
Aquest Sant Jordi ens ha portat la  poesia a les aules, ens ha decorat les 
parets de l’ institut amb l’ etimologia dels noms dels nostres alumnes i de la 
procedència dels seus cognoms, hem sabut més sobre la Montserrat Roig, hem 
fet tallers diversos, des de crêpes per a ensucrar dracs ,a pintar pedres per fer 
un passadís a la princesa, hem dissenyat punts de llibre i hem  aixecat el 
castell de la cultura atorgant uns premis a la lectura en veu alta, l’ ortografia i a 
la creació literària. Hem felicitat als participants del concurs en anglès The 
Fonix i hem reconegut el mèrit dels alumnes més destacats en les proves 
Cangur, de matemàtiques. 
Vam fer un homenatge a JRR Tolkien en el discurs de benvinguda a l’ acte de l’ 
entrega de premis. 
Tolkien posseïa, sens dubte, una ment privilegiada; va ser,soldat 
filòleg,professor , dibuixant, escriptor. Era capaç de parlar 20 idiomes i fins i tot 
va crear de nous! 
Tolkien va  ser  ja un nen lector des de la tendra edat de 4 anys i de la seva 
mare va aprendre llatí, francès i alemany. 
 
Tolkien, mitjançant el seu coneixement del grec i del llatí, va veure que la 
mitologia britànica no tenia la magnificència de la grecollatina o de 
l’escandinava i va idear un fantàstic món compost per la unió de totes les 
mitologies de les quals era estudiós, imaginant un univers de dimensions 
èpiques intrínsicament connectat. 
 
L’obra de Tolkien, bàsicament, és una dicotomia entre dues forces 
antagòniques el Bé i el Mal. La Llum i la Foscor, l’ Avarícia i la Generositat. 
Es tracta d’un relat coral, perquè derrotar el Mal, destruir l’anell què pot capgirar 
l’ordre establert ,requereix de l’ unió d’ esforços de molt diversa condició, com 
el Drac de la llegenda de Sant Jordi. 
Tanmateix El Senyor dels anells ,en concret, ultrapassa la potentíssima 
creativitat que destil·len cadascuna de les criatures sorgides de la imaginació 
del seu autor:  expressa en ella la Llibertat de l’ ésser humà. 
Tolkien deia per boca del seu mag Gandalf: 
 
No podem elegir el temps què ens toca viure, però sí què fer amb el temps 
que se’ns ha donat 
 
Podeu llegir el discurs complert a la nostra revista ALUZINA! 
 
Que gaudiu  molt de les imatges que us deixem com a testimoni d’ aquella 
Diada! 
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