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 Escriu el relat: 
 

La novel·la Llampecs s’inicia amb el remogut naixement del Gregor (Nikola Tesla) enmig d’una tempesta de 
llamps i trons. En una època (finals del segle XIX) on l’electricitat tal com la  coneixem avui no existia, ja que 
s’il·luminaven amb la cera o l’oli. Sembla ser que el seu naixement el va marcar i potser va influir-lo en el seu 
treball a la vida i en el seu caràcter - desconfiat, antipàtic, susceptible, nerviós, fràgil, sensible i superdotat -. 

Els invents es converteixen en el centre de la seva vida. Amb vint-i-vuit anys desembarca a Nova York amb vint 
dòlars i una carta de recomanació dirigida a l’Edison i aquí s’inicia tot el seu periple d’invents. Nikola Tesla era un 
enamorat de la ciència, amb una intuïció molt gran i una gran capacitat d’inventar solucions o imaginar-se-les. 
Molts descobriments o invents han permès o han sigut la base de la nova tecnologia del segle XX.  

Jo crec que Nikola Tesla era un geni. Moltes de les seves idees eren al servei de la construcció d’un món millor. 
Ell no inventava per fer-se més ric però tampoc no hi renunciava als diners, ja que els necessitava per poder 
desenvolupar les seves idees. Escollir alguns dels seus invents és molt difícil, perquè en té molts d’interesants. 
Però si n’he d’escollir algun, escolliria: l’energia lliure. 

El gran somni de la seva vida era aconseguir fer un aparell per captar l’energia lliure. Així, qualsevol persona 
visqués on visqués podria obtenir l’energia que necessités. I obtenint l’energia d’aquesta manera faria que no 
s’esgotessin els recursos naturals. Però no va tenir recolzament financer per dur-lo a terme ja que anava en 
contra dels interessos bàsics del món financer.  

Jo crec que si es pogués desenvolupar això suposaria que les persones podrien obtenir energia sense necessitat 
de dependre de ningú. També, s’aturaria el canvi climàtic ja que no hi hauria la contaminació que provoca tot el 
que envolta la producció d’energia. No seria necessari extreure petroli, ni gas, ni les grans construccions 
(nuclears, centrals tèrmiques, centrals hidràuliques,…). Hi hauria altres beneficis a part dels mediambientals, 
crec que facilitaria que tothom pogués guanyar-se la vida allà on visqués i no caldria marxar lluny de la seva gent 
per aconseguir una vida millor. 

 

Nikola Tesla crec que era una persona que amb les seves idees intentava contribuir a millorar el món: intentava 
millorar la vida de totes les persones, era un home de pau, es preocupava dels recursos del planeta i d’aspectes 
mediambientals, algunes vegades sense cap benefici en diners per ell.  

Ara no es veuen, o molt poques vegades, persones capaces de fer quelcom per la humanitat, de forma altruista, 
sense buscar un benefici econòmic. Crec que és un dels grans personatges del segle XX. 
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Categoria 2 – 4t d’ESO –  Modalitat B – Respon la pregunta:  per quins invents extraordinaris t’ha resultat 
interessant la figura de Nikola Tesla? 

 
L’estudiantat ha d’escriure el relat segons les premisses: utilitzar aquesta plantilla, amb lletra Calibri 11, interlineat 
senzill o simple i un màxim de 500 paraules (Només pot ocupar aquesta pàgina). 
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