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LA MEVA DENT

Avui m’ha caigut una dent,
Com li passa a molta gent
El ratolí m’ha portat,
Un regalet que m’ha agradat
I a la boca m’ha deixat,
Un gran forat.

Conillet
1r Premi
Categoria A Poesia
Alba Ortega Cañellas
1r primària
Escola Mallorca

EL MEU ROBOT

Jo he construït un robot,
Que als peus hi porta un pot.
Als ulls hi porta dos llums,
Que es carreguen cada dilluns.
Té una calculadora,
que calcula el temps i l’hora.
Té una veu humana,
Però no mana.
Una planta m’ha regalat,
I l’he guardat al terrat.

Quengui Quengui
2n Premi
Categoria A Poesia
Ian Rodríguez Gautier
2n primària
ESC Fort Pienc

LA PRIMAVERA

A la primavera
surten les flors.
Tot és alegria
i colors.
Les papallones
obren les ales,
i les marietes
escolten a les fades.
L’arbre riu
perquè ja té vestit.
I el meu cor somriu,
perquè ja no és de nit.

Àlex
3r Premi
Categoria A Poesia
Oriol Morón Mayoral
1r primària
Saint Nicholas School

EL FULL I EL LLAPIS

Hi havia una vegada un full i un llapis que eren molt amics, però tenien un problema, que on ells vivien també hi vivien unes maquinetes. Cada matí anaven a fer punta al llapis, això volia dir que el farien
desaparèixer i que quan jugués a bàsquet amb la seva punta, podria fer petar la pilota. Un dia, van
decidir anar a viatjar per tot el món a buscar una solució.
Quan van arribar a un país on tot eren pantans i llacs, van trobar una cova que estava a les arrels d’un
arbre. Van entrar a l’arbre i van veure una bruixa. Van parlar amb ella i van dir que necessitaven un
poder especial.
La bruixa els va ajudar i les maquinetes no van fer mai més punta.
Conte contat, ja s’ha acabat.

Macnum
1r Premi
Categoria A Prosa
Jaume Duch Iñigo
2n primària
IPSI

LA FADA ALEGRIA

Hi havia una vegada un nen que es deia Claudi i vivia amb la seva mare Maria.
Vivien a Olot a una caseta a prop de la Fageda i estaven tristos i preocupats perquè s’havien oblidat de
somriure.
Un follet del bosc li va dir a la Maria que havien d’anar a prop del volcà on vivia una fada. Van decidir
anar al volcà i buscar la fada que mai ningú no havia vist.
Van caminar tota la nit i van parar a descansar sota un arbre màgic.
La fada, que els va veure, els va llençar el seu polsim màgic.
De bon matí es van despertar, es van mirar i tots dos havien recuperat el somriure.

Març marçot
2n Premi
Categoria A Prosa
Oriol Dalmau Comas
2n primària
Escola Mireia

LA COLLA DE BALENES NARVALS

Hi havia una vegada una colla de balenes narvals que volia fer un grup de música. Els noms de les narvals eren: Coco, Magdalena, Scot, Mar, Gofre i Xocolata.
Un dia la Magdalena va pensar en construir instruments amb petxines, pedres i algues del mar. Cada
dia anaven a casa d’una de les balenes narvals per transformar en instruments tot el que havien trobat, com una guitarra elèctrica, una bateria o un piano.
Finalment va arribar el dia del primer concert. Els animals marins es van quedar bocabadats i va ser el
millor grup de música del mar. Les van cridar per fer més concerts i van estar molt contentes.

Xocolata Blanca
3r Premi
Categoria A Prosa
Silvia de la Calle Martínez
2n primària
Sant Josep d’Oriol

BLAU MAR

L’aigua blava omple el mar
va nedant fins l’horitzó,
tot divertint-se i jugant
fins que s’acabi la calor.
Tons blaus i transparents
així es com es veu.
Colors frescos i lluents
onades blanquinoses com la neu.
La gavina vola tranquil·la
vigila i vigila al peix i al navegant.
Mentre el vent infla la vela
la barca avança sempre endavant.

Amipiruli
1r Premi
Categoria B Poesia
Carla Saumell Ruiz
4t primària
Escola Mireia

AVUI T’HE VIST A TU

Avui t’he vist a tu,
Amb un bell tutú,
Amor, et tinc al meu cor
I ets el meu resplendor.
Estimada
Sempre t’enyoraré
No te’n vagis lluny o ploraré
Sempre et portaré amb mi
Com la flor porta l’estil.

Més dolça que la mel
I quasi tan fina com un vel
Tan bella com l’abella
I fresca com el gel.
Pell blanca com la neu
M’agrada quan dius “meu”
Avui t’he vist a tu
Amb un bell tutú.

Nicki Martínez
2n Premi
Categoria B Poesia
Raquel Balué Monsonís
4t primària
Urgell

EL MICO

Els micos viuen a la sabana
amb la seva família africana.
Si tenen fam, mengen enciam
tot fent nyam-nyam.

Quan estan dalt de l’arbre
agafen una banana.
Se les mengen de tres en tres
i desapareixen com si res.

El plàtan és el seu fruit preferit
perquè els fa pessigolles al melic.
La seva casa és molt alta.
La tenen dalt d’una branca.

Scalerman de plasma
3r Premi
Categoria B Poesia
Ugo Bodiou
3r primària
Escola Els Llorers

LES MÀQUINES AL PODER

Tot va començar quan la meva bicicleta elèctrica es va descontrolar. Era com si hi hagués algú conduint-la però no, en realitat no hi havia ningú a sobre pilotant-la. A continuació vaig observar al meu voltant i vaig veure que a altres persones també se’ls anaven de les mans els seus patinets i les seves bicicletes elèctriques. Hi havia gent que fins i tot queia intentant frenar els seus aparells. En aquell moment vaig comprendre que era la revolució de les màquines! I tot seguit, vaig deduir que tenir tanta
confiança en la tecnologia no era bo.
Vaig decidir que era millor tornar a casa i no anar a l’escola per por que m’atropellés un patinet descontrolat. De camí a casa vaig observar que els cotxes s’amuntegaven perillosament per culpa de dos
semàfors que es posaven en verd alhora en una cruïlla, els avions volaven arran dels edificis i en
aquell precís moment em va venir un calfred perquè la meva mare havia de tornar a casa amb avió.
També hi havia gent que trucava pel mòbil i, de cop, el mòbil deixava anar un soroll que a alguns els
eixordava. Normalment per anar a casa veia de lluny una fàbrica on feien servir màquines, i ja em temia el pitjor.
Però la realitat superava el que m’imaginava perquè enlloc d’escopir fum escopia els treballadors! Finalment vaig arribar a davant de la porta de casa, vaig trucar i vaig esperar una llarga estona. De cop
em vaig notar una mà a la meva espatlla i per les meves orelles va ressonar una veu aspra, horrorosa i
metàl·lica que provenia d’un policia. –Està detingut- Jo, sorprès, em vaig preguntar a mi mateix – Jo?
Què he fet ?- La mateixa veu policíaca em va respondre – Ser humà-.

Sugar
1r Premi
Categoria B Prosa
Martí Pallàs Gràcia
4t primària
Santa Anna-Eixample

BATALLA CÒSMICA
Fa molts anys, l’Univers existia tranquil. Els estels brillaven a les seves galàxies i tots els planetes giraven
al voltant del seu estel.
Però un dia, Saturn, considerant els seus meravellosos anells, es va sentir orgullós i va comentar:
- Jo sóc el planeta més important del sistema solar.
Júpiter ho va sentir i va esclatar a riure perquè ell era el més gran de tots i el que girava amb més velocitat. Va tractar de donar-li una empenta però es va creuar pel mig Plutó, qui va rebre el cop.
- Per què m’has fet això? -va preguntar indignat Plutó.
- Calla, nan! No he estat jo sinó Neptú -va dir Júpiter mentint.
Plutó va donar un cop a Neptú i això va empipar molt a Urà, qui va expulsar el pobre planetoide amb un
cop de peu. El pobre Plutó es va allunyar de l’escena plorant.
Neptú es va empipar molt de que li fessin culpable d’una cosa que ell no va fer i va començar a llençar
crítiques contra Júpiter.
La Terra es va sentir molt ofesa quan va ser informada de la baralla i es va posar a parlar malament d’alguns planetes davant de Venus. Venus, enrabiat, va augmentar encara més de temperatura i va demanar ajut a una estrella nana vermella que es deia Pròxima Centauri. Tractant de resoldre la situació, l’estrella va anar al Sol per comentar-li que Plutó havia empentat Mart.
- No pot ser que un minúscul planetoide hagi pogut empènyer un planeta de més de sis mil quilòmetres
de diàmetre! -va exclamar el Sol.
Mart, que havia sentit pronunciar el seu nom, va pensar que parlaven malament d’ell i va cridar uns meteorits, que eren amics seus, perquè ataquessin el Sol.
Però Mercuri, que vivia bastant a prop del Sol, va trobar injust que ataquessin sense motiu el seu rei i va
cridar un forat negre perquè posés ordre en tot aquell caos. Aquell forat negre va tractar d’eliminar el
mal i no se li va ocórrer una altre cosa que absorbir part del cinturó de Kuiper, que és un disc circunestelar que orbita al voltant del Sol.
Ara tot el sistema solar es trobava en guerra. La velocitat de rotació d’alguns planetes havia canviat. Alguns havien modificat el recorregut de la seva translació. D’altres havien perdut algun satèl·lit. Milers de
meteorits s’estavellaven contra la superfície dels planetes i molts més desastres es van produir.
Tot això va incomodar a la resta d’astres de la Via Làctia. Van fer una reunió i van tractar l’assumpte amb
molta serietat perquè no volien ser la vergonya de l’Univers. Es va plantejar la possibilitat d’enviar una
supernova perquè esclatés i els fes desaparèixer a tots. Però al final va guanyar la proposta de que es reconciliessin, si és que n’eren capaços.
Cavall
Una estrella fugaç va portar el missatge de reconciliació al
2n Premi
sistema solar. Per sort, tots els astres van acceptar-lo i es
van demanar perdó els uns als astres. Al final tots estaven contents i feliços i van continuar girant en pau i harmonia.

Categoria B Prosa
Angel Derian Alvarado Chica
3r primària
Urgell

A LES PROFUNDITATS DEL MEU ESTOIG
Riiiing!! Com cada dia, de dilluns a divendres, em sona el despertador per anar a l’escola.
-Hola em dic Ariadna, tinc nou anys i vaig a 4t de primària.
Dilluns: estic a classe de català i la Marta em diu:
-Ariadna agafa la goma per esborrar el guixot! I jo busco la goma i em trobo una goma amb forma de
Rússia de la col·lecció de la meva mare i... de sobte em trobo a Rússia.
-Brrr!! Quin fred que fa! De sobte em venen unes persones i em diuen “rpnbet”, hola.
- Quin fred!! Me’n vaig cap a la classe!
Dimarts: estic a classe de castellà i el Jordi ens diu:
-Coged todos el lápiz para hacer una expresión escrita.
I jo busco el llapis i em trobo una pedreta i penso, penso, penso.... Ja ho sé! És un trosset del mur de
Berlín i unes persones m’expliquen la història de Berlín i comença així: hi havia una vegada dos països
separats i una nit del 14 d’agost del 1961 es va aixecar un mur entre Berlin de l’Est i Berlín de l’Oest... i
de sobte sento:
-Ariadna,¿dónde está el lápiz? Però aquí sí que m’hagués quedat.
Dimecres: estic a classe d’anglès i el Jaume ens diu: Tip the pencil! I jo buscant la maquineta em trobo
un cable i penso, penso, penso.... Ja ho sé! El cable de la feina del meu pare. I em trobo a la feina del
meu pare. OOOOh que guai!! Em trobo tot ple de robots pintant cotxes. Aquí sí que em quedo!!! Però
de sobte sento:
-Ariadna! You are pointing on the table,
Dijous: estic a classe de matemàtiques i la Marta ens diu:
-Agafeu el regle per fer un quadrat. I jo buscant el regle i em trobo uns pals xinesos i penso, penso,
penso...OOOh! Ja ho sé, les baquetes de bateria del Marc, el meu germà, i de sobte em trobo a la classe de bateria del Marc i m’ensenyen molts ritmes, però de sobte sento:
-Ariadna estàs trencant el regle!.
Divendres: estic a classe de piano i la Clàudia em diu:
- Ariadna em pots donar un clip per ajuntar aquestes pàgines, si us plau?
I jo li vaig contestar:
-Ara vaig a buscar dins el meu estoig.
I busco i em trobo un piano de Hamma, començo a pensar i...
-Ja ho sé! Em recorda la meva besàvia que va morir fa un any, quan jo tenia 8 anys. I a més compartíem moltes coses com per exemple: el piano, i també vaig anar a la Sagrada Família amb ella. Tinc també tants records amb ella...

Però de sobte sento:
-Ariadna on està el clip? Va, corre que s’acaba la mitja hora!

AAAla! Ara que m’ho passava bé, haig de tornar!
Però em recordo d’una cosa: a la meva besàvia li encantava que li toqués la cançó “Imagine” i llavors li
vaig dir a la Clàudia:
-Podem tocar la cançó “Imagine”? I em va dir:
-D’acord, però ràpid.
I la vaig començar a tocar...

Tamarro
3r Premi
Categoria B Prosa
Ariadna León Bosch
4t primària
C Sant Josep d'Oriol

AMIRA

Al meu país, les noies
de drets no en tenen.
Crec que no saben
ni que existeixen.
Em dic Amira
i vaig poder fugir.
Però les que allà lluiten,
encara hauran de patir.
Només per ser dona,
no vaig poder fer el que volia.
Vaig haver de reprimir-me
encara que molt em dolia.
Molts homes
em volen fer callar,
però hi ha moltes de darrera meu
que volen continuar.
Sempre he cregut en la igualtat.
I encara que ens trepitgin,
totes juntes hem de seguir lluitant.

Leche con colacao
1r Premi
Categoria C Poesia
Clara López Carmona
6è primària
Escola Mireia

PAULA

L’últim dia de 5è
molt alegre va ser,
però una mala notícia ens vas donar:
tu te n’anaves i no tenies intenció de tornar.
Tots els anys que he estat amb tu
grans experiències he viscut,
però ara ens hem separat
i dos camins diferents hem agafat.
Moltes coses vaig aprendre,
moltes coses vaig comprendre,
però en el fons està molt clar
que un bon record aquí vas deixar.
Vas marxar pel teu bé
i tots aquí ho entenem
però mai t’oblidarem
i al nostre cor sempre et tindrem.

Hermione
2n Premi
Categoria C Poesia
Lluna Mussach Roca
6è primària
Escola Tabor

L’AMPOLLA
Soc una ampolla trista i viatgera
que vaig patir un greu problema.
Era jo petita quan em va comprar
una nena que anava a jugar.
La desgràcia va passar
quan el partit va acabar.
Ella, al terra, em va abandonar!
Poc després, quan la gavina viatgera passava per allà,
malauradament, em va agafar
i al seu niu em va portar.
Un dia, una ventada va bufar
i fins al gran mar, em va portar.
Allí va ser on vaig aterrar
però em vaig trencar
i una pobra tortuga em va menjar
identificant-me amb un bon dinar.
Quina sorpresa va tenir en notar
que la panxa li feia mal
i que li costava respirar.
Sort que un banyista la va rescatar,
els veterinaris la van operar
i per sort, es va salvar.
A mi, en canvi, em van llençar
i cap a la incineradora em van portar.
Però això és una altra història per contar.
M’agradaria però, avisar
que al món tothom ha de reciclar
i el que sigui possible, heu de reutilitzar.
I al pobre mar, deixeu-lo estar,
com a les tortugues, que no fan cap mal.

Bolillapis
3r Premi
Categoria C Poesia
Ruggero Bougleux Buttà
5è primària
C Santa Anna-Eixample

SOTA LA POLS

Vaig sentir com s’obria la porta, vaig notar com el vent m’acariciava les pàgines. Els meus ulls veien
com la gent s’apropava. Anaven a pels llibres nous, moderns i divertits. Jo no era així, jo era un llibre
vell i gruixut; estava cobert de pols.
L’endemà vaig obrir els ulls endormiscat, estava jacent al terra. Vaig suposar que m’havia caigut. Ara
només calia esperar a que aquells éssers alts, mudats i amb cabell, vinguessin a recollir-me d’aquest
fred i humit terra.
Es va obrir la porta, va entrar una dona, va girar els ulls cap a mi, sé que em va veure. Venia cap a mi
curiosa. Em va recollir del terra i em va polir la pols amb les carícies de les seves mans. Em va obrir,
crec que li va agradar perquè es va quedar atònita.
Va ser fantàstic, li vaig agradar! Em va dur a la seva vivenda. Era gegant, tenia les parets folrades amb
papers de flors de color porpra. Em va agafar i va començar a llegir-me. Va navegar en el mar de les
meves paraules. Lliscava el temps, les pàgines anaven passant. Veia com els ulls de la dona brillaven
com la lluna es reflexa al mar. Em van tancar i ens vam adormir.
De sobte vaig obrir els ulls, un raig de sol m’il·luminava la portada. La dona havia obert les cortines i
començava a teclejar les tecles d’un ordinador. Es va passar així una bona estona. Després em va tornar a la biblioteca, no em va agradava perquè allà, els altres llibres es reien de mi.
Quan vaig arribar em feien pessigolles les lletres. Em va deixar on em va trobar. Vaig sentir rialles… De
sobte es van estroncar. Un munt de fent esperava empenyent-se en una fila preguntant per mi.
Resulta que la dona que em va agafar, va escriure un article sobre mi, va triomfar i la gent es va tornar
boja. Van fer moltíssimes còpies meves i, a mi em van transportar al museu de la literatura.
Crec que els vaig deixar ben clar als altres llibres que, dona igual com tens la portada: si la tens plena
de pols, si és marró o negre,.
Importa com ets per dins.

Ansi
1r Premi
Categoria C PROSA
Olivia Olde Wolbers Vila
6è primària
C. IPSI

LA VOLTA AL MÓN EN 31 DIES
Ens vam decantar per fer una ruta per la costa mediterrània. Teníem tot l’agost lliure, i ens el passaríem pedalant amb la bicicleta de Barcelona a Gènova. I la tornada la faríem amb un vaixell petit, però
bonic. La cosa pintava bé. Més esport. La idea m’encantava. M’havia passat tot el juliol a un campus
d’esports. Havia estat tot el dia jugant a tennis, a bàsquet, a futbol, a hoquei i a voleibol. Però no en
tenia prou: si es tracta d’esport, mai en tinc prou. Les vacances ideals m’estaven esperant a la cantonada, però un cop més, vaig demostrar la meva mala sort. I mira que fa mesos que no veig un gat negre! Corria per les escales perquè feia tard a l’últim partit de bàsquet estiuenc 2019. Havíem de guanyar sí o sí; i com a capitana de l’equip, no podia deixar que perdéssim. Però oblidava que el porter
havia encerat el terra dos dies abans i...
-Mama! Mama!
-Què et passa nineta?
-El peu... Em fa molt mal...
-Deixa-me’l veure...
-Au!
-Anem al metge. Espero que no sigui greu.
-Però, i el partit?
-Em sap greu, però em temo que no hi podràs anar.
En efecte: no hi vaig poder anar. I vam perdre. I les males notícies no acaben aquí. El doctor em va assegurar que m’havia trencat el peu. No un esquinç. Una fractura. Em va enguixar el peu, em va donar
unes crosses i un “xupa xup” i, em va convidar a marxar. I com pretenia que aguantés el “xupa xup”?
Amb una tercera mà? O potser mentre caminava amb les crosses, ma mare me l’havia d’aguantar? A
vegades la gent no hi toca.
Òbviament en aquell estat no podia anar amb bicicleta, així que vaig suggerir anar a casa dels avis: almenys allà em deixen veure la televisió tot el dia. Un cop allà, els meus pares i germans em van dir
adéu, i se’n van anar a buscar les bicicletes. Em vaig quedar embadalida, mirant la porta de fusta caoba. No era just! “Estaràs així durant 80 dies”, m’havia dit el metge.
80 dies sense fer esport? De ben segur que no ho podria suportar.
Els avis em van saludar i tota la pesca; i jo me’n vaig anar cap al menjador, on un televisor gegant esperava ser encès. Em vaig encaminar cap al sofà, on hi havia el comandament a distància. Però quan
l’anava a agafar, vaig fer caure una pila de llibres de totes les mides, que era allà al costat.
-Laia, què són aquests llibres?
-Eren de la teva mare.
Vaig veure al terra, i vaig començar a refer la pila. Mentre apilava els llibres, veia títols estrambòtics
que no havia sentit mai: “20.000 llegües de viatge submarí”, “Romeu i Julieta”, “Frankestein”, “Anna
Karenina”, “El rei Lear”, “Don Quixot”, “La volta al món en 80 dies”... Aquest títol em va cridar l’atenció.

Sobretot el número 80 que ressaltava d’una manera gairebé exagerada. 80... 80 dies sense fer esport, 80 dies amb crosses... Aquell llibre em cridava. No em parlava: em cridava. Però era massa
gruixut.
Massa lletres! El vaig fullejar. Massa lletres, i massa petites! El vaig ignorar una estona, però no podia deixar de pensar-hi. Havia de llegir aquell llibre.
El vaig agafar i vaig començar la lectura. A mesura que avançava, les lletres no se’m feien excessives
ni eren massa petites: ara eren d’una grandària considerable, i lliscaven per la meva ment amb una
avidesa impressionant.
En uns minuts, ja coneixia perfectament a Phileas Gogg, el protagonista de la història, un home de
l’alta societat anglesa, metòdic, fred i calculador. I ja començava a intuir com era Jean Passepartout,
el criat de Fogg. Llegint i llegint, vaig conèixer nous personatges, com Mistress Aouida, la noia que
Phileas salva de morir cremada a l’Índia, i de la que al final s’enamora. Vaig patir quan els sioux van
empresonar a Passepartout; i vaig gaudir quan Fogg el va salvar. I els dies van anar passant com pàgines que en descobreixen un altre, com paraules que donen peu a altres... I finalment, em vaig acabar el llibre. Havia estat al·lucinant: havia descobert noves cultures, nous recursos literaris, i havia
donat la volta al món! No feia ni deu minuts que havia acabat la lectura, que van trucar al timbre.
Vaig obrir, i hi havia tota la meva família amb la pell bronzejada.
-Com ha anat? –vaig preguntar.
-Ha estat genial! Hauries d’haver vist quines vistes! Hi havia dofins!
-Doncs jo he donat la volta al món en 31 dies.

Swan
2n Premi
Categoria C PROSA
Jana Galindo Monegal
5è primària
C Lestonnac

LA PETITA ESTRELLA

No fa molt de temps, al cel, va néixer una petita estrella. Una nit va veure un nen que va mirar per la
finestra, les seves mirades es van creuar. Al nen, que es deia Àlex, se li van il·luminar els ulls, mai havia
vist una estrella igual, i l’estrella mai havia vist aquell nen, l’estrella li va preguntar:
- Com et dius?
- Àlex.
- Hola Àlex, jo sóc la petita estrella. Mai t’havia vist per aquí.
- Sóc nou al barri i... encara no tinc amics.
- Quant temps portes aquí?
- Un mes.
- Pobre... si vols puc ser la teva amiga.
- Seria genial.
- Farem una cosa, ves-te’n a dormir. Et portaré una sorpresa.
L’Àlex va anar al llit. Va tancar els ulls, i quan per fi es va adormir, la petita estrella va entrar en acció.
L’estrella va entrar a la seva habitació, i després, en el seu somni. El va portar volant cap al cel. Van
viure grans aventures. La nit següent l’Àlex li va dir a l’estrella:
- He tingut un somni increïble, tu i jo...
- No era un somni, és la realitat – va interrompre l’estrella.
L’Àlex es va quedar bocabadat, des d’aquell dia, totes les nits l’Àlex i la petita estrella vivien aventures
impressionants. Les setmanes, mesos, anys van anar passant. L’estrella i l’Àlex creixien junts. Però va
passar el temps, i l’Àlex va tenir la seva primera xicota, i molta més vida social. En conclusió l’Àlex va
començar a oblidar-se de la petita estrella. Fins que, un dia, l’Àlex no va tornar.
Però la petita estrella continuava davant de la finestra. Va passar tant temps que un dia l’Àlex va morir. L’estrella estava trista però el dia següent una altra estrella va aparèixer al seu costat:
- Àlex? Ets tu, mare meva quant de temps.
- Àlex? Qui és l’Àlex? No recordo res.

Meriland
3r Premi
Categoria C PROSA
Mar Ferrer Campo
6è primària
C Immaculada Concepció (CIC)

LA FAMÍLIA GÜELL S’ENAMORA DE BARCELONA

Hi havia una vegada una parella amb dos fills, una nena que es deia Pedrera i un nen que es deia
Güell, que vivien a Madrid.
Un dia, la mare va morir a un accident de trànsit quan anaven de vacances a la neu i els nens es van
quedar molt tristos perquè trobaven molt a faltar a la seva mare. Tres anys després, el pare va conèixer a la Laia i poc després es van casar.
Va arribar l’estiu i van agafar un avió tots junts per anar de vacances a Barcelona. Quan van arribar a
l’aeroport, van recollir l’equipatge i van anar cap a l’hotel. Per la tarda van sortir a fer una volta pel
centre de la ciutat, van visitar la plaça Catalunya i les Rambles.
Al dia següent van esmorzar al restaurant de l’hotel i, mentre miraven el mapa de la ciutat, van descobrir que hi havia dos monuments que tenien els seus noms: Pedrera i Güell. Molt emocionats, van demanar anar a visitar-los, els hi feia molta il·lusió veure aquells llocs. S’ho van passar molt bé passejant
per les xemeneies de la Pedrera, però més els hi va agradar el parc Güell. Allà van estar corrents, pujant als gronxadors, amagant-se darrere les columnes i tocant l’aigua del drac.
Quan van acabar la visita al parc, van agafar un autobús petit que els va portar fins la plaça Lesseps i
després un altre fins a Passeig de Gràcia. Després de fer aquesta ruta, van anar a descansar per recuperar totes les energies i poder anar al dia següent al Tibidabo.
Durant els 10 dies que van estar a Barcelona van poder visitar tota la ciutat i van anar a la Costa Brava.
Però van passar els dies i tenien que tornar a Madrid per anar a l’escola.
Cinc anys després, al pare li van oferir feina a Barcelona i molt contents van mudar-se a la nova ciutat.
Quan van arribar havien de buscar una escola per als nens i, passejant a prop de la Pedrera van trobar
una escola que els hi va agradar molt: Saint Nicholas School.
Un cop van visitar l’escola van decidir matricular-se. Molt ràpidament van fer nous amics, Pedrera va
començar 1r de la ESO i Güell 5é de primària. Güell va necessitar ajuda perquè li costava aprendre algunes assignatures i les mestres de l’aula SIEI el van ajudar. Anys després i encara les dificultats, la Pedrera va ser escriptora i el Güell policia.

Tigre
1r Premi
Categoria D
Daniel Poyato Notario
6è primària
C Saint Nicholas School

LA LLIBERTAT

La llibertat és la força que necessitem al cor quan estem empresonats i no tenim a ningú. L’aire conté
aquesta llibertat que ens fa sentir vius, mentre ens acarona els cabells. A la vegada, les papallones comencen sent petits cucs de seda empresonats en un capoll, però després es converteixen en bonics
insectes que tenen plena llibertat per volar. La neu quan està al cim de la muntanya, no es mou i quan
es converteix en aigua, fosa pels rajos de sol, pot desplaçar-se pels rius lliurement.
L’àliga emprèn el seu vol amb la llibertat d’escollir el seu rumb…
A mi m’agradaria que tothom visqués com els exemples que he descrit sobre la naturalesa. Encara
que, en algun moment, se sentin empresonats, han de seguir lluitant per la seva llibertat; perquè és el
bé més preuat i més valuós de tots els éssers vius. Cal defensar-lo i protegir-lo. I per això, ara més que
mai, crido ben alt i ben fort : VISCA LA LLIBERTAT !!!

Cuca de llum
1r Premi
Categoria E
Maria Rambla Montell
1r ESO
Escola Marillac

SILENCI
Ulls tancats, atrapada, acompanyada amb la foscor.
No hi ha res a part de la negror.

Ulls oberts, un espai. Però segueix havent-hi foscor.
Com si no hi hagués ningú,
ni un batec de cor.

Em sento sola, perduda, vençuda amb dolors.
Com si el silenci hagués guanyat
la batalla de felicitat.

Sorolls i crits comencen a aparèixer,
Rialles i veus de maldat m’envaeixen.
Es burlen de la meva por
I juguen amb els meus pensaments,
Com si fos un trencaclosques, un incomplet.

Intento escapar, desaparèixer d’aquest lloc,
On és ple de malsons i d’emocions inexistents.

Busco els meus sentiments, guardats a una caixa.
Busco la meva vida, la clau per sortir-ne.
Busco un somriure, una abraçada.

Però, totes aquestes coses només són somnis.
Atrapada, és com estic.
Vençuda, és com acabo.
Trista, és la meva única emoció.
I el silenci, és tot el que sento.

Beyond limits
1r Premi
Categoria F Poesia
Natania Kearns Sotelo
2n ESO
C Mare del Diví Pastor

EL VOL DELS INSTANTS

Corre veloç sense ser vist,
i marxa de forma obligada,
s’esfuma a cada cantonada
abandonant-nos d’imprevist.

Mostra la llum del sol a l’alba,
onades lluny en l’horitzó,
bellesa oculta en la foscor
poca efímera neu blanca.

Forma part de la nostra vida,
presenta moments rellevants:
el fil d’un moment molt pesant
o el començament d’un nou dia.

El temps transcorre constantment,
no s’atura ni un instant,
ens acompanya inconscient
fins a l’únic i últim final.

Laibasdosc
2n Premi
Categoria F Poesia
Laia Bastardas Pérez
2n ESO
C Sant Miquel

AIXÒ SÍ QUE IMPORTA

Quines coses importen de veritat?
Un dia em vaig preguntar.

Doncs la resposta a aquesta gran incògnita,
són els elements que giren al voltant de la teva
òrbita.
No són més que les coses que et fan feliç,
les coses que et motiven a aixecar-te al matí.

Potser la música et sembla maca,
potser toques la guitarra.
Potser t’agrada la fotografia,
o prefereixes l’astronomia?
Potser la teva passió són les lletres,
o t’agrada córrer cent metres.

Per mi el més important,
és trobar una verdadera amistat,
una persona amb la que puc parlar,
una persona en qui puc confiar.

Aquesta és la meva òrbita,
el que de veritat m’importa.
I tu, ja ho has pensat?
Quines coses t’importen de veritat?

Ural
3r Premi
Categoria F Poesia
Daniela Gutiérrez Roca
1r ESO
C Sagrada Família

DESAPAREGUDA

Estic en una habitació fosca, la mínima llum que entra passa a través de la porta. Davant meu hi ha
unes caixes recobertes de pols, al meu voltant hi ha un munt de quadres, alguns d'ells tapats amb teles d'un color que abans devia ser blanc. Fa olor de fusta vella i de tancat. Les parets estan esquerdades. És una habitació bastant gran, espaiosa. El mobiliari és escàs, només hi ha una butaca violeta i un
armari que sembla força antic amb el pom trencat i la porta oberta. L'armari és buit. L'única finestra
de l'habitació és tancada, amb la persiana abaixada.
Estic en aquesta habitació perquè estic segrestada. Porto aquí cinc dies. Fins fa res estava al museu
del Louvre observant el meu voltant. De sobte un senyor, alt, amb bigoti, els cabells negres i curts,
vestit amb una brusa de treballador i unes sabates negres i brillants, es va apropar cada cop més i més
a mi. Es va apropar tant a mi que al final va passar el cordill vermell. Em va agafar i em va rodejar amb
el seu braç, estava espantada, no sabia què fer ni com sortir d'aquella situació. No entenia què estava
fent aquell senyor de les sabates negres i brillants. Em va dur a una sala desconeguda per mi, només
hi érem ell i jo. Em va despullar, la roba va quedar tirada per terra, i em va posar dins del que semblava un sac. A partir d'això no vaig poder veure res.
De cop i volta vaig notar que l'aire era fred, també vaig sentir el soroll dels cotxes i moltes veus parlant alhora, semblava que em trobés a l'exterior del museu. El sac es va parar de moure i vaig estar
segurament més de dues hores en el que semblava un vehicle. Vaig notar com dues mans agafaven el
sac i em portaven a algun lloc. Quan vaig poder tornar a veure-hi em trobava en l'habitació en la qual
estic ara mateix.
Estic molt espantada. Em fa por que la gent m'oblidi. Que ningú mai em vingui a rescatar. Quedar-me
en aquest lloc espantós per sempre. Em fa por perdre el meu encant, que la gent perdi l'interès per
veure'm.
Trobo a faltar a la gent. On em trobo estic molt sola. En canvi al Louvre em passava el dia observant a
la gent, les seves converses, la seva roba, el seu caràcter… i jo somreia.
Després d'estar uns quants dies aquí atrapada, he estat reflexionant. M'han vingut records del Louvre.
La llum que entra des del gran finestral del sostre. L'olor de frescor de les sales. Els ulls que admiren
les obres d'art. Les obres d'art i els seus marcs daurats. El silenci inspirador. La gent curiosa que s'apropa a veure l'autor de l'obra que contempla. Les parets perfectament pintades. Les càmeres dels
turistes i els seus flaixos.
Ara mateix al Louvre hi ha un buit. Sí, efectivament aquell buit sóc jo. La Gioconda.
Obra de Leonardo da Vinci.
Em van trobar després de dues setmanes de recerca. El senyor que em va segrestar va haver de passar
un judici i mai més en vaig saber d'ell. Em van tornar la roba, el meu estimat marc daurat, i em van
tornar a penjar al meu lloc de sempre, a casa.
Lila
Si visites el Louvre vine’m a veure. Et rebré amb el meu millor somriure.

1r Premi
Categoria F Prosa
Carla Machín Perelló
2n ESO
C Vedruna Immaculada

COLORS

Em vaig despertar ràpidament. Vaig obrir els ulls, però no em vaig moure.
Estava estirada en un llit amb llençols blancs. Era un llit de matrimoni, flonjo i de grans dimensions.
S’hi estava d’allò més bé.
Poc després de despertar-me vaig analitzar la situació: em trobava en una sala cúbica totes les parets
de la qual eren blanques i, al sostre, quatre LEDS desprenien una gran brillantor. Anava vestida amb
bata i mitjons blancs i, quan em vaig aixecar del llit, vaig observar unes sandàlies també de color
blanc.
--On sóc?—
Vaig començar a buscar algun lloc on poder-me rentar la cara. Vaig mirar per tots costats però només
veia una cosa en concret: el color blanc.
Vaig recórrer l’estança fins a memoritzar-la i va ser aleshores que em vaig començar a preocupar, sobretot quan vaig veure que no hi havia portes per enlloc.
--Ajuda! Traieu-me d’aquí! No sé com sortir!—
Em vaig posar a córrer i a cridar donant voltes com una histèrica. Al final, com era d’esperar, vaig acabar asseguda a terra esbufegant. Al terra, ajaguda amb l’esquena en una de les parets vaig intentar
recordar el que havia fet abans d’estar on em trobava.
Passejava pel carrer Silur sense un destí concret quan un home baixet em va preguntar el nom i si podria entrar al seu local a respondre una enquesta. Jo, que en aquell moment no tenia res a fer, vaig
acceptar la proposta.
El local s’assemblava a una sala d’espera d’un dentista. Quan vaig entrar-hi hi havia més gent asseguda. Ens anaven cridant un per un.
--Senyora Candela, passi a fer l’enquesta sisplau—
Tot seguit vaig agafar les coses i vaig anar cap a la porta…
Just en aquell moment vaig tornar en mi. Allà era on els meus records s’esvaïen.
Inesperadament, vaig veure una càmera de seguretat de color blanc camuflada en una de les quatre
cantonades del sostre de l’habitació. Em vaig posar a saltar i a saludar aquell artilugi amb l’esperança
que hi hagués algú a l’altre que em pogués ajudar. Després de saltar durant una bona estona em vaig
adonar que si hi havia algú observant-me no tindria gaires intencions de deixar-me lliure. Vaig observar la càmera amb atenció i vaig veure que em seguia: em movia cap a la dreta i es movia cap a la dreta, caminava cap a l’esquerra i girava cap a l’esquerra.
Al cap d’una estona em va venir la gana.
--Mmm. El que donaria per una amanida…-Tot seguit, d’una de les parets en va sortir una mena de prestatge. A sobre hi havia una amanida i coberts. Vaig anar a inspeccionar amb cura aquell plat.

Semblava una amanida normal i corrent. Aleshores vaig decidir tastar-la. Era bonísima. Tot seguit vaig
resseguir l’estança amb la mirada.
--Què voleu de mi?—
I uns segons després em vaig menjar l’amanida.
Va anar passant l’estona, i no us puc dir quant de temps va passar exactament.
El que si que us puc dir és que els quatre LEDS anaven perdent lluminositat a mesura que passaven els
minuts.
Quan es van apagar del tot es va encendre la llumeta que hi havia a la tauleta del costat del llit i, vençuda pel cansament, em vaig estirar al llit.
--Ostres, aquesta manta no abriga gens-- vaig pensar en veu alta.
Aleshores, al sostre es va obrir una comporta d’on van baixar dos braços mecànics d’on penjava una
manta.
En veure aquella possible sortida al sostre em vaig aixecar corrent del llit i em vaig penjar d’un dels
braços. Aquests van dipositar la manta i, tot seguit, van elevar-se fins arribar al sostre.
Vaig arribar al que semblaven uns conductes de ventilació, però no vaig tenir temps de pensar que ja
va començar a sonar una alarma ensordidora:
--ALERTA! ALERTA! SUBJECTE DE PROVES S’ESCAPA!—
Confosa per aquell missatge vaig començar a gatejar per aquells túnels cercant ‘una sortida. Dreta,
esquerra, ara tot recte. Seguia per aquells conductes laberíntics mentre el missatge ressonava dins del
meu cap.
--Subjecte de proves? És per això que sóc aquí? Sóc un simple conillet d’índies?-- I de cop vaig topar
amb una reixa. Era el final dels conductes. A través s’hi veia la foscor absoluta. Vaig rebentar la reixa
d’un cop de peu.
--Clong!-- va xocar contra el terra. Pel temps que va trigar a fer-ho vaig deduir que el terra era relativament a prop. Per això em vaig decidir a saltar.
Vaig girar sobre mi mateixa però no vaig veure res. De cop, una brillantor va inundar la sala. Una sala
cúbica amb les parets de color groc i al sostre quatre LEDS. Just al centre de l’estança hi havia una taula de color groc. No hi vaig ser a temps quan l’esclusa d’on havia saltat es va tancar amb una comporta.
Ull marró
Em feia l’efecte que el joc només acabava de començar…

2n Premi
Categoria F Prosa
Adrià Armengol Artigas
2n ESO
Institut Jaume Balmes

NOTES DEL PASSAT, PRESENT I FUTUR
La mà de l’Arlet lliscava sobre el pal de la guitarra i els seus dits premien les cordes formant un La menor.
Li agradava aquesta nota. Potser per que va ser la primera que li va ensenyar la seva mare, que ara ja feia
més de mig any que jeia sota terra, dins d’una caixa claustrofòbica, on hi posava el seu nom: Irene Torres
García.
Era ella qui li va ensenyar a tocar la guitarra i a patinar. L’Arlet encara recordava moltes tardes d’estiu,
patinant per l’Auditori o pel Passeig Marítim amb ella, veient unes postes de sol espectaculars a la vora
del mar i amb un gelat de trufa i vainilla a la mà. Però des que la van ingressar a l’hospital de la Vall d’Hebron per un tumor cerebral, els patins blau marí amb una flor blanca al costat seguien a la prestatgeria de
la galeria, acumulant pols.
Ara, els seus dits marcaven un Mi menor. Aquesta nota estava bastant bé, pensava l’Arlet. Tenia un to
una mica misteriós, com si amb aquest so comencés a parlar d’una història fantàstica, com la de l’Omar.
La primera vegada que el veure, va ser a la sala d’espera de l’hospital, on ingressarien la seva mare. Ell
estava just al seu davant, al costat d’una dona gran amb un abric vermell, que semblava tenir una fàbrica
de mocadors a la bossa i un refredat de categoria. El noi escoltava música amb els seus auriculars blaus
que li sortien de la butxaca de la dessuadora groga, tenia la mirada clavada al terra, i semblava preocupat.
La següent vegada que el va veure, va ser quan l’Arlet tornava de l’institut, ell estava assegut a un banc
del parc de l’Estació del Nord, amb els mateixos auriculars blaus, però ara tenia un llibre a les mans.
Aquell noi li desprenia curiositat, i armant-se de valor, s’hi va acostar i li va preguntar pel llibre. En realitat, a l’Arlet no li agradava gens ni mica llegir, però va ser el primer tema que se li va acudir per poder comunicar-se amb ell.
I quan el noi es va treure els auriculars i va alçar la mirada, va ser quan va veure aquells ulls verds que
l’observaven per primer cop, i que, sense que ella ho sàpigues, canviarien la seva vida per sempre.
Aquella tarda van estar parlant una estona, i van quedar un altre dia perquè, van descobrir, que els dos
necessitaven un amic. I és que els dos tenien pares a l’hospital, però l’Omar, en comptes de la mare, i tenia el seu pare, l’única família que li quedava a més de la seva àvia, amb qui no es portava gaire bé, i que
va resultar ser la dona gran de l’abric vermell, que l’acompanyava a l’hospital, quan els van avisar que el
seu pare havia tingut un accident a l’autopista, tornant cap a Barcelona.
L’Arlet va descobrir que no era l’única que tenia una vida desastrosa, i es van fer molt amics. Encara que
el més misteriós de l’Omar era que quan ella li feia alguna pregunta amb relació de la seva mare, ell sempre intentava canviar de conversa. L’únic que havia descobert era que es deia Martha i que no vivia amb
ells.
El Fa era una de les notes més complicades a la guitarra. No li agradava, a l’Arlet, però ella sabia que per a
les bones històries fan falta els mals capítols, i amb la música passava el mateix.
Però no li agradava perquè era difícil. Difícil com l’institut, difícil com les discussions amb el pare, difícil
com viure amb l&#39;àvia de l’Omar, difícil com la seva vida.

Per sort, va poder canviar al Sol al poc temps. Aquella nota sí que li agradava. El Sol li recordava a l’alegria, li recordava a il·lusió, li recordava a l’amor secret que sentia per l’Omar, li recordava a la seva mare, però no amb tristesa ni nostàlgia, sinó amb satisfacció d’haver viscut tants moments feliços amb ella
i poder haver gaudir al seu costat, li recordava a esperança.
Va reflexionar mentre tocava aquelles notes amb un ritme una mica lent, però no molt. Movia la mà
dreta amunt i avall repetidament i sense entrebancar-se molt, encara que en algun Fa havia de parar
per posar la mà correctament, però després continuava amb aquell ritme, ni molt lent, ni molt ràpid.
Va pensar en tot: passat, present i futur:
Recordava aquella vida feliç amb els seus pares, encara que ara era massa llunyana i li semblava que ja
no li pertanyia a ella.
Va meditar en el que estaria fent l’Omar en aquell mateix instant, i es va preguntar si això seria normal
a la seva edat.
També va rumiar sobre com seria el seu primer Nadal sense la mare, que sempre havia sigut la que donava l’ànima a la festa. A més a més, ara que la mare ja no hi era, el pare havia de fer doble torn i el que
li donaven arribava just per pagar els queviures i el lloguer del pis. L’Arlet ja sabia que d’aquí poc s’hauria d’anar acomiadant de les classes de teatre.
I mentre pensava en tot això i tocava la guitarra, va sonar el timbre de casa. No sabia qui podia ser, així
que va mirar per la càmera de l’intèrfon.
Allò va ser totalment inesperat: era l’Omar que portava uns patins grisos amb ratlles negres, i que li demanava d’anar a patinar per la platja, com ho havia fet tantes vegades amb la seva mare. L’Arlet no va
dubtar ni un segon, va guardar la guitarra a la funda, va netejar els seus patins, se’ls va posar, i va baixar
al carrer. L’Omar l’esperava a la porta amb un somriure.

Champi
3r Premi
Categoria F Prosa
Miriam Sampietro Moratal
1r ESO
C Mare del Diví Pastor

SCHRÖDINGER
Ja no sé qui sóc jo,
si sóc una part de mi
o simplement no sóc ningú.
Perquè les hores em passen com dies,
i els dies ja no tenen sentit.
Perquè ja no vull veure les roses
que fan bategar el meu pit.
Perquè tinc el cap ple de preguntes:
qui m’estimarà si no m’estimo a mi?
Perquè els ocells que ahir cantaven,
ara ploren sense fi.
Una cosa està clara:
d’Schrödinger sóc el gat,
no sé si sóc viu o ja m’he ofegat.
He trobat el foc que crema el dolor,
un foc fosc, sense claror.
Una gran i immensa sensació
que el meu lloc és la foscor.
Un anhel, una coïssor,
un record que encara em fa por.
Atrapat entre barrots
fets de pena, sang i suor.
Ja no vull ser jo,
m’he cansat del dolor,
de les ferides, dels cops.
Un dimoni m’esborra el somriure,
riu i s’amaga sota el llit.
Una presència que no és tangible,
que m’omple el cos de neguit.
Una petita part de mi
que em culpa dia i nit.

Un silenci que m’empresona,
les ombres d’un sol crit.
Tantes sensacions,
tantes parts de mi,
tantes ganes, tants crits.
Canta el corb al capvespre
melodies trencades de color negre.
Un negre que amaga el gris,
un gris que amaga el blanc.
El blanc que em cega els ulls,
que no em deixa veure la sang.
La sang que em bull les venes,
la mateixa que em fa mal.
El mal que em torna boig,
que marca el meu final.
El final d’un pou infinit,
que fa olor a hospital.
L’hospital fred i blanc
on espera la fi el malalt.
El malalt que riu amb desgana
quan veu volar el pardal.
El pardal que morí un hivern
i fou enterrat en sal.
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MENTRE CAU LA SORRA

Duc vell i marcat el meu paper
amb petjades i ratlles de tinta.
No sóc jo sinó una ànima amiga,
qui les ha fet perdurar en el temps.

I doncs és persona coneguda,
un gran amic i mestre de vida,
que no té peus sinó dos bolígrafs
que deixen empremta en gran mesura.

I fa del meu paper una obra d’art,
que no es vol veure, però sí viure,
pintada amb colors: tristesa i riure
i tot allò que a mi m’ha ensenyat.

I jo el llapis voldria agafar
perquè no marqui la meva tinta,
que només veig capaç de trencar
el que seria una obra bonica.

Però quin tipus d’obra seria,
si a tenir esquerdes no arribés?
Hi hauria aprenentatge en el temps?
O marques d’ajuda i d’alegria?

I al fons, el meu rellotge de sorra
i un imponent rellotge d’agulles
sempre estiren el meu paper amb força,
ni l'un ni l’altre ja mai no s’aturen.

Cauen els grans i passa l’estona,
i a cada segon veig menys la bena
que duc privant-me de la meva obra:
ja tinc una mirada que és meva.

I agafo els bolígrafs amb fermesa:
vull arreglar les males pintades,
que si esborro totes les petjades,
després no hi haurà més que buideses.

Que quedin les marques d’agraïment
i també les ratlles repintades,
que a cada gra que cau en el temps,
siguin molt més clares les petjades.

Sigui més completa la meva obra
i més aguda la meva vista,
tingui una altra mirada amb la tinta
i ompli tant com pugui els grans de sorra.
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QUAN VAIG SER CENDRA
Passos sòlids per carrers de foscor,
em rebutgen perquè no soc un més.
Mirades que amaguen un trist transfons,
reflecteixen l’odi, quasi tant com la por.

Ja no trencareu les meves parets.
La pedra ha esdevingut mur.
Roques fortes que apunten al cel,
plenes d’esquerdes que amaguen secrets.

Les vostres paraules són flama ardent,
el vostre foc forja el meu metall.
El Fènix retorna de la cendra i la pols,
un au que alça el vol, ara més potent.

Diuen que vaig en sentit contrari.
Sempre nedant a contracorrent,
deixant enrere els malsons.
El vent a favor, el mar és rogent.

La pols que deixa el meu caminar,
ofega històries d’un mal passat.
Les miro i penso ja sense por:
Ara, la revolució seré jo!
Blau cel
3r Premi
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LEONARDO DA VINCI I JO
La sala encara és fosca. No sé ben bé quina hora deu ser, però intueixo que d’aquí poc obriran les portes i tot tornarà a ser el mateix. Tot es repetirà com si cada dia fos idèntic a l’anterior o al següent. Milers i milers d’ulls es clavaran en la meva imatge i parlaran de tot allò que jo no tinc tant clar. Que si
sóc anatomista, que sí sóc arquitecte, que sí sóc artista... He arribat a sentir que sóc botànic, científic,
filòsof, inventor, astrònom... Però el que més em sorprèn és que parlin del meu rostre: que si sóc massa vell, que si em falta color, que si la barba és massa llarga, que si em sobren arrugues... En fi, què
sabran ells si les meves línies estan difuminades en forma de fum! Parlen fins i tot de la meva personalitat! I jo penso, si no em coneixen, com poden dir totes aquestes banalitats? Com saben com sóc,
el que penso i el que sento? M’agradaria poder dir-los que sóc un home honest, senzill, que m’he dedicat a estudiar tota la vida i que no vull romandre quiet només per ser admirat com una peça de museu.
Sento sorolls. Semblen passes que s’apropen. De sobte veig que entra un grup de tres dones, totes
elles vestides amb una bata blanca semblant a la que porten els metges. Ràpidament s’acosten a mi
amb una mena d’artefactes que em fan por. Però què fan?? Una d’elles, curiosament, comença a mesurar-me.
Una altra comença a cobrir tot el meu semblant amb un líquid. Un líquid amarg, irritant, que fa pudor.
És que es pensen que jo no tinc vida! Que no puc sentir les mateixes sensacions, els mateixos sentiments que la resta de mortals?!
Ai! Però, on em porten ara?! Per què m’agafen? Un pensament insòlit s’apodera del meu cap. Sento
marejos, tot gira al meu voltant i en un obrir i tancar d’ulls el meu entorn s’enfosqueix.
Segons els meus càlculs, pocs minuts però que per a mi havien sigut uns minuts eterns de sofriment,
començo a despertar-me d’aquell malson. Però... on sóc? On són els meus amics? Quin és aquest ambient que m’envolta? No el conec, no em resulta gens familiar. On és la Gioconda? I els meus companys del Sant sopar? I l’home de Vitruvi, el meu amic arquitecte? Tot això és ben estrany, em sento
desorientat, atordit. Tot el meu voltant ha canviat i no sé ben bé amb quin propòsit. Observo totes les
parets i racons de la sala, fins allà on la meva mirada pot arribar. Definitivament res és igual. No conec
ningú. Miro cap a un costat i cap a l’altre, cap a baix i cap a dalt, quan de sobte una imatge em deixa
paralitzat. No, no, paralitzat no, hipnotitzat, meravellat..., quasi gosaria dir..., no sé..., enamorat! Mai
en tota la meva vida (i mireu que porto anys vivint) havia vist una dona tan sublim, tan bella.
Al cap d’un moment intens de mirar-la fixament, amb una perplexitat nova per a mi, reconec qui és
aquella preciositat. La Venus del mestre Botticelli es trobava davant dels meus ulls! Avergonyit i amb
por d’haver estat vist, tanco ràpidament la boca, que inconscientment portava oberta des de l’instant
en què l’havia descobert. Decideixo respirar, comptar fins a deu i assimilar la situació en què em trobo. No m’ho podia creure!
Després de l’ensurt inicial, a poc a poc em situen en aquesta nova sala. Trobo a faltar als meus companys, però ja no em sento capaç de renunciar a la il·lusió de passar totes les hores del dia i de la nit
davant la dona més bella de l’univers. Les estones van passant molt lentament i jo disposo de tot el
temps per admirar-la. I m’adono que la meva admiració no és només meva: així com abans a la sala
on em trobava jo era el més admirat, les persones que han entrat avui al museu, s’aturen a davant la
Venus, la meva Venus, i li dediquen els més meravellosos comentaris. Tant de bo pogués també sentir
els meus, vet aquí la meva lluita!

Què podia fer enmig d’aquella situació? Jo, un home vell, sense cap gràcia, arrugat, mig decrèpit, envoltat de cabells per tot arreu i amb una gran i llarga barba blanca, com podia enamorar una dona com
la Venus, formosa, delicada, fràgil, pura, dolça…i, sobretot, tan jove? Jo, que en un altre moment vaig
ser un home de somnis i d’èxits, que vaig captivar tanta gent pels meus coneixements en l’art i la ciència; jo que pensava que em trobaria aviat amb la mort, ensopego amb un sentiment amorós, ara que
he perdut totes les habilitats per seduir a la dona dels meus somnis! Com vaig ser tant maldestre de
no autoretratar-me de jove? Mai m’hagués imaginat que em podria passar una cosa així. En fi, no tinc
gaire temps per aturar-me a reflexionar i encara menys per lamentar-me.
He de pensar com arribar a ella per poder-la contemplar de prop i tocar aquella pell tan fina, enredar
els meus dits entre els seus cabells de color d’or i acariciar aquell cos pintat per un semideu. Com ho
puc fer perquè es fixi en mi?
Puc agafar una de les pedretes del terra i llençar-li...o bé cridar molt fort....o... Ja ho tinc! Puc arriscarme a utilitzar un dels meus invents per poder sortir del quadre, apropar-me fins la Venus, i fer el que
més desitjo en aquest món: fer-li un petó.
Puc intuir que s’està acabant el dia, ja que la gent comença a marxar. D’aquí poc hauré de posar en
marxa el meu pla. Si tot va bé, cap a dos quarts d’onze de la nit, quan totes les llums estiguin apagades
i el vigilant marxi a l’altre edifici, traspassaré la fina capa de vidre i em dirigiré cap al meu destí. Faré
veritat el meu somni i després ja tornaré al meu avorrit, trist i fosc quadre.
Estic nerviós. De lluny sento el terra grinyolar. Imagino que el vigilant se&#39;n va i per fi el museu
quedarà en un profund silenci. La Venus dorm. Definitivament ara es l’hora. Però una pregunta em
balla pel cap amb una certa obsessió.
Com surto d’aquest marc antic i rebuscat? Els meus invents no funcionarien, ja que són massa grans
però, segons els meus càlculs matemàtics, a la part dreta del quadre hi ha una petitíssima esquerda
que sense voler han fet les tres dones vestides de blanc. Per primer cop en molt de temps em sento
feliç i capaç. Molt a poc a poc i delicadament llisco pel quadre i amb totes les meves forces passo a traves pel minúscul foradet. Em sento lliure, desfogat, alegre, satisfet. Amb tota la cura del món començo
a caminar pel terra de fusta de roure. Equilibro el pes per tal de no ser descobert. Silenciosament em
vaig acostant al meu destí. De sobte sento un soroll. Miro a totes bandes i no veig ningú. Segueixo caminant lentament i quan alço la mirada per veure si estic sent descobert, la trobo davant meu. Vista
amb tant detall, la seva bellesa augmenta. M’apropo. Em fa por que es desperti, però sé que aquesta
és l’única oportunitat que tinc i l’he d’aprofitar. Portat per l’impuls i per l’amor, sense pensar, col·loco
els meus llavis delicadament a sobre de la seva suau galta.
Commogut per una sensació que mai havia sentit, m’allunyo trist i content alhora.
Per una banda he complert el somni de la meva vida i per contra

Singlots

sé que s’apropa el meu final. Amb totes les meves forces intento
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arribar al quadre. No puc.
Melancòlic i allunyat de tot, sento que m’estic desfent en un esfumato.
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REPRENENT VELLS COSTUMS
El correu postal va quedar completament abandonat amb l’aparició d’internet. Però ara ha tornat a
estar de moda. És cert que el fet que sigui un costum “vintage” ha afavorit notablement que les noves
generacions s’interessin per aquest sistema ja que avui en dia es porta el que és autèntic, original i antic. Però no ha sigut aquest el motiu per haver reprès la tradició encantadora d’enviar i rebre missives.
Davant dels nostres ulls modernitzats pot semblar un retrocés, però puc ben assegurar que es tracta
d’un invent ben encertat.
L’investigador i humanista Ramon Castellarnau, després de nombrosos anys de recerca científica, ha
aconseguit una prodigiosa innovació. Ha desenvolupat un mètode en el que les cartes són acompanyades per sensacions. Transporten tot tipus de sentiments, de manera que la persona corresponsal, només obrir el sobre és inundada pel que hagi volgut transmetre l’autor del missatge.
Posant un exemple idoni, imagini que es troba vostè de vacances a Cadaqués. Com a fet extraordinari
no hi troba cap turista (recordi que estem parlant d’una situació fictícia), i el poble es regeix per una
tranquil·litat embriagadora. S’ajeu a la platja d’Es Llané Petit, el mar li evoca calma i confiança. I en
una solitud reconfortant juga amb els seus pensaments i reflexions. És aleshores quan decideix enviarli una dolça postal a qualsevol amic o familiar, principalment per refregar a aquesta persona el seu delit. Aconsegueix una bonica fotografia per un preu inèdit. Està satisfet ja que no l’han estafat amb un
tros de paper a un euro, cosa que acostuma a passar cada cop amb més freqüència per desgràcia de
tots. Es disposa a escriure, amb una cal·ligrafia potser no molt competent, un feix de paraules que poden ser ben escaients o poden ser mediocres. Però tot i que vostè hagi posat un bon esforç en escriure
i fent cas a tota la història de “una imatge val més que mil paraules”, mai no aconseguirà emetre les
seves emocions ni propagar la millor de les enveges. Doncs imagini, que utilitzant un dels nous sobres,
només bufant a dins i tancant amb fermesa la carta, pugui fer arribar absolutament tot el que vostè ha
sentit a Cadaqués a un receptor.
Hem parlat amb Castellarnau perquè ens exposi les utilitats d’aquest nou mètode. “El millor benefici
l’obtenen les persones que mantenen qualsevol tipus de relació a distància”, comenta en Ramon, “i
això és gràcies a que aqueta gent pot enviar-se les seves sensacions i emocions i d’aquesta manera
sentir-se més connectats i propers”.
L’invent va ser presentat l’1 d’agost de l’any passat i des d’aleshores només ha fet que guanyar popularitat. Nombrosos crítics influents han donat a conèixer les seves opinions, habitualment amb resultats favorables per l’inventor. Citant l’Helena Masnou: “Considero que és una invenció revolucionària i
ben probablement resultarà molt útil·.
Com sempre, el més ràpid en adaptar-se a les innovacions ha sigut el jovent, que ja ha incorporat gairebé de manera completa el nou mètode en la seva vida quotidiana. Parlem amb Martina Torrent, una
adolescent que ara mateix cursa quart de la ESO: “És brutal. A mi el que més m’agrada és transmetre
bromes i riures amb els meus amics, ens ho passem genial”. Alguns joves afirmen que gràcies a les noves missives han après a escriure. Els professors estan orgullosos i s’atribueixen el mèrit que el nivell
de faltes d’ortografia hagi baixat.

La Martina confessa avergonyida: “els meus pares estan provant d’actualitzar-se i fer servir les noves
cartes, sincerament, és bastant lamentable quan els adults proven d’anar de moderns”.
Els coneguts sobres s’imprimeixen en una impremta que es troba a la vora de Sant Cugat del Vallès.
Però és ja oficial que s’eixamplarà la producció donat que el negoci creix veloçment. Ara per ara, es
desconeixen els materials i el procés de fabricació ja que la companyia de Castellarnau prefereix custodiar aquest secret.
D’aquesta manera el nou sistema epistolar està ressuscitant ocupacions remotes com ara la professió
de carter. Les àvies expliquen als seus nets que en la seva infantesa tenien missatgers d’aquests, i els
infants es queden bocabadats ja que en moltes ocasions és el primer cop que senten a parlar d’aquesta feina tan ancestral. La gent acudeix a les seves bústies amb més freqüència i uns ànims força
més elevats degut a que ja no es troben únicament amb un sobre comunament poc desitjat conegut
com a factura.
Ara mateix, es pot adquirir el producte en la major part de botigues informàtiques així com als quioscs. A l’inici el preu era elevat, però en aquests moments, gràcies a l’extensió del seu ús, es poden
trobar per deu euros el paquet.
D’altra banda, el projecte va venir acompanyat de crítiques agudes des d’un primer moment. Perquè
de la mateixa manera que es poden enviar missatges agradables, també poden ser enviades cartes
espantoses. Però aquest inconvenient ja no és cap problema perquè la Generalitat va actuar ràpid i
eficaçment creant unes lleis reguladores que han sigut atacades per l’empresa Castellarnau sense posar cap impediment. I és així com s’han introduït uns filtres molt correctes en els sobres. Aquests disposen d’una alta tecnologia que no deixa lloc a res negatiu. Quan detecta qualsevol línia amenaçant,
nociva o malintencionada, salta l’alarma i aquella carta no podrà ser enviada.
Tanmateix, sorgeixen algunes dificultats que són dignes de menció.
En primer lloc, com hem comentat anteriorment, els joves no han tardat a normalitzar la troballa. Això és bo generalment, però no hem d’oblidar que les noves tecnologies desperten addiccions entre
els adolescents, com va ocórrer en el cas dels telèfons mòbils i les xarxes socials. Hem xerrat amb Mònica Figueres, mare d’un noi de tretze anys: “Ens trobem altament preocupats, el nen pot passar-se
tranquil·lament quatre hores diàries escrivint tot tancat en la seva habitació”. Docents i professors es
mantenen alerta per intentar prevenir possibles casos d’addicció i els centres estan en procés de crear noves normes sobre la utilització de les missives en horari lectiu.
També s’ha detectat un altre obstacle, els sobres absorbeixen tots els teus sentiments en la seva totalitat, i existeixen casos en els que no vols transmetre segons quin pensament a l’altra persona. Parlem
amb una persona que desitja restar sota l’anonimat: “La meva parella estava de viatge de feina i vam
decidir enviar-nos lletres quotidianament, en una d’elles vaig percebre cert nerviosisme, culpabilitat i
una espècie d’adrenalina gens adequada. Així va ser com vaig descobrir que la meva parella, amb la
qual havia mantingut una relació durant tres anys, havia conegut a una altra persona de la qual s’estava enamorant, va ser un cop molt dur”.

En definitiva la nova correspondència es tracta d’un invent ambiciós, modern i enginyós que aconsegueix ser més cèlebre cada dia i que s’està popularitzant ràpidament entre la nostra societat. Sense
cap dubte, està causant furor a les xarxes. Aconsegueix atraure per l’encant de ser una tradició antiga.
Està creixent en un nou sector en el mercat amb molta força. Potser es considera una paradoxa, ja
que s’utilitza un costum passat per avançar cap al futur fermament. És un clar exemple que no es pot
progressar sense mirar enrere. Podríem estar davant d’una nova era, o simplement podria ser una
moda o fase insignificant a la que estem donant massa atenció i que aviat caurà en l’avorriment i l’oblit. Sigui el que sigui és fascinant veure com una tendència pot arribar a xuclar i embolcallar una societat amb una rapidesa tan trepidant, i regenerar-ho tot.
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HAN SONAT TOTES LES ALARMES
Aquell matí I-vint-i-cinc va fer sonar la seva alarma. Com sempre, el seu propietari dormilega va intentar apagar-lo a les palpentes. No ho aconseguí. I-vint-i-cinc va haver d’esmerçar el seu esforç en despertar aquell tòtil. De sobte, el despertador va sentir una baixada d’energia, el temps se li acabava,
com la seva paciència. Esgotat que aquell toix no li permetés viure en pau, I-vint-i-cinc va esperar que
el seu amo marxés a la feina i cridà els seus companys de replà: havia arribat l’hora de posar fi a l’explotació laboral que patien. Van venir Tres-quarts-menys- tres, Un-segonet i I-dos-minuts, que van donar suport a I-vint-i-cinc, perquè ells també n’estaven tips. I-dos-minuts era la despertadora que vivia
en pitjors condicions: el seu propietari era un adolescent incomprès que no trobava mai l’hora d’anar a
dormir ni l’hora de llevar-se. Va ser en aquell moment que els quatre despertadors van veure que encara eren a temps de posar ordre a una realitat que no tocava ni quarts ni hores. Cridaren els rellotges
del veïnat i amb aquells que van voler assistir a la reunió van prendre un determini: era hora que tots
ells despertessin. Com qui minut passa, hora empeny, els nostres protagonistes van fer via i van crear
l’A.L.A.R.M.A (Associació de Lluita per l’Avanç dels Rellotges Mecànics i Analògics).
Conscients que essent tan pocs no assolirien cap dels objectius que volien, van convocar una assemblea oberta a tots els despertadors de la ciutat. Hi van convidar representants de les associacions de
rellotges de sorra, de sol i de polsera i també hi va assistir una delegació dels rellotges de pèndol i des
de catedrals, esglésies i ermites es van sentir repics solidaris de les campanes a l’hora de l’inici de la
trobada. La convocatòria va començar puntualment i va acabar a l’hora prevista, tot i que un parell de
despertadors va arribar tard perquè els seus propietaris no els havien canviat les piles.
- Companys, companyes, s’acaba el temps -va començar a parlar I-vint-i-cinc. - Ja hem tocat quarts i
hores, ara tocarem els nassos. S’ha d’acabar passar nits en vetlla esperant que arribi la matinada per
poder despertar els nostres propietaris. S’han d’acabar els estressos generats pel canvi horari. S’ha d’acabar haver d’agonitzar durant setmanes fins que els garrepes dels nostres amos decideixin comprarnos piles. S’ha d’acabar aguantar els renecs dels humans que es queixen que han dormit poc, quan
nosaltres no hem pogut ni descansar! Tot això s’ha d’acabar. És hora de despertar, encara hi som a
temps!
Després d’aquest motivador discurs, el primer acte oficial del nou sindicat va ser redactar el Manifest
de Defensa dels Drets dels Despertadors, que més tard seria popularment conegut com el manifest de
les tres D. Durant la seva redacció tots els despertadors van exposar els seus greuges: uns es queixaven
que les mascotes de la casa els tiraven contínuament al terra i que, pitjor encara, els habitants els reien
les gràcies; altres argumentaven que s’havien quedat desocupats des que els seus propietaris havien
tingut un fill, ja que el nadó els robava la feina; un grup va denunciar l’ús de llenguatge ofensiu i desconsiderat per part dels humans: expressions com “matar les hores”, “perdre o robar el temps” i fins i
tot “passar l’estona” criminalitzaven i banalitzaven la seva feina. Al final va sortir un text força reivindicatiu:

Manifest de Defensa dels Drets dels Despertadors
Article 1: Tots els despertadors neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. I els cal mantenir-se entre
ells amb esperit de fraternitat.
Article 2: El temps de vida d’un despertador ha d’estar regulat i estructurat, no es pot malmetre inútilment reiterant el seu missatge.
Article 3: Tot despertador té dret a una bateria amb vida constant i a no ser llençat a terra per culpa
d’una explosió d’ira. [...]
Aquest era el to de tot el manifest. Després d’enllestir-lo, van decidir passar de la teoria a la pràctica:
en un segon van organitzar la Vaga de les Broques Caigudes. Així, el primer dilluns del mes següent no
va sonar ni un sol despertador. El temps es va aturar, ningú anava a l’hora.
Només estaven oberts els casals d’avis, ja que els jubilats poc pas que necessitaven un despertador.
Fins a les 12 del migdia va regnar el silenci. També el caos. En vista del desastre, va ser qüestió de
temps que la Primera Ministra es veiés obligada a accedir a una reunió bilateral amb l’A.L.A.R.M.A.
Després d’hores de debat, a l’últim minut, s’arribà a un acord:
- Els despertadors havien de dormir, com a mínim, 16 hores de cada 48.
- Seria obligatori per als propietaris tenir un mínim de dos despertadors, de manera que els rellotges
poguessin tenir dies de descans.
- S’oferiria assistència psicològica gratuïta als despertadors d’adolescents, i es prendrien mesures de
protecció especials en el cas d’habitatges amb animals que amenacen la seguretat dels aparells.
- Els propietaris haurien de tenir sempre piles de recanvi i no esperar a esgotar l’energia dels despertadors.
La llista seguia i I-vint-i-cinc, que havia dut a terme les negociacions, se sentia orgullós dels drets assolits. Ple de joia, va anunciar als seus companys despertadors tot el que havien aconseguit i, malgrat
que encara els quedava molt camí per recórrer, aquell va ser un minut decisiu. Tots ho van celebrar a
l’hora.
Aquesta revolució fou precursora i s’avançà en el temps, ja que més tard inspirà les calculadores i
aquestes, al seu torn, les cafeteres Nespresso a lluitar també pels seus drets.

Venus
3r Premi
Categoria G Prosa
Anna Casals Perpinyà
4t ESO
Institut Jaume Balmes

RESPIRA LA PLUJA
M’ofego en la impaciència dels clàxons apressats,
en l’odi dels vianants cap a aquell homenet vermell,
en els plors d’un infant que veu el seu somni frustrat
quan la seva mare el separa dels caramels.

“Vull ser gran ja!”

M’ofego en segons, en minuts
contaminats, tots pel camí perduts.
Es fa fosc. Que arribo tard!
Però… On vaig?

Respiro la pluja. Desobeeixo el semàfor.
Al seu costat, cauen les fulles ambrades,
d’un groc caducat; les llàgrimes d’un arbre
que lentament perd la tardor.
Ningú el mira; tothom, rere el paraigües,
s’amaga del cel per por a perdre
entre la pluja la pressa i no veure
els llums artificials del Nadal,
les fulles fictícies de l’hivern,
mentre s’ofeguen en temps.

Però jo respiro la pluja,
la tardor,
l’ara;
fins que em penetri la memòria, vull respirar-la
perquè els llums dels colors no caduquin,
ni les fulles dels arbres s’apaguin;
perquè el camí quan s’acabi continuï,
infinitament, després de la mort.

Esparta
1r Premi
Categoria H Poesia
Laia Giselle Valerio Andrés
1r Batxillerat
INS Jaume Balmes

D’ORFEU A EURÍDICE
Oh Eurídice del meu cor que a l’infern descanses
desitjo despertar-te del teu somni etern.
Quan singlí per les profunditats de l’avern,
anhelava veure’t ballar les meves danses.

Maleeixo la llana que féu que em girés
quan tu encara tenies un peu al món del morts,
d’aquell calvari podíem quedar exhorts
mes va ser Hades qui em va fer que ho prometés.

Només són les pedres, arbres i els rierols,
que ballen al compàs, la meva companyia.
I ploro les penes als acords de la lira,
corejada l’harmonia amb els camperols.

Les belles Bacants, que m’intenten seduir,
nues dansen per xopar-me el desig carnal
i fer-me voler viure una etern bacanal,
Emperò elles no entenen el que ets tu per mi.

Kandinsky
2n Premi
Categoria H Poesia
Institut Ernest Lluch
1r Batxillerat
INS Fort Pius

QUALSEVOL BANC DEL CARRER
De vegades vull parar
i pensar, o no pensar.
De vegades vull plorar
i sentir, o no sentir.

De vegades vull recordar,
sense pensar, sense sentir,
per plaer de seure amb mi.
i mirar o no mirar.

Uns minuts només per ser,
sola, al mig de tot plegat,
i observar com tot segueix
entre mig de tant soroll,
envoltada de la gent,
a qualsevol banc del carrer.

De vegades vull somiar,
i dormir o no dormir.
De vegades vull escoltar,
en silenci, no parlar.

Puc escriure en un paper
les mil coses que haig de fer,
que faré o no faré;
Però per uns instants... he desconnectat.

Lola
3r Premi
Categoria H Poesia
Anna Roca García
2n Batxillerat
C Sant Miquel

EXTRAMURS
–Bon dia tingui, senyora Carme! –exclamà en Quico, veient com la silueta de la dona que vivia al tercer segona es perfilava entre la llum centellejant dels primers rajos de primavera filtrats pels vitralls.
– Ei...! –respongué la Carme que, guanyant temps, intentava recordar el nom del porter per qui mai
s’havia interessat–. I molt bon dia! Ha vist quin matí més assolellat?
– I tant! –va dissimular el porter, que tot i portar despert des de les set del matí no havia tingut ocasió per sortir a fora ni un sol moment–. D’on ve tan carregada?
– Vinc de comprar quatre coses al mercat –va contestar la veïna, acompanyant la seva intervenció
amb un cop sec a la porta de l’ascensor–. Au! Bon dia tingui!
Acte seguit, entrà al muntacàrregues, va prémer el quart botó i va deixar enrere la conversa amb
aquell bon home amb un cruixit d’engranatge, un reguitzell de grinyols mecànics i l’estrèpit de la
porta del tercer segona ressonant pel celobert de l’edifici.
En Quico, obviant el caràcter esquiu d’aquella dona, va aixecar-se per ajustar la portalada de l’entrada, una obra mestra de ferro forjat intercalat amb vitralls modernistes que exhibia un tímid pom;
tot i portar mitja vida vivint en aquell temple, la senyora Carme encara no havia interioritzat que,
per molt que pesés la porta, aquesta solia encallar-se a la meitat del seu recorregut de tornada a
causa de l’anquilosament de les frontisses. Tan bon punt va haver acabat, va aixecar la vista cap al
carrer atrafegat: persones amunt, persones avall, finestres encuriosides que aixecaven les persianes
temoroses de la llum matinal, petits comerços que lluïen els millors exemplars de la temporada...
No obstant, aquell carrer que cada vegada li semblava més aviat una avinguda, mai li havia transmès l’acollida que necessitava. Se’n sentia un personatge totalment aliè: els seus borseguins tan
ben amortitzats contrastaven amb els mocassins nous de trinca dels vianants; la seva bata blava
d’ofici ressaltava entre les americanes discretes que passejaven al llarg del carrer Muntaner.
L’innocent porter encara es preguntava quina espècie de carrer era aquell on els cotxes només
transcorrien en una direcció, ben dirigits pel tràfic rutinari que restringia la conducció dels vehicles a
quatre carrils ben delimitats...sense sorpreses, sense imprudències, sense imprevistos...sempre la
mateixa escena.
Fins i tot la mainada semblava comportar-se amb més contenció allà dalt: cossos belluguets encabits en uniformes rígids, ments somniadores captives en restriccions civils.
De tots els posats desconcertants dels caminants, li sobtava en especial el fet que la gent es passegés tan sola i aïllada de la resta; convençut de l’exòtic comportament d’aquelles ànimes, l’única explicació que hi trobava era que necessitaven ocupar l’ampli espai que aquells bulevards concedien
al veïnat.
Tocades les vuit del vespre, en Quico va abandonar el vestíbul. Va enfilar el carrer Muntaner seguint
la direcció dels conductors, creuant-se amb les acaballes d’un dilluns, els únics rastres del qual eren
alguns pares arrossegant els fills a casa després d’un cúmul incessant d’extraescolars, forns que tancaven el subministrament d’olor de mantega anisada que farcia el barri i els primers fanals que despuntaven sobre les capçades dels arbres. Va travessar la Diagonal, aquella avinguda que sempre li
havia produït un caminar incòmode a causa de la fullaraca impresa a les rajoles, i va seguir la seva

ruta cap a l’extrem oposat de la ciutat. Poc acostumat com estava als semàfors, un ciclista amoïnat li va
fer un toc d’atenció quan girava a mà dreta a l’alçada de la Ronda Sant Antoni. Immergint-se al vell districte, una cotorra el va acomiadar a la llunyania.
A primer cop d’ull tot semblava més aviat brut: el terra permanentment moll, les cagarades dels coloms, l’olor de pixat de cada cantonada...però de mica en mica, el nostre porter ensomniat trobava la
tendresa d’aquelles aus que picotejaven arreu, del reflex de la lluna esmorteït en les rajoles i d’aquells
fanals que mai s’havien encès. La dinàmica parsimònia es respirava com les freqüents bafarades de fum
que exhalaven els més abstrets. El que més li sobtava era l’ambient despreocupat que desfilava entre
bastides, l’escampadissa de trossos de bicicletes, matalassos alliberats, llaunes penjants amb missatges
encoratjadors, garlandes que unien balcons tan pròxims com per intercanviar testos... Les llars eren tan
a la vora les unes de les altres que els vianants es veien obligats a caminar més junts i les paraules s’entrellaçaven i s’esmunyien dins les petites places governades pels brolladors enjogassats.
En Quico seguia avançant per carrers estrets i tortuosos entre un aiguabarreig de turistes extasiats armats amb aparells fotogràfics, grups de jovent ajaçats en les taules dels bars i venedors clandestins,
deambulant en la direcció que volien. El passat es confonia amb el present d’una manera vertiginosa,
però afortunadament aquella biodiversitat no es veia interrompuda per cap cotxe, no perquè no n’hi
hagués, sinó perquè no hi cabien. I així, vagarejant per carrers que acaben just on comencen i rondant
per aquell empedrat tan senzill de trepitjar, es va plantar davant una volta de canó que deixava entreveure un carreró amagat. Dos avis el van saludar amb un gest de boina mentre, recolzats al seu bastó,
vigilaven l’entrada al llindar i feien petar la xerrada sobre el model de barri que volien. I per fi, perdentse entre l’afabilitat del veïnat, va arribar davant d’una porta de fusta bufada que feia gala de les últimes
pintades que havia rebut. En Quico, observant amb delit aquell entorn familiar, va murmurar entre
dents: “Ja sóc a casa”.

Mar Faga
1r Premi
Categoria H Prosa
Roger Bonet Segalés
1r Batxillerat
INS Jaume Balmes

SOL
Baixo les escales a poc a poc, sé que és la darrera vegada que ho faig. Sols és un pis, però cada esglaó
m’oprimeix el cor de records que sento ja molt lluny de mi. Quan arribo a baix ja s’han convertit tots en
intenses gotes d’aigua salada que brollen incessablement dels meus ulls. Obro la porta i veig que plou.
Trec el meu vell paraigües de l’únic que duc al damunt: una motxilla plena de tot allò que encara em pertany. Trobo aixopluc en el meu paraigües i aleshores, simplement, resto quiet.
La gent passa amb pressa, amb diaris al cap, amb impermeables, alguns fins i tot deixant que la pluja els
mulli. Però tothom sembla tenir un lloc on anar per refugiar-se de la tempesta que s’acosta. Tothom
menys jo.
Començo a caminar. És estrany caminar per no anar enlloc. En realitat és bonic, és un missatge subtil
d’esperança que ens dicta suaument el cor; caminem, sempre caminem, malgrat que no tinguem enlloc
on anar. No sé quanta estona estic donant voltes, i no sé ben bé com, arribo sota un pont. Allà quasi no
em mullo, m’ajec i em recolzo en una de les parets.
Quan em desperto tot sembla desert. El sol despunta tènuement rere la ciutat encara adormida, i la meva nova vida es desperta al seu costat. Tinc fred, tot i estar tapat amb diverses mantes velles, i tinc gana.
Però la gana i el fred són tan sols una part sense importància d’aquest nou camí que m’ha tocat seguir.
Ara, penso, és quan comença el pitjor.
Sol, estic sol. No tinc a ningú que m’abraci, no sembla que ningú s’adoni que soc aquí. Enyoro els pares,
aquelles tardes ja tan llunyanes quan la mare em duia a la biblioteca i em llegia contes on tot era bonic ,
aquells últims anys amb el pare, cuidant-lo fins que no va poder més, totes aquelles tardes que escoltàvem música fins a mitjanit. Els records m’atacaven ensangonant-me de llàgrimes. La mort del meu millor
i únic amic. La cara del jutge que m’havia fet fora de casa del meu pare. Tot havia quedat enterrat en el
passat.
La gent passa per sota del pont ràpid, sense mirar-me, com si fos un energumen. Alguns em miren amb
pena, altres fan com si no existís.
N’hi ha que em miren amb por i se m’allunyen. I jo em sento tan buit i tan sol... Només de tant en tant, hi
ha nens que, lliures encara dels prejudicis de la societat, em miren als ulls i em somriuen. I llavors sento
que potser no tot està perdut.
Silencio la gana amb menjar de la parròquia més propera, i el fred amb cartrons i mantes que trobo pel
carrer, la meva nova llar. Però com callo el meu dolor? Com supero la meva solitud?
Deixo una gorra vella davant meu. De tant en tant alguns hi deixen caure una
moneda, i passen de llarg. Però ningú es pregunta què m’agradaria que em
deixessin dins la gorra. Potser, en comptes de monedes sense cap valor, potser m’agradaria sentir un suau i dolç “bona nit”, o potser m’agradaria que algú
m’abracés i em digués que al final tot anirà bé, o potser voldria simplement
que la gent em tractés com un igual. Quan poso la gorra no demano diners,
demano un amic, demano algú amb qui parlar, demano el que sigui per no
sentir- me tan desacompanyat, demano l’impuls que necessito per seguir lluitant.

Groc
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Laura Guàrdia Vela
1r Batxillerat
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JO
Negre. Les meves cames corren soles. Corren soles i corren i corren.
No s’aturen. No m’aturo. Els meus ulls no veuen més enllà de la munió d’arbres ferotges i assetjadors,
negres. Les pedres, les pinyes, les arrels dels monstres embrancats intenten retenir-me dins el fang llefiscós, negre. No goso mirar enrere. No m’atreveixo a esbrinar la identitat de qui em persegueix. He d’escapar, he de córrer. Una roca inesperada em fa caure al terra, fred i brut. M’aixeco, segueixo corrent. Sento
que els peus se’m desfan, que s’esvaeixen, desapareixen. Caic. Intento aixecar-me. No puc, no hi ha manera.
Però he d’escapar. M’arrossego pel terra, fred i brut. El fang negre cobreix tot el meu cos, ple d’esgarrinxades, ple de blaus. El dolor s’apodera de mi. No sento les meves cames, ni la panxa, ni els braços, no
sento res.
Foscor.
El no-res.
Llum.
Experimento una sensació estranya, una sensació ataràxica. Sento els dits dels meus peus, des del més
petit fins al més gran. Sento els meus turmells. Els bessons, els genolls, les cuixes. Estiro l’esquena, m’allargo. Sento la meva respiració, el meu ventre creix i es desinfla, mentre pel meu nas entra un fi fil d’aire
pur, amb un suau perfum salat i en surt una lleugera brisa càlida i dolça. Els meus cabells m’acaricien les
galtes, rosades, serenes. Voleien amb un vent plàcid i silenciós, joliu.
Les parpelles dels meus ulls s’obren com dues cortines de seda pura, deixant-me entreveure un mantell
llis d’aigua tranquil·la, suau, impertorbable. Parpellejo, sentint la brisa acollidora abraçant les meves pestanyes. La claror del sol matiner m’acarona la pell, m’abraça.
M’aixeco de la sorra, fina i brillant. Acluco els ulls, escolto. Escolto la suau remor de les onades acariciant
la sorra. Escolto el cant harmoniós dels ocells, que es fon amb el cant del mar.
Lentament em giro, m’atreveixo, per primera vegada, a mirar enrere.
Obro els ulls.
Em veig. A mi. Serena, tranquil·la, assossegada, despreocupada. El meu somriure transmet calidesa. Veig,
reflectida dins els meus iris del color de la mel i de la molsa, l’esperança d’avui.
Avanço, amb pas ferm i lleuger, fins sentir la mar benèvola acaronar els meus peus, les meves cames, la
meva esquena i el meu tors, el meu clatell, el meu rostre.
Desperto. Sóc jo.

Mosquit
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