al Grup Escolar Pere Vila, que és recte al vostre carrer, 
a l'altra banda del Passeig Lluís Companys. 
(Lluís Companys, llavors, era President de la Generalitat.) 
 
Llavors l'Escola Cervantes devia ser més petita, i no tan bonica com ara, 
perquè molts nens i nenes com vosaltres,  
del barri de Sant Pere i de Santa Caterina, 
anaven a la meva escola Pere Vila. 
 
Els meus companys i companyes vivien a tots els carrers de Sant Pere, 
i al carrer Álvarez, al carrer Jaume Giralt, i a altres que coneixeu. 
Alguns havien nascut allí mateix, i molts havien vingut d'altres pobles llunyans 
de Catalunya i d'Espanya, i parlaven diferent. 
 
A l'Escola Pere Vila vam fer-nos amics tots, vam aprendre d'estimar la natura, 
vam conèixer per carta nens i nens de molts països del món 
i vam parlar molt de la Pau i en vam fer una redacció col·lectiva 
que encara guardo. 
 
Però al començament de les vacances d'estiu de l'any 1936 
va començar una guerra que va durar prop de tres anys per tot Espanya. 
Aquí a Barcelona, als barris de Sant Pere i Santa Caterina 
hi van caure moltes bombes i van morir moltes persones 
i es va passar fam i misèria. 
I quan va acabar la guerra de les armes, no vam tenir la Pau de veritat, 
perquè no es podia parlar de tot i continuaven els odis. 
 
Per això molts mestres amics entre ells, com ara els vostres, 
parlen amb vosaltres perquè penseu que cal fer per tenir Pau sempre. 
 
I per això, recordant-nos d'aquella guerra i de les que han vingut després 
hem volgut conèixer el Fòrum 2004 i que vosaltres el coneguéssiu  
per veure si de veritat ajuda que hi hagi Pau, 
i hem volgut que tothom conegués el vostre treball per la PAU. 
 
 
 
 
 
 
Saifores, 18 de desembre de 2003 
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