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Premis Sant Jordi 2015

Reunits a la Biblioteca Martí Rosselló de Premià de Mar el jurat dels
Premis Sant Jordi , el 21 d'abril de 2015 a les 18.00 h format per:

Coral Gálvez Escola Sant Cristòfol
Montse Azcárate Escola Assís
Dolors Bazataki Escola La Lió
Adela Martínez Escola Mare de Déu de Montserrat
Roser Montañola Escola El Pilar
Assumpció Xarrié Escola El Pilar
Montse Azcárate Escola Assís
Dolça Costa Biblioteca Martí Rosselló
Griselda Ballester Col·laboradora AECC
Araceli Riera Col·laboradora Biblioteca Martí Rosselló
Margarida Muset Col·laboradora Biblioteca Martí Rosselló
Vicent Sans Institut Premià de Mar

I un cop fetes les seves deliberacions, han pres les següents determinacions:

GRUP A: 1r i 2n de Primària

Atorgar el SEGON PREMI del grup A modalitat prosa dels Premis Sant Jordi a:
Lema: VIOLETA
Títol: UNA BALENA AL JARDÍ
Autor/a: ABRIL BOYA MARTÍNEZ

Atorgar el PRIMER PREMI del grup A modalitat prosa dels Premis Sant Jordi a:
Lema: COR DE MAR
Títol: LA PASTISSERA
Autor/a: LAURA SANCHEZ LLOVERAS

Atorgar el SEGON PREMI del grup A modalitat poesia dels Premis Sant Jordi a:
Lema: VALENTINA
Títol: TOT PLE DE FLORS
Autor/a: ABRIL BOYA MARTINEZ

Atorgar el PRIMER PREMI del grup A modalitat poesia dels Premis Sant Jordi a:
Lema: SACRAMENT
Títol: LA MÚSICA
Autor/a: MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ

GRUP B: 3r i 4t de Primària 

Atorgar el SEGON PREMI del grup B modalitat prosa dels Premis Sant Jordi a:
Lema: VIDIKI
Títol: NAS, NASSET, NASSOT
Autor/a: PAU VIDA ROMERO

Atorgar el PRIMER PREMI del grup B modalitat prosa dels Premis Sant Jordi a:
Lema: ESTIU
Títol: QUÈ VULL SER QUAN SIGUI GRAN
Autor/a: TING TING HU
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Sant Jordi 
2015
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Atorgar el SEGON PREMI del grup B modalitat poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: ESTRELLETA
Títol: ELS DESITJOS
Autor/a: LAURA MARTINEZ DOBATO

Atorgar el PRIMER PREMI del grup B modalitat poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: JANE
Títol: MEDITERRANI
Autor/a: JAN FRANCO ROSALEN 

GRUP C: 5è i 6è de Primària 

Atorgar un SEGON PREMI del grup C modalitat prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: XISPA
Títol: DE RATOLINS I FORMATGES
Autor/a: JUDITH RUIZ HERCE

Atorgar el PRIMER PREMI del grup C modalitat prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: EPOVIPI 2003
Títol: ANAR A CERCAR MÓN
Autor/a: POL VILÀ I PIÑOL

Atorgar un SEGON PREMI del grup C modalitat poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: TUTTI FRUTI
Títol: LA NIT
Autor/a: SARA VEIGA LÓPEZ

Atorgar el PRIMER PREMI del grup C modalitat poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: XISPA
Títol: EL MEU POBLE
Autor/a: JUDITH RUIZ HERCE

GRUP D: 1r i 2n d’ESO

Atorgar el SEGON PREMI del grup D modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: CLARY JAES
Títol: SE’M TANQUEN ELS ULLS
Autor/a: JÚLIA SERRANO MARINA

Atorgar el PRIMER PREMI del grup D modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: POPOULUS
Títol: PER FI S’HA FET
Autor/a: LLUC PERIZ MOLINS

Atorgar el SEGON PREMI del grup D modalitat Poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: RAINBOW KITTY
Títol: ELS LLIBRES
Autor/a: LARA VILLAR POMBO

Atorgar el PRIMER PREMI del grup D modalitat Poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: LIBA
Títol: EL MEU VENT
Autor/a: LIS BALLESTA SANCHEZ
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GRUP E: 3r o 4t d’ESO 

Atorgar el SEGON PREMI del grup E modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: KWIN36
Títol: LA CANÇÓ
Autor/a: ESTELA DURAN SALGADO

Atorgar el PRIMER PREMI del grup E modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: SCRIPTA MANENT
Títol: ENTRE FLAMES
Autor/a: ALBA VALERO MASACHS

Atorgar el SEGON PREMI del grup E modalitat Poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: ALBINITA
Títol: L’IMPRESCINDIBLE
Autor/a: ALBA CASAS CASTIÑEIRA

Atorgar el PRIMER PREMI del grup E modalitat Poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: NEGRA NIT
Títol: L’AVI
Autor/a: ARNAU TORRES NADAL

GRUP F: de 15 a 18 anys

Atorgar el SEGON PREMI del grup F modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: RYM NIGHTSHADE
Títol: DEIXA’M VIURE
Autor/a: PAULA LOPEZ PARRA 

Atorgar el PRIMER PREMI del grup F modalitat Prosa dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: JÚLIA
Títol: L’ART DE QUEIXAR-SE PER TOT
Autor/a: MARIA REYES FABREGAT

Atorgar el PRIMER PREMI del grup F modalitat Poesia dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: REIF
Títol: DESTINATARIS
Autor/a: DANIEL CANTOS GALVEZ

Relat curt: de 13 a 18 anys

Atorgar el PRIMER PREMI del grup modalitat RELAT CURT dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: AIGUA
Títol: RETRAT D’UN AVI
Autor/a: JOANA KRAUSE MASSAGUER 

GRUP G: de 19 anys endavant

Es decideix atorgar el PRIMER PREMI del grup G modalitat A PROSA dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: VICTORI TINYENA
Títol: ATERRATGE 
Autor/a: ANTONI CIVIT REY

Atorgar el PRIMER PREMI del grup G modalitat B POESIA dels Premis Sant Jordi 2015 a:
Lema: GATZARA
Títol: INTENT DE HAIKU
Autor/a: SÍLVIA ROIG ORRIOLS



Premis Sant Jordi 2015

Textos 
premiats
Grup A:
1r i 2n 
de Primària



8

Premis Sant Jordi 2015

SEGON PREMI del grup A modalitat PROSA 

UNA BALENA AL JARDÍ
Abril Boya Martínez

Un divendres a la nit, una noia maca i rica va veure al mig del jardí de casa seva una balena
que havia arribat volant. La noia tornava de la universitat.

En veure la balena es va espantar i va començar a cridar, però la balena, ben fregida de calor,
pobreta, no es podia moure. La balena allà atrapada a la casa, no podia nedar, ni volar.
Directament, no es podia moure.

Va saltar l’alarma i la balena per poc no es queda sorda. Els veïns van córrer de l’ensurt.

Al final tot va acabar bé perquè van trucar a la policia i van moure la balena amb una grua
fins al mar.

PRIMER PREMI del grup A modalitat PROSA 

LA PASTISSERA
Laura Sánchez Lloveras

Hi havia una vegada una pastissera que es deia Capquella i tenia una gosseta de nou mesos
que es deia Jou. La Capquella tenia una botiga de cupcakes, pastissos, magdalenes, etc. Un
dia, la Capquella va anar a comprar material per a la seva botiga i va preguntar a la venedora:

— Que té un rotllo de cuina?

— Sí – va respondre –, al fons del passadís a la dreta.

— Gràcies.

La Capquella va anar al passadís, el va agafar, va tornar i li va preguntar:

— Quant costa?

— 10 euros.

La Capquella li va donar els 10 euros i va tornar a la seva botiga i va començar a cuinar.

Va obrir la botiga i va entrar un senyor. La Capquella li va dir:

— Què li poso?

— Posa’m un quilo de magdalenes, si us plau!

La Capquella li va posar el quilo de magdalenes, li va donar al senyor i se’n va anar.

La Capquella va guanyar prou diners per poder anar a Londres. I així va ser. Se’n va anar a
Londres, va llogar una casa molt gran i molt bonica per dos anys i va viure feliç. 

La Capquella ho va celebrar convidant tota la seva família, que també vivien allà i a tots els
seus amics.
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SEGON PREMI del grup A modalitat poesia 

TOT PLE DE FLORS
Abril Boya MartÍnez

Al meu jardí hi ha roses,

roses de color vermell,

d’un vermell molt fosc,

fosc com el cor del bosc.

Al meu jardí hi ha margarides,

margarides delicades,

delicades com un diamant,

un diamant molt brillant.

Al meu jardí hi ha tulipes,

tulipes com el cor,

el cor d’una persona,

una persona estimada

PRIMER PREMI del grup A modalitat poesia

LA MÚSICA
Mario Sánchez Rodríguez

La música és vida

i també el pa de l’alegria.

Els violins tenen les cordes suaus

com les plomes d’un au.

Els timbals, patim, patam,

sonen com els pardals.

Els tambors i les guitarres

són estrelles de la nit.

La música no pot morir.
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SEGON PREMI del grup B modalitat prosa 

NAS, NASSET, NASSOT
Pau Vida Romero

Hi havia una vegada un poble anomenat Vila Nas on tothom tenia el nas gros; tothom
excepte el Jan que tenia un nas tan petit que es reien d'ell. Un dia el Jan va veure un Cartell
que deia:

“Si necessites ajuda truca al 934251003. Seràs més feliç!”

El Jan, força esperançat, va trucar de seguida per demanar cita i l'endemà pel matí es va
presentar a un despatx on hi era una dona amb una vestimenta un tant estranya, però això sí,
molt maca.

— Puc canviar el meu nas? Va preguntar en Jan.

— Clar que sí! Tan sols has de beure aigua del riu Sagrat –digué la dona.

El Jan va marxar a la muntanya en busca d'aquell riu sagrat i tan ràpid com va beure aigua del
riu al Jan li va créixer un nas com si fos la trompa d'un elefant. Va beure un altre cop i el nas
del Jan semblava el d'un porc. En Jan es va posar molt trist. No volia ni el nas d'un elefant ni
el nas d'un porc. A l'escola tots els nens continuaven fent burla del nas d'en Jan, així que el nen
va agafar l'altaveu i va dir:

— Escolteu-me, ningú és perfecte, hem de respectar a tothom i no fer-ne burla perquè podem
ferir els seus sentiments.

El Jan va aprendre que el més important és ser feliç siguis com siguis.

I conte contat ja està acabat.

PRIMER PREMI del grup B modalitat prosa 

QUÈ VULL SER QUAN SIGUI GRAN?
Ting Ting Hu

En Ming Xiu viu en un poble petit de la costa xinesa. El seu avi era pescador. Algunes nits ve
a visitar-lo i després de fer els deures i sopar li explica històries que van passar fa molt temps,
de vells mariners que vivien aventures a alta mar amb grans peixos voladors, amb balenes o
amb taurons.

A en Ming Xiu li agraden tant les històries que li explica l’avi que quan ve no mira mai la
TV. Prefereix aquella estona compartida amb el seu avi i l’emoció de les aventures que
explica.

Un matí, a l’escola, la mestra va demanar que escrivissin una redacció explicant què els
agradaria ser quan fossin grans, i els va dir que podien fer també un dibuix que il·lustrés
l’explicació.

En acabar de sopar, en Ming Xiu es va posar a pensar que potser seria un metge de nens, per
poder-los curar els refredats, els mals de panxa i els mals de coll, o potser un bon cuiner per
inventar plats divertits i pastissos molt bons… Mmm! Només de pensar-hi es llepava els llavis.
Potser podria ser policia, per poder atrapar els lladres, o mestre, per ensenyar naturals, una de
les assignatures que més li agradaven, o músic. per tocar amb una orquestra, o banquer, per
poder ajudar la seva família i altres nens que ho necessitessin. Anava escrivint i esborrant
perquè no acabava de trobar la professió que el convencés, quan la mare el va cridar per rentar-
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se les dents i anar a dormir. Sense adonar-se’n s’havia fet tard. Se’n va anar a dormir amoïnat,
perquè no s’havia decidit.

Al matí, en despertar-se, va llevar-se d’un bot, va agafar el llapis i un full de paper i va
començar a escriure. Ja sabia què volia ser de gran: seria mariner, per viure aventures a alta
mar com els mariners de les històries que explicava l’avi. En acabar va fer el dibuix d’un
mar encrespat per una gran tempesta on es veia un peix volador que lluitava amb un tauró
blanc. 

Conte contat, ja s’ha acabat.

SEGON PREMI del grup B modalitat POESIA

ELS DESITJOS
Laura Martinez Dobato

Un desig molt bonic

sempre pot seguir amb mi.

Els nens i nenes amb desitjos

poden ser molt més feliços.

Pots desitjar volar

i amb les teves amigues estar.

Potser investigadora vols ser

doncs a tu potser se’t dóna bé.

Jo pediatra vull ser

però segurament, un altre, teatre vol fer.

Pots desitjar viatjar

i amb la teva família xalar.

Potser treball a Londres trobaràs,

i de sobte famosa et faràs,

tu la millor seràs

i per la televisió sortiràs



Premis Sant Jordi 2015

13

PRIMER PREMI del grup B modalitat poesia

MEDITERRANI
Jan Franco Rosalen

El mar fa ones

perquè no raona.

El mariner surt a navegar

quan l’aire comença a bufar

i la vela fa desplegar.

Els peixos feliços neden pel fons

com si fossin bufons.

I com diu el meu avi:

El vent de Garbí

a la nit es posa a dormir.
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SEGON PREMI del grup C modalitat PROSA 

DE RATOLINS I FORMATGES
Judith Ruiz Herce

Ratolània era un país deliciós per als seus habitants, els ratolins.

Tenia tot allò que un ratolí podia desitjar: raconets on amagar-se, llocs brutíssims que els
agradaven molt, menjar abundant fins a atipar-se.

A més a més, Ratolània havia fet un pacte amb Gatolània. Cap dels seus habitants, tota mena
de gats, molestaria ni caçaria ratolins. El pacte s’havia signat amb tota serietat entre tots dos
països en presència dels ratolins i gats més importants. 

Ratolània era, doncs, un espai de tranquil·litat i pau. No hi estaven d’acord gaires gats en
Gatolània, però “els pactes són els pactes i s’han de respectar“, deien els més savis en Gatolània.
A Ratolània ja els anava força bé, tot això. Estaven encantats. Fins i tot havien aixecat un
monument als ratolins que havien fet possible aquest increïble pacte.

Els ratolins feien soroll sense por, i els seus pares estaven molt tranquils amb les seves criatures
lliures pels carrers sense por de morir entre les dents dels gats.

Amb aquesta pau social els pares i mares de Ratolània es dedicaven a recollir i emmagatzemar
menjar i més menjar per a quan fos necessari. Era aquest un treball fonamental a Ratolània. El
menjar i les seves reserves eren inatacables per a la resta de ratolins. Això era una llei
indiscutible a Ratolània. 

Els més petits mentrestant jugaven molt i a poc a poc aprenien les regles fonamentals de
convivència i les principals normes socials de la comunitat ratolina. Res de trepitjar les
fronteres amb Gatolània, res de fer burla als gats quan els veiessin a l’altre costat de la ratlla.
El respecte entre ambdues comunitats, doncs, era un dels principis fonamentals per als
ratolins. “És un principi de seguretat vital”, deien els més grans i experimentats habitants de
Ratolània.

I així passaven les hores, els dies, les setmanes i els mesos a Ratolània. Havent-hi pau i
tranquil·litat hi havia menjar suficient. Trencar les normes portava càstigs molt durs i severs.

Però un bon dia, la colla més joveneta i cridanera, la colla de l’Albert, estaven molt avorrits.
En volien fer alguna de bona per tal de divertir-se. Respectar normes era d’allò més trist i
avorrit, encara que tenien molt clar que trepitjar la línia fronterera era una qüestió de vital
importància. Això sí que era innegociable. Poca broma, doncs.

Però la resta de normes no eren tan importants, deien els amics. Si no s’obeïen no passava res.
I si no passava res no s’obeïen, deia l’Albert, que era un ratolí molt espavilat. Un raonament
simple i entenedor. 

No comprenien per què s’havien de respectar les normes menys importants. L’Albert i la seva
colla així ho van entendre. Millor dit, entendre només ho entenia l’Albert. La resta no entenia res. 

Van arribar a la conclusió que aquell mateix dia farien coses que mai no havien fet.
L’avorriment s’havia acabat definitivament. Era emocionant.

Es dedicarien a robar aliments dels altres ratolins, a estripar les seves propietats i a molestar
els ratolins que treballaven recollint i guardant aliments.

Ratolània sencera es va espantar. Va cridar a l’ordre als cridaners i, molt seriosament, els van
ordenar que no fessin malifetes ni cridessin tant ja que molestaven la resta de la població.
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La colla, al principi, va fer cas per si de cas. Però els bons desitjos van durar ben poc. Aquell
mateix dia van tornar a fer de les seves. Van pispar menjars, formatges, pastissos i tot allò que
trobaven.

Els ratolins grans, reunits d’urgència, van decidir prendre mesures. No hi hauria segona
oportunitat. Ja havien estat advertits.

En secret, van preparar un líquid màgic amb la fórmula secreta que solament coneixien els
més vells i importants de la comunitat. Van mullar una sèrie d’aliments amb el líquid màgic i
els van deixar a la vista de la colla.

L’Albert i els seus es van atipar. S’ho estaven passant d’allò més bé. A poc a poc van notar que
alguna cosa els estava passant. S’estaven convertint en granotes. Grans i verdes. Feien por.

Anaven saltant d’un lloc cap a l’altre sense poder parar. Si eren granotes havien de saltar i
llançar-se a l’aigua, com més bruta millor, que per això eren també ratolins, i de neteja res de
res. L’aigua estava molt freda i bruta. 

Què els estava passant?

A més a més, en no conèixer el llenguatge de les granotes no podien comunicar-se entre ells i
només deien “croc, croc, croc”. Com fan les granotes.

No podien fer altra cosa que raucar i raucar. Van estar així vint-i-quatre hores, que era el temps
d’efecte del líquid màgic. En passar l’efecte van anar recuperant la forma dels ratolins. Estaven
atordits i molt perduts. Havien hagut de suportar tota mena de bromes i burles que tothom els
feia amb riallades i crits. Els feia poca gràcia, tot això. Es van trobar molt cansats i avergonyits.

Penedits, van prometre, ara sí, convençuts, no tornar a fer malifetes i, sobretot, no agafar res
dels altres, que això era d’allò més dolent i lleig. La comunitat de Ratolània no suportava els
lladres i els castigava molt durament.

La colla va entendre i comprendre que no hi havia normes poc importants. Tota norma és
important. 

Van haver de treballar una setmana recollint aliments per a la comunitat tot ajudant a transportar
els aliments a les cases dels ratolins més vells que no podien fer aquests treballs tant costosos. 

I així a Ratolània els més petits i els joves van aprendre a respectar els més grans i complir les
normes. Van entendre que fer malifetes té conseqüències poc agradables. La pau i la
tranquil·litat van regnar a Ratolània.

PRIMER PREMI del grup C modalitat PROSA

ANAR A CERCAR MÓN
Pol Vilà I Piñol

Vet aquí que en aquell temps que els ocells tenien dents hi havia una família que tenia tres fills.
El més gran es deia Àlvar, el mitjà es deia Abel i el més petit de tots es deia Pol.

Un dia qualsevol, un d’aquests germans, en concret l’Àlvar, va decidir anar a cercar món. Els
seus pares no li van dir pas que no, ja que volien que el seu hereu trobés esposa i fills. 

Els pares li digueren que si volia sortir a voltar món, podia, però amb una condició: tenia un
mes i mig per trobar la donzella més bonica de les viles dels voltants. 
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El noi es va posar a reflexionar què podia posar a la maleta per impressionar les pubilles més
boniques dels voltants de la vila. L’Àlvar va arribar a la conclusió que el que havia de posar a
la bossa era una americana fosca, uns pantalons de vellut de conjunt amb l’americana, unes
sabates de xarol ben brillant, un corbatí roig, un rellotge de butxaca d’un or més brillant que
els diamants i també un pot amb rapè.

L’hereu va marxar de casa preparat per un viatget de mes i mig pel pobles dels voltants, però
va arribar a la conclusió que no faria cas a sons pares i aniria a visitar pobles de més enllà dels
territoris que van marcar-li. Però el noi no va pensar que no anava preparat per fer un viatge
tan llarg.

Pel camí va rumiar molt sobre a quins pobles volia dirigir-se, i mentre que meditava a on
anar, va ensopegar amb un poblet molt menut bastant solitari, amb uns cent habitants. Entre
els veïns hi havia una noia molt bonica, amb una cabellera d’or. Tot i així l’home va creure
convenient esperar a demanar-li la mà a una altra dona, perquè creia que no era prou formosa
per ell.

El noi va marxar del poble dirigint-se a una vila un xic més llunyana però més gran, amb moltes
futures pretendentes que li podien demanar la mà. El poble es deia La Vilavilosa i estava molt
a prop de les muntanyes més altes del país.

Quan el noi va entrar-hi, es va adonar que aquell era el poble perfecte per buscar a la pubilla
més bonica que es podia imaginar. Va decidir treure el pot de rapè i començar a commoure els
cors de totes les noies.

Al principi no semblava que impressionés gaires noies, però de cop i volta va aparèixer una
pubilla molt bella que li demanà la mà al noi, i l’home no va oposar-s’hi. 

La parella de galans va anar cap a casa del noi, però no sabien que la seva família estava molt
enfadada perquè havia marxat més lluny dels límits que li havien posat. Com a revenja havien
decidit fer-li una broma pesada. 

El noi, en entrar a casa seva, va veure la seva mare estirada a terra amb el pit roig i la boca
plena de sang. L’Àlvar i la seva estimada van caure desmaiats. Al cap d’un estona, quan el noi
i la noia es van recuperar, es van adonar que tot havia estat una broma i, com ja us podeu
imaginar, els uns i els altres es van començar a discutir, primer pacíficament i després van
emprendre una forta picabaralla entre la família. Al final es van adonar que era absurd barallar-
se entre familiars, perquè la família és una de les coses més importants d’una persona, i van
fer les paus.

Com que a casa no hi cabien tantes persones, els pares van decidir donar un saquet de monedes
al noi perquè es comprés una casa ben bonica on hi cabessin la parelleta d’esposos i els seus
futurs fills.

Els nois es van comprar una casa a la muntanya, des d’on podien veure el mar i els Pirineus. I
van tenir tres fills, un que es deia Segimon, un altre que es deia Joanic i el més petit de tots es
deia Àlvar. 

L’Àlvar va tenir la mala sort de trencar-se una cama caient d’un cavall i sons fills el van
haver de cuidar. Un dels dies, mentre li feien companyia al voltant del llit, va entrar per la
finestra un petit gafarró que es va posar a la mà del home i refilà una cançó molt bonica que
va poder curar la cama del pare. L’home, en voler agafar-lo, va trencar-li una ala. Aquest
cop li va tocar al pare ajudar a curar l’ala, i sense cap mena de màgia ho va aconseguir. Des
d’aquell dia l’ocell els va seguir a tots arreu on anaven, refilant la cançó que va aconseguir
salvar la cama del pare. 

I el gafarró avui es pot veure al museu de records de La Vilavilosa.
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SEGON PREMI del grup C modalitat POESIA 

LA NIT
Sara Veiga López

Una nit pot ser preciosa

ple d’estels tot el seu sostre

com les maduixes d’un postre

ben serena i silenciosa.

Pot ser una nit de paraigua

una nit un pèl moguda

plena de gent sota l’aigua

També una màgica nit

amb el tió i el regal

la família i el Nadal

que duri fins l’infinit

PRIMER PREMI del grup C modalitat POESIA 

EL MEU POBLE
Judith Ruiz Herce

Visc en un poble de mar,

amb tren, autopista i platja.

L’estació és molt divertida.

per entrar i sortir et passes la vida.

El meu col·legi, genial!

Els companys, la canya!

Inici de curs mogut,

mai se sap com acaba.

La tardor porta esternuts,

poseu-vos abrics de llana!

Els barrets ben posats

que comença la batalla.
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Es veu allà al fons el Nadal,

carn d’olla, torrons... m’agrada!

Els reis ens porten regals.

serà una nit molt llarga.

Tot seguit carnaval,

ens disfressem de bogeria.

El senyor alcalde mana

que no es mogui la policia.

I Sant Jordi i el seu cavall,

ja en plena primavera,

han vençut al fred i al mal

ja no sembla una nevera.

S’apropa el final de curs

i les tant temudes notes.

Sembla que ens donaran un ensurt,

i el que ens donen és un bon disgust.

I de postres, festa gran

de premianencs i pirates,

tots acaben ben mullats,

els premianencs sempre ataquen!
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SEGON PREMI del grup D modalitat Prosa

SE’M TANQUEN ELS ULLS
Júlia Serrano Marina

Estic al cotxe amb el pare. No m’ha dit on anem, però sembla molt preocupat. Mentre el pare
condueix des de davant, jo em dedico a mirar per la finestra. Al final em decideixo i li pregunto:

—Papi, on anem? Per què sembles enfadat?

—Marieta –em diu amb una veu dolça, però amb el rostre tens–, anem a l’hospital. Estigues
tranquil·la, no passa res.

De sobte, ja no necessito saber res més. Anem al pitjor lloc del món, i he hagut d’anar-hi
moltíssimes vegades des de fa un any i mig. Després d’una estona contemplant cotxes i edificis
de la ciutat, hi arribem. Entrem per la porta i veig gent que plora, però no comento res. Quan
arribem a la porta d’una habitació, el pare l’obre i entrem. 

Allà hi ha la Marta, una senyora molt gran, i la Lola, que em posa les vacunes. La Marta vol
dir-li una cosa important al pare, així que la Lola i jo anem a la sala de jocs una estona. Aquell
és l’únic lloc que m’agrada de l’hospital: Hi ha molts jocs divertits. Encara que hi ha molts
nens jugant a les taules de colorins, no m’acosto a ningú perquè no m’agrada conèixer altres
nens, i encara menys des que vaig deixar d’anar a l’escola, ara fa un any i mig. 

Recordo perfectament aquell dia. Era un d’aquells en què no para de ploure. A la classe tots
els nens em van regalar una postal, em van fer abraçades i també els seus números de telèfon,
encara que ja no em parlo amb cap d’ells; de fet, l’única amiga que tinc és l’Helena, la veïna
de davant. 

Vaig a dibuixar una estona amb els colors mig trencats de l’hospital. Ja tinc el pare i l’estic
pintant quan apareix la Marta, seguida pel pare. De seguida noto que està molt trist, però
decideixo no preguntar-li res. El pare em porta cap al cotxe i, abans d’adonar-me’n, ja hem
arribat a casa. 

El pare entra i s’asseu al sofà, abatut. M’assec al seu costat i em diu que m’ha d’explicar una
cosa.

—Preciosa, això és molt important. Avui hem anat a l’hospital per una raó. Saps quan la Marta
m’ha estat explicant una cosa? M’ha dit que estàs malalta.

—Tinc un refredat? –l’interrompo–. Tan greu és?

—No, maca, no tens un refredat. Tens una malaltia molt més complexa. Saps que l’avi va estar
un temps a l’hospital? Tenia càncer. Saps què és el càncer? El càncer és una malaltia que tenen
algunes persones–. 

M’explica després de contestar que no, amb una expressió molt trista:

—Aquesta malaltia pot tenir dos finals: o et cures o bé vas al cel amb els angelets. Mai no t’he
dit que hi havia aquesta altra possibilitat, però has de saber que existeix. Ho entens?

—Sí –li contesto amb veu tensa–. Puc anar a la meva habitació?

L’habitació és al costat del menjador, així que no haig de caminar gairebé gens. Quan tanco la
porta, em tiro al llit i començo a plorar. Estic molt trista, i quan el pare pica a la porta per anar
a sopar, encara estic plorant. Decideixo que haig de ser forta pel seu bé. Potser si creu que no
estic trista, ell deixarà d’estar-ne. M’eixugo les llàgrimes i li contesto que hi aniré d’aquí a un
minut. Escolto com el pare torna al menjador i seu a taula; vaig al lavabo per rentar-me les
mans, com em va ensenyar la mare.
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Avui sopem pizza i patates fregides, el meu menjar preferit, encara que només el mengem un
dia de cada molts. El pare diu que m’ha comprat un regal. Abans d’obrir-lo, intento predir què
és, però no l’encerto. L’obro i descobreixo que és un diari de color rosa. 

—Moltes gràcies papi! M’agrada molt! Puc anar a estrenar-lo?

—És clar, guapa! Per què no vas a l’habitació?

M’aixeco i hi vaig corrents. Quan estic a punt de començar a escriure, escolto el pare parlar
amb algú i intento no fer soroll. Diu alguna cosa sobre l’hospital, però no entenc el què . Deixo
d’escoltar i començo a escriure:

Divendres 25 de febrer de 2007

Avui, després de sopar, el papi m’ha donat un regal i ERES TU! JAJAJA 

Diumenge 27 de febrer de 2007

HOLA! L’Helena i jo hem banyat el PETITET, el hàmster, i l’hem assecat amb l’assecador
perquè no es refredés! Més tard, hem fet una carrera de hàmsters i HA GUANYAT EL MEU! ☺

Dilluns 28 de febrer de 2007

L’Helena m’ha explicat que la setmana que ve se’n va de colònies. Encara que ni hi he anat
mai, m’encantaria. Ella diu que allà jugues amb els amics, però que el menjar està ECSSS! 

Dimecres 1 de març de 2007

A casa de l’àvia Antònia i l’avi Martí he estat veient un àlbum de fotos on sortia la mami (la
trobo molt a faltar ☹), el pare, jo...

Divendres 3 de març de 2007

El pare va dir que un dia podria anar amb els angelets, per això penso que cada dia és l’últim
abans d’aquell i intento passar-m’ho molt bé; però a vegades sento una tristesa que gairebé no
em deixa moure’m. Llavors penso en alguna cosa bonica, i és com si despertés. 

Dilluns 6 de març de 2007

Avui m’he despertat aviat per anar a dir adéu a l’Helena. Aquesta setmana serà molt avorrida,
sense ella. ☹ És la meva millor amiga. Després he estat amb el papi. L’ESTIMO MOLT!

Dijous 9 de març de 2007

Avui hem portat el Petitet al veterinari (...) i després el papi m’ha preguntat què vull fer pel
meu aniversari (ho tinc molt clar: l’Helena ve a dormir a casa. Li diré demà!)

Divendres 10 de març de 2007

Avui ha tornat l’Helena! ☺ NO he pogut anar a recollir-la perquè estava a l’hospital amb el
pare. Després, ella m’ha explicat tot el que ha fet a les colònies i li he dit si vol venir a dormir
a casa. 
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Dimarts 14 de març de 2007

Avui és el meu aniversari! YUPI! L’àvia Antònia, l’avi Martí, l’àvia Palmira, la tieta, el tiet i
les cosines han vingut a casa i m’han donat regals! Després, a l’hora d’anar-se’, tots m’han
abraçat i petonejat molt, més que d’altres vegades. 

Dissabte 18 de març de 2007

Ahir va venir l’Helena a dormir a casa! Ens ho vam passar molt bé! 

Dimecres 22 de març de 2007

Dilluns a la nit em vaig despertar i em feia mal el cap, la cama, el braç,... Vaig anar a despertar
el pare per dir-l’hi i em va portar a l’hospital, on vaig passar la resta de la nit. Ahir va venir
molta gent a visitar-me.

Dijous 23 de març de 2007

Hola! Segueixo trobant-me una mica malament, però puc fer coses. He anat a Barcelona amb
el pare i l’Helena. HA SIGUT MOLT DIVERTIT! ☺

Dimecres 29 de març de 2007

Sento no haver escrit durant tants dies. El pare em va portar a l’hospital, on he estat des de
llavors. Des que visc a l’hospital, molta gent ha vingut a veure’m i m’han abraçat, petonejat i
dit que m’estimen molt.

He estat parlant amb el papi:

—Papi, recordes quan em vas dir que potser aniria al cel amb els angelets?

—Sí, preciosa. –em diu amb els ulls mig plorosos– Per què?

—Tu hi seràs, allà?

—Sí –diu, i li cau una llàgrima–, però d’aquí uns anys. Ara hi ha la mami, l’àvia Dolors i moltes
més persones per cuidar-te. 

Dissabte 1 d’abril de 2007

Avui m’he trobat bastant bé. Ha vingut l’Helena a jugar amb mi. El petitet està a casa de la
tieta, però segueix malalt. M’agradaria tenir-lo amb mi. La vida a l’hospital és molt ECSSS! 

Dimarts 4 d’abril de 2007

Em trobo MOLT MALAMENT! Em fa mal TOT. Ara estan tots al meu voltant mirant-me amb
preocupació. 

Dijous 6 d’abril de 2007

Estic FATAL! No puc fer res. Estic tan malament que gairebé no puc ni escriure, encara que
dic als altres que estic bé, però crec que no s’ho empassen. Estan molt seriosos. Fa molt de
temps que no escolto a algú rient.

Crec que deu ser hora de dormir, perquè se m’estan tancant els ulls.
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PRIMER PREMI del grup D modalitat PROSA

PER FI S'HA FET
Lluc Periz Molins

Hola de nou, amics. Ara us explicaré una altra historieta de les meves. Doncs bé, tot va
començar un dia de gener en què a l'escola ens van demanar que escrivíssim una història o un
conte per a un concurs literari. En donar-nos la noticia, em vaig sorprendre a mi mateix, "No
és el que més m'agrada, això d'escriure", però aquest cop tenia bones idees.

A l'hora de català ens van deixar començar. Al moment de posar-m'hi no sabia quina de totes
les idees que tenia al cap podria fer servir. Vaig intentar posar una mica d'ordre apuntant de
què podria anar cada una d'elles, després ja triaria.

En començar estava molt segur, totes em semblaven bones idees. La classe es va acabar i en
tornar a casa vaig estar rumiant quina de les que havia fet estava més bé. Vaig triar la que més
m'agradava i em vaig posar a escriure.

“En un país molt llunyà, hi havia una vegada dos regnes que sempre estaven en desacord,
discutien per les terres i els camps de conreu i fins i tot per l'aigua del riu i del llac que passaven
per les seves terres. Un dia, un dels reis va enviar un exèrcit a destruir el regne veí. En veure
com el seu poble era destruït, el rei Solon va enviar els seus soldat a lluitar...”

Aquí em vaig quedar encallat, creia tenir-ho molt clar, però ara em semblava que tot allò que
un dels reis tenia un fill i l'altre una filla i que s'enamoraven i tot s'arreglava i eren feliços i
menjaven anissos, em va començar a no agradar tant, era massa rotllo Romeu i Julieta. Estava
una mica cansat. Demà provaria amb una altra de les meves idees.

Al dia següent no vaig poder escriure res. Tenia molts deures però el cap de setmana hi dedicaria
més temps. Va arribar el dissabte i em vaig posar mans a la feina. Vaig agafar la segona idea
que tenia en la meva llista.

“Era una nit fosca i freda d'hivern. Enmig del silenci es va sentir un gatet que miolava. Era
petit i semblava perdut, no sabia on anar, tenia molta por i no recordava el camí de casa seva.
El que sí recordava era que el seu amo l'havia separat de la seva mare, i no sabia on anar ara.
No tenia forces per caminar. El que tenia era molta gana i molt fred. Va rondar pels carrer
buscant un racó calentó. L'únic que va trobar van ser un grup de gats en un carreró que estaven
menjant. En veure'l tan petit, esquifit, brut i pudent, se’n van riure i el van fer fora...”

No m'agradava gens ni mica el que estava escrivint. Com podia haver tingut una idea tan trista!
M'estava angoixant amb el pobre gatet. Ara no sabia com treure'l d'aquest embolic. Necessitava
alguna cosa més alegre i amb més acció i emoció, però ara no em veia capaç d'escriure res,
amb el desànim que tenia. Ho tornaria a provar el dia següent.

Diumenge al matí, no em venia gaire de gust posar-me a escriure, ja us he dit al principi que
no és el que més m'agrada en aquest món. A la tarda ja ho provaria.

En arribar la tarda tampoc en tenia ganes, però vaig fer un esforç. La següent història era d'un
grup d'amics que tenien una gran aventura. No sabia com començar però no tenia importància,
ja trobaria un principi. Vaig escriure.

“Es van despertar tots quatre, no sabien on eren ni com havien arribat allà, els feia molt mal el
cap i tenien tot el cos adolorit. Estaven estirats a terra dins un bosc molt fosc i aterridor, on se
sentien sorolls estrany. Es van mirar entre ells preguntant-se què hi feien, allà. No recordaven
com havien anat a parar fins aquell lloc. Van sentir una veu llunyana que reia. Estaven cagats
de por.”
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Aquí em vaig tornar a quedar encallat i molt enfadat. Resulta que a part de no tenir principi
tampoc tenia ni nus ni desenllaç. Se'm començaven a acabar les idees i també el temps, havia
de lliurar el treball el dimecres. 

Dilluns a la tarda vaig estar provant les altres idees que tenia, però totes donaven el mateix
resultat que les anteriors: no hi havia manera que em sortís un conte sencer, i cada vegada
estava més i més enfadat, i mira que d'imaginació en tinc per donar i per vendre. Ara, això
d'escriure...

Dimarts, últim dia per trobar una solució, vaig estar revisant totes les meves idees anteriors
per buscar-ne una de bona o que pogués passar com a bona. No me n'agradava cap, fins que va
baixar la musa amb la seva inspiració divina. Escriuria totes les meves històries en un. No,
encara millor, explicaria tot el que m'havia passat per escriure aquest relat. Almenys aquest
que esteu llegint té: una mica de sentit, no és del tot trist, no va d'una història d'amor i el que
sí que té és principi, nus i desenllaç. 

SEGON PREMI del grup D modalitat POESIA

ELS LLIBRES
Lara Villar Pombo

Quan agafes un llibre,

no importa si ets ric

o si ets un home pobre

perquè passaràs a ser 

esclau d’aquesta obra

Estaràs enganxat, no podràs dormir, 

i només pensaràs 

en els teus personatges preferits.

Voldràs saber què passarà després de cada fi,

els deixaran viure o seran aniquilats?

Voldràs saber si els teus herois seguiran el seu destí

o només seran uns simples personatges inventats.

Una preciosa princesa a la que rescatar,

un valent cavaller que a un drac matarà,

mil i un personatges que voldran ajudar

que aquesta història pugui acabar.
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Hi ha històries de misteri,

on voldràs saber què passa.

Hi ha històries de por,

on sempre estaràs tremolant.

Hi ha històries de tristesa,

on no pararàs de plorar.

Hi ha històries de fantasia,

on petites fades et faran somiar.

Hi ha històries d’aventures, 

on mil obstacles hauràs de passar.

Hi ha històries d’amor,

Que en el teu estimat et faran pensar.

Hi ha llibres per a tots els gustos i colors,

i llavors, per què llegir et causa tants dolors?

És una escapada del món real,

és un lloc on tot és ideal.

PRIMER PREMI del grup D modalitat POESIA

EL MEU VENT
Lis Ballesta Sanchez

El meu vent té uns ulls maragda,

lluents i infinits sempre són.

Quan em miren em transporten a un altre planeta

i s’esvaeix la meva por.

El meu vent m’acaricia i em consola

m’allunya dels perills del món.

Sé que sempre serà al meu costat

tant si plou com si fa sol.

Por em fa que em deixi

ja que sense ell no podria existir.

Seria com una nit sense negre

o un cel sense blau.
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Eterna se’m faria la vida,

si del meu vent m’hagués d’allunyar.

Impossible se’m faria l’existència

si d’ell m’hagués de distanciar.

Espero que això no passi

ja que sempre ell m’ha agradat.

Desitjo que una brisa sempre m’arrauleixi

amb uns ulls maragda al seu costat.
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SEGON PREMI del grup E modalitat PROSA 

LA CANÇÓ
Estela Duran Salgado

Estàvem en un prat a prop de Rupit, i l’Alba, que feia poc que s’havia posat dempeus, va
començar a cantar aquella cançó que feia tants dies que no podíem treure’ns del cap.

L’havíem escoltada per primer cop al poble, quan tornàvem de deixar els cavalls als estables
de prop del riu. Ens trobàvem prop de Can Marsal en el moment en què vam sentir la melodia
escapant-se per una de les finestres entreobertes del primer pis, i uns dies després, la cançó
apareixia a totes les emissores de ràdio, als mòbils dels amics de l’escola... Ens va semblar
estrany que una cançó d’un poble tan petit es pogués arribar a fer coneguda, però es veu que
res és impossible. 

Tot va continuar en la normalitat fins que un dia vaig rebre la primera carta. Venia en un sobre
taronja, tancat amb lacre. En aquell moment, pensava que es tractava d’una proposta de l’Alba
per al cap de setmana, perquè a l’interior hi havia una foto seva i la imatge de l’immens roure
de Can Grau situat en un dels camps per on passejàvem els cavalls.

L’endemà, mentre estava preparant la motxilla per anar a l’escola, vaig rebre la segona carta,
aquest cop amb un sobre groc, i, com en l’anterior, tancada amb lacre. Em va sonar estrany
que fos l’Alba un altre cop i la vaig obrir. Quan ho vaig veure, em vaig quedar sense paraules.
De l’interior en va sortir una pols daurada i brillant que va il·luminar l’habitació, i aleshores
em vaig adonar que encara quedava un petit paper imprès dins el sobre. El vaig agafar amb
molta cura i a l’instant els puntets de llum que brillaven sostinguts en l’aire van apagar-se i
desaparèixer. Tot i la por que tenia d’arribar a pensar què podia haver estat tot allò, vaig acabar
d’enretirar el paperet i hi vaig poder observar una altra foto del roure i unes paraules escrites
a màquina que vaig identificar ràpidament: “On les fulles dansen i els somnis són realitat”.
Eren paraules de la cançó, la cançó que no ens podíem treure del cap. 

Vaig trucar a l’Alba i, com que em va contestar la seva mare, li vaig dir que hi havia vaga a
l’escola. Després, amb l’excusa que teníem una setmana plena d’exàmens i treballs, vaig
aconseguir que els pares em deixessin quedar- me a casa per avançar en algunes matèries. 

Un minut després que em quedés sola a casa, vaig sortir per la porta del darrere i vaig córrer
cap al riu, on havia quedat amb l’Alba, que no sabia res de res, per anar a buscar els cavalls i
arribar més ràpidament a Can Grau. Les dues feia anys que muntàvem, així que, galopant al
més ràpid possible, vam arribar a la finca en pocs minuts. L’Alba, que no sabia de què anava
la cosa, va començar a fer-me preguntes. Li vaig explicar tot detalladament i em va començar
a fer preguntes que ni tan sols jo m’havia arribat a formular.

—Jo encara no entenc què hi pinto jo aquí –em va dir, mentre intentava lligar caps.

—Ja t’he dit que en la primera carta hi havia una foto teva. He suposat que qui sigui que ens
ha enviat aquí, també volia que vinguessis tu.

—Molt bé, però a tu que se te’n va l’olla? No veus que potser ens rapta algú? I si els nostres
pares s’adonen que no som a casa? I què era aquella pols brillant? –L’Alba em va atabalar a
preguntes.

—No ho sé! És per això que hem vingut aquí.

—Doncs haver-me avisat, que això és perillós. Va, tornem a casa.

—No –vaig exclamar–. Ara que hem arribat fins aquí ho hem d’aprofitar. O és que no tens
ganes de saber què era aquella pols brillant? I de saber per què hem estat nosaltres les que vam
escoltar la cançó aquell dia? Tot indica que hi ha alguna cosa que no coneixem i que es vol fer
veure –vaig dir convençuda.



30

Premis Sant Jordi 2015

Després d’una bona estona discutint, em vaig acabar sortint amb la meva i ens vam dirigir cap
a l’arbre. Tot continuava com sempre i, per uns instants, vaig pensar que el viatge no havia
servit per a res. Va ser llavors, quan l’Alba es va aixecar de terra i es va posar a cantar.

—“...un lloc fosc on les fulles dansen i els somnis són realitat...” –va aturar-se de cop–. Ja ho
tinc! A veure, cada sobre representa una pista. El primer ens conduïa al roure, a tu i a mi, i en
el segon, hi havia una frase de la cançó, que ens fa pensar en un lloc petit i dissimulat, però
màgic. Fins aquí em segueixes?

—Sí –li vaig respondre.

—Molt bé. Des del meu punt de vista, qui ens ho ha enviat ha volgut posar una mica de misteri
al tema, perquè no ens ha dit que la frase de la cançó no és únicament allò que ha escrit. Si
recordes la música, veuràs que la lletra diu “un lloc fosc on les fulles dansen...”. Per tant és
impossible que aquest lloc faci referència al roure, perquè no és un lloc gens fosc.

—Què vols dir amb això?

—Que si la finalitat d’aquestes cartes és fer-nos trobar alguna cosa, aquí no la trobarem. Però
potser sí que trobarem una altra pista. La cançó parla d’un lloc on les fulles dansen, així que
es podria estar referint a les fulles que s’acumulen al peu del roure. T’hi apuntes? –em va dir
tot mirant el terra amb intenció de remenar la gran quantitat de fulles que tenia al davant.

Sense dir res ens vam posar per feina i, jo, tot i que encara no havia entès del tot el que ella m’havia
explicat, vaig ser la que va fer el descobriment. Entre la fullaraca, vaig trobar una petita bossa
daurada plena d’aquella pols brillant, i en el moment que la vaig obrir, com havia passat en
l’habitació, la pols es va escampar per l’aire i va començar a dibuixar un camí que conduïa al bosc.

—Què fem ara? –va dir l’Alba–. El seguim?

—No ho sé, però i si tornem enrere i passa alguna cosa? La veritat és que em fa més por tornar
a casa i veure el llibre de naturals que seguir aquestes llums.

—D’acord, però llavors no hi ha marxa enrere.

Vaig assentir amb el cap i vam començar a avançar. Primer a preu fet, però a mesura que ens
apropàvem al bosc anàvem fent passes més petites; de tota manera no ens vam aturar.
Semblava que el camí no s’acabaria mai, perquè es perdia entre els arbres, però nosaltres
continuàvem, no sabria dir si érem conscients del que fèiem.

—Sembla que s’acaba aquí, Alba.

—Sí, però no veig res. Tot són roques i arbustos.

Aleshores, mentre miràvem al nostre voltant, els puntets daurats es van apagar i ens vam quedar
completament a les fosques.

—Alba! On ets? No hi veig!

—Al teu cantó, t’estic donant la mà –em va dir fent-me quedar malament.

Quan la vista se’ns va acostumar a la foscor, vam poder veure una mica el que ens envoltava
i vam veure una llum que s’esmunyia entre dues roques.

—Mira! Allà hi ha llum! Agafa les llanternes i apropem-nos-hi –em va dir, com si no tingués
por de res.

—Té, aquesta és per a tu.

Les dues vam il·luminar la zona on havíem vist la llum, però res.

—Hauria jurat que era allà. Tu on l’has vist? –vaig preguntar.

—Al mateix lloc que tu. No ho entenc.
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Cap de nosaltres entenia res, fins que l’Alba, que sempre estava pensant, va exclamar:

—La cançó! La cançó deia “en un lloc fosc...”. Apaga la llum.

—D’acord –vaig prémer el botonet de la meva llanterna i va tornar a aparèixer la llum entre
les roques.

—Vine, hem d’enretirar la roca que impedeix que surti la llum. Una, dues i... tres. Ja està.

—És preciós, tot brilla! Creus que porta a algun lloc?

—No ho sé. Hi entrem?

PRIMER PREMI del grup E modalitat PROSA

ENTRE FLAMES
Alba Valero Masachs

Les flames ho devoraven tot. La casa cremava igual que els que hi estaven a dins, entre ells
Laia. Li fallaven els pulmons i sentia el seu cos ardent, la calor era sufocant i el fum li impedia
respirar. Però ella somreia: volia morir, buscava la mort. Per això havia celebrat una festa d’Any
Nou, havia col·locat canelobres a les taules i s’havia posat un vestit vermell com el foc i onejant
com les flames que ara l’envoltaven.

Havia convidat vint persones, inclosos els seus millors amics i part de la seva família. Tots havien
vingut, a aquella festa i també a la que hi havia hagut dos anys enrere, quan Diana encara era
viva. Llavors també hi hagué un incendi, però només Diana havia mort. La petita de només cinc
anys estava a la seva habitació sola, adormida després d’una nit de música i festa. Mentrestant,
els adults xerraven i reien al saló. Ningú tenia fills, almenys no tan petits com la filla de Laia,
així que la nena s’havia avorrit força. En algun moment va començar a sonar l’alarma d’incendis
de l’edifici, una sirena ensordidora que es va fer sentir per sobre de la música, sorprenent a tots
els presents. Aquests es van abalançar sobre la porta, arrosegant Laia amb ells. Baixaren en massa
per les escales, i es van reunir amb els veïns al carrer. No va poder fer res per anar a buscar a la
seva filla al quart pis, on encara descansava la petita. Ni els seus coneguts ni els bombers la
deixaren tornar a entrar, argumentant que la rescatarien ells. Però, ho van aconseguir? No, per
això eren còmplices de la seva mort, ells i tots els que l’havien arrossegat al carrer.

Ara tots moririen, igual que ella. Per fi, després de dos anys de patiment, el Nadal s’havia posat
de part seva i podria reunir-se amb Diana. Aquells minuts d’agonia mentre la devorava el foc
li van servir per recordar, amb no poca satisfacció, el que havia fet: donar un cop a un dels
canelobres quan ningú mirava i anar tombant els altres d’un en un, entre la gresca dels
convidats, que no van advertir res fins que ensumaren el fum negre que començava a inundar
l’enorme cambra. Ells de seguida s’alarmaren i baixaren a la planta inferior de la casa que Laia
havia llogat per aquella nit, però ella ja l’havia ruixat bé amb benzina i l’havia encès amb un
llumí mentre els convidats reien i ballaven al pis superior.

No es penedia de res. La venjança, deien, se servia freda, però la seva era tan calenta que cremava.
Aquells que un dia reien amb ella i l’acompanyaven per tota la ciutat, ara respiraven el seu últim
alè. El cos de Laia també es consumia amb cada minut que passava: tenia les mans, les cames i
part de la cara cremades. Però a ella no li importava, ni tan sols intentava seguir respirant.

Però llavors, en els que semblaven els seus últims instants de vida, va sentir alguna cosa, un
so que es va obrir pas entre els espetecs de les flames i la va sorprendre: un plor.

No era un plor qualsevol, sinó el d’una nena. Laia va alçar la vista del terra on estava estirada
i la va veure: Diana. Els seus ulls no s’ho volien creure, però aquell cabell llarg i ros, aquell
rostre arrodonit, ara tacat per les llàgrimes i aquelles manetes pàl·lides eren inidentificables
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per a ella. La seva filla estava allà, amb el mateix vestit blau clar que dos anys enrere, a la festa
que va acabar costant-li la vida.

La nena va obrir els seus ulls castanys, que reflectien el paisatge vermellós del saló, les flames i la
fusta i els cossos pertot arreu, i va parar de plorar. En veure a Laia, es va posar a riure. La seva rialla
va trencar el crepitar del foc i la flamant tranquil·litat del lloc, i espantaren la jove mare, despertant
en ella sensacions que la van fer plorar. Eren unes emocions que creia apagades, que feia temps
que no sentia i en aquell instant s’havien tornat a encendre. Les seves mirades es van trobar i a Laia,
de sobte, li va semblar que cada llàgrima seva apagava una flamarada del terrible incendi. Una
força descomunal la va envair. Volia abraçar a la seva filla: Diana no moriria sola aquella vegada.

Va començar a arrossegar-se cap a la nena, que estava asseguda molt a prop d’ella. La mare
ignorà el dolor, el fum, l’ofec i la calor i seguí avançant. Quan va arribar al seu costat, Diana
ja havia parat de riure. En canvi, tossia com Laia i els ulls li ploraven per les cendres que
flotaven en l’aire. La dona s’incorporà com va poder i va abraçar la seva filla. Diana recolzà
el cap a l’espatlla de la seva mare i va deixar-la plorar.

Laia no havia sentit res igual des de feia molt de temps. El petit cos de la nena estava fred tot
i el foc. Va acariciar-li la cara, el coll i les mans. Tenia la pell suau i pàl·lida, humida pels plors
d’abans. El seu vestit estava enfosquit pel sutge i la faldilla s’havia cremat. Laia va ficar el nas
en els seus cabells. Havia pensat que farien pudor de cendra, però feien olor d’albercoc madur,
com aquell perfum que la nena li robava tot sovint a la mare. Tenien aquella aroma dolça i
tendra d’abans, semblava un record molt recent, a la punta de la llengua, tot just un tast del
que havia estat la seva vida.

Les dues es van deixar caure de costat i els seus cossos quedaren tombats al terra enrajolat. Es
van mirar; els grans ulls que la petita havia heretat de Laia no reflectien por o tristesa. Ben al
contrari, manifestaven força, energia i vitalitat, semblaven encesos pel foc que s’hi reflectia a la
pupil·la. Laia va veure en ells a la seva anterior persona, la mare soltera però feliç que es desvivia
per la seva filla. Després de la seva mort no havia tornat a ser la mateixa. No sortia, amb prou
feines menjava i no es relacionava amb ningú. Passava el temps entre fotografies, sèries de
televisió i llibres de tota mena, fugint del dol i la tristesa que la perseguien i li parlaven en somnis.
No tenia ganes de viure si no era amb Diana. Havia pensat a suïcidar-se, però allò no li hauria
produït la satisfacció que sentí quan el foc començava a devorar la casa i els comensals que minuts
abans gaudien a costa del seu dolor. Que ingenus: mai haurien pensat que rere la cara angelical
de Laia s’amagava la tristesa més profunda, una ànima consumida per la ràbia i la nostàlgia.

Però allà, enmig d’un incendi que ella havia provocat, entre les llàgrimes que revelaven la
desesperació i la pena, mirant als ulls d’una criatura que feia dos anys que havia mort, Laia va
comprendre que ara havia de viure, i no sols la seva vida sinó també la de la seva filla. Perquè Diana
ho mereixia, perquè la seva mort no la desitjava ningú, perquè el seu somriure, la seva imaginació
i la seva vitalitat plasmaven el seu esperit, el mateix que Laia havia tingut de petita i que encara
vivia al seu cor; perquè ella era la seva mare i havia d’honrar la seva filla com millor podia:
recordant-la com aquella criatura que havia engendrat i no com la que l’havia matat per dins.

Laia deixà Diana a terra i, amb totes les forces que li quedaven, s’incorporà entre estossecs
fins a posar-se de genolls. Va gatejar fins a la finestra més propera suportant el dolor de les
cremades, la va obrir i va treure el cap. L’aire net de l’exterior entrà als seus pulmons ofegats
amb tanta força que va tossir encara més fort. Caigué a terra gairebé a l’instant: era massa tard
per salvar-se. Els seus esforços no servirien de res, i aquell terrible error s’emportaria la seva
vida i la de tots els seus coneguts. Va romandre allà pràcticament inconscient, tombada a terra
de costat; mirant a Diana, el cos de la qual seguia allà on l’havia deixat, estirada i gairebé
morta; la pell i el vestit bruts de negre, els ulls llagrimosos mig tancats; deixant que el foc i el
fum se l’emportessin del tot, pensant en el record de la felicitat, fins que la foscor se la va
menjar, i ja només va poder veure l’obscuritat absoluta, un món tan tenebrós com la seva ànima.
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De sobte, una figura fosca es va obrir pas entre les flames i va córrer cap a ella, o el que en
quedava. Li va posar dos dits al coll, buscant-li el pols i cridà:

—Aquí hi ha algú! Encara és viva!

Els seus forts braços l’agafaren per les aixelles i la figura es carregà el cos immòbil a l’espatlla.
Més figures movent-se, veus cridant a la vida, botes trepitjant el terra i mans ficades en gruixuts
guants agafant cossos.

Si Laia hagués pogut enfocar la vista quan havia tret el cap a fora, hauria vist vehicles vermells,
sirenes ataronjades i persones pertot arreu. Bombers que entraven a la casa amb màscares
transparents tapant-los la cara en sortien minuts després tot tacats de sutge. Eren homes i dones
valents, forts i sans, que lluitaven per salvar vides mentre Laia s’aferrava a la seva.

En el seu cas, el dolor va ser com l’incendi, que et va consumint el cos i l’ànima, que s’aviva
mentre tu t’apagues. La set de venjança va poder més que la força per tirar endavant, i quan
se’n va adonar, ja era massa tard.

Qui sap, potser Laia va sobreviure. Potser els metges la van poder ajudar a temps, potser les seves
ganes de viure multiplicades per dos van ser suficients per mantenir-la amb vida. Però, en tot cas,
Diana, aquell fantasma del passat que se li havia aparegut com una espurna que encengué les ganes
de vida de Laia, va aconseguir salvar-la, no de la mort sinó de la caiguda a la foscor. Laia pensava
que al final del pou per on queia hi havia unes brases enceses, esperant per devorar-la, però abans
de trobar-se el foc, una mà infantil i pàl·lida l’havia agafat i impedí que caigués més.

Al final, potser Laia obriria els ulls i somriuria. Fos on fos, al pou, a les brases, en un llit
d’hospital o al sofà de casa seva, despertant-se d’un malson. Això, però, no ho sabrem mai.

SEGON PREMI del grup E modalitat Poesia

L’IMPRESCINDIBLE
Alba Casas Castiñeira

La ment abandona

i el cor s’hi persisteix,

mentre no s’aturi

m’esperen guerres amb escreix.

Als meus anys d’història, 

podré dir que l’ahir

forma part de la primera pàgina.

Deixant tot enrere, 

començant a ser feliç. 

Que la cançó s’anima 

fins que el destí decideix per mi.

Mantenir-me ben fort

és el meu alè de vida.

No penso cavar abans d’hora

Per viure en una mentida.
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Sóc diferent i percebo

que els llargs anys d’adormit,

no em deixen parlar amb els desperts.

Però el diferent és aquí,

i em faig dir l’imprescindible.

PRIMER PREMI del grup E modalitat POESIA 

L' AVI
Arnau Torres Nadal

Blau de cel. 

Verd d’herba fresca.

Aromes de sal 

acompanyen les seves passes lentes.

Reviu els records

acaronat pel sol,

alegries, tristeses, dolor,

sentiments de tardor.

L’hivern s’acosta.

El fred és viu.

Camina tapat

cercant el caliu.

Un pensament de nostàlgia.

Una imatge fugaç.

Batega el cor més de pressa.

Esbufega cansat.

Sense esma, espera la primavera,

els ametllers florits, l’estiu,

les platges plenes , els dies llargs.

Les semprevives s’obriran

per la nit de Sant Joan.

El retruc dels coets

s’esmunyirà en la nit.

Tot començarà de nou. 

El temps transcorre,

sense pausa, sense demora.
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SEGON PREMI del grup F modalitat PROSA

DEIXA’M VIURE
Paula Lopez Parra

Porto posada la meva dessuadora preferida, de color negre i amb les mànigues capaces d’amagar
les meves mans al complet, amb el típic logotip de Queen al centre, en tons daurats mig oxidats.
Els texans negres m’escanyen les cames i acaben endinsant-se en unes botes de canya baixa
que em fan encara més alta del que sóc. El cabell ros i despentinat em cau sobre la cara i me
l’aparto impacient cap endarrere mentre miro el reflex de la meva cara espantada a l’aparador
d’una botiga d’antigalles on una anciana recol·loca un seguit de rellotges a punt de caure a
trossos. M’adono que he deixat de respirar quan el cap em comença a vaguejar i m’omplo els
pulmons de l’aire brut de la ciutat. El color que sempre sembla haver fugit torna a tenyir la
meva pell tornant-la més atractiva i desapercebuda. Els llavis em piquen i no puc resistir la
temptació de mossegar-los i tancar els ulls, ara més brillants que mai. La sensació de vitalitat
recorre tot el meu cos, una descàrrega d’adrenalina, un sentiment de plenitud. Necessitava
aquella experiència per tornar a sentir-me viva, i més del que a mi m’agradaria admetre.
Admirada em paro a mirar la gent que passa, un munt de personalitats coincidint alhora sense
saber exactament quin és el seu lloc. Un home encén un cigarret mentre camina pel carrer amb
passos pensatius i pesarosos pel pas dels anys. Una noia jove amb una motxilla a l’esquena
porta una nena de la mà, suposo que de camí a l’escola, explicant històries i cantant. Un parell
d’adolescents caminen abraçats i donant-se petons, i penso en el perill que corren d’entrebancar-
se i caure. Els miro fixament intentant entendre aquells gests d’amor que jo mai he rebut. Els
observo encuriosida tan intensament fins al punt de fer que un d’ells miri al seu voltant buscant
la mirada que els intimida, però jo estic amagada sota una boira invisible, un vel que controlo
al meu gust. I quan passen de llarg, tornant a abraçar-se, em torno a sentir més sola que mai
enmig de la ciutat atapeïda de gent, com un peix nedant en soledat enmig de la immensitat del
mar. Abaixo el cap i oblido per uns instants l’energia renovada del meu cos caminant pesarosa
pels carrers menys transitats en busca de l’escalfor de la meva habitació. En un moment arrenco
o córrer; m’agrada fer-ho i sentir-me lliure, sentir que puc canviar de direcció i notar l’aire fresc
a la cara. M’agradaria tenir ales i poder sobrevolar la ciutat, el país, el món sencer... però córrer
és el que més s’apropa a la sensació de volar que tenen els ocells, i jo corro cada dia per sentir-
me un ocell petit que es fa gran en tenir més velocitat que els altres. 

A l’espaiosa habitació on visc hi ha lloc suficient per fer tot el que m’agrada. El llit el vaig
arraconar en un costat només arribar i vaig apropar l’escriptori a la finestra perquè la llum hi
incidís durant tot el dia. El centre de l’habitació el vaig deixar el més buit possible i hi vaig
col·locar una gran catifa que aparto cada cop que em poso a ballar. Agafo les sabatilles de ballet
penjades al penjador i em trec tota la roba que em fa nosa abans de posar-me-les, quedant-me
mig nua abans de començar. De vegades tanco els ulls quan ballo, recorro cada centímetre del
meu cos i exploro els racons de l’habitació amb les puntes dels dits. La sensació d’equilibri
perfecte em reconforta com gairebé cap altra cosa però quan sóc al punt àlgid de sensacions
algú pica a la porta. Caic amb les puntes dels peus cap enfora i m’enfado sobtadament amb la
persona que és a l’altre costat de la porta. Maleïda inoportunitat! Pregunto qui és abans de
posar-me els pantalons i no em sorprèn que respongui l’impertinent d’en Roc. 

—Ada, hi ha reunió al menjador, t’estem esperant—. Merda! Me n’havia oblidat completament!

—Sí, sí, ja baixo! –Em començo a descordar les sabatilles de ballet– Vés tirant.

—Si m’he molestat a pujar a avisar-te, el mínim que puc fer es esperar que et vesteixis.

No pregunto com sap el que estic fent. Fa temps que vaig decidir no donar-li conversació i
esperar que ell es cansés d’anar darrere meu. Torno a pensar en l’amor que veig cada dia pel
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carrer i en el fet que jo mai trobaré algú que em miri d’aquella manera. Mai he tingut uns pares
que ho fessin, ni una família que m’estimés, i com a conseqüència no crec que li arribi a
importar mai a ningú. Em miro al mirall i trobo que faig força bona cara, segur que avui no
m’esbronquen ni m’obliguen a menjar. Agafo la dessuadora i obro la porto posant-me encara
una de les botes. Surto a peu coix i tanco la porta molestant-me per la mà que em subjecta
perquè no caigui. 

—No necessito la teva ajuda –li dic fredament.

El lloc on vivim és com un orfenat, però els nens que hi vivim no som com els altres. Alguns
sí que tenen família, però no poden viure amb ells per causes òbvies: són massa diferents. Els
diners que l’orfenat paga a les famílies arreglen els problemes. Ningú voldria un fill com
nosaltres i d’aquesta manera compren el seu silenci. Miro de reüll el Roc quan som dins
l’ascensor i recordo que una vegada em va explicar la seva història, de les més difícils i
impactants que he escoltat, amb la diferència que a ell li agrada la seva vida, i a mi m’esgarrifa
el que em toca fer. No entenc per què ,’ha tocat justament a mi, jo que només voldria una vida
normal, per anar a l’institut i haver d’estudiar, haver de buscar una feina i un lloc on viure,
compartir la vida amb la meva família i fer-ne jo una pròpia... Aquells eren els meus somnis.
Jo no vaig escollir viure d’aquesta manera i m’indigna el fet de no poder triar. 

Arribem al menjador i em passo gairebé tota l’estona amb els meus pensament. No estic
d’humor per escoltar totes aquelles dades rutinàries que són quasi sempre semblats. El nombre
de morts, la quantitat de feina que ens toca, la mateixa xerrada sobre la necessitat per a ells i a
per a nosaltres... Escoltar aquells discursos em posa els pèls de punta. Després arriba la revisió
dels metges, per la qual formem una desordenada fila. El meu nom rebota per tota l’estança i
m’apropo atemorida a l’agulla que en un obrir i tancar d’ulls ja està clavada al meu braç
extraient-me sang més vermellosa del que seria normal. Agafo un suc per no marejar-me i
m’assec esperant el següent pas: un horrible sobre amb noms i cognoms. Quan l’he agafat surto
al passadís a mirar-lo: El nombre de noms ha augmentat considerablement respecte el del mes
passat i les llàgrimes amenacen a sortir i mullar el paper. 

—Ho han fet a propòsit –La veu d’en Roc m’arriba des de darrere–. Ni tan sols la meva és tan
extensa... Ho sento Ada, però ja saps el que has de fer.

Arrenco a córrer de nou, surto al carrer i corro sense direcció. Ja no m’importa on anar, no
importa quant corri o quant m’allunyi, estic tan atrapada que sento claustrofòbia. La
desesperació em paralitza de cop, m’ajupo sense saber exactament on sóc i m’estiro del cabell
plorant i sanglotant. Em sento tan sola, tan cansada i tan farta de viure... les emocions
s’acumulen perillosament al meu cervell fent-me pensar tonteries, i només quan sento una veu
darrere i una mà a les espatlles recordo que tothom em pot veure. Espantada pel tacte d’algú
em giro amagant el sobre arrugat i xop de llàgrimes i em trobo mirant un noi de cabell negre i
ulls blaus profunds, tan profunds que el cap em dóna voltes en mirar-los. No és un blau apagat,
ni un blau cel, ni un blau fosc. És simplement un blau perfecte, com si em trobés mirant
l’horitzó, just on el mar es fon amb el cel. 

—Et trobes bé? –pregunta fermament. La seva veu forta i dolça alhora em reconforta, em fa
sentir com si estigués ballant amb els ulls tancats, sabent exactament els passos que he de donar
i coneixent la cambra per la que em moc. 

Lentament m’aixeco amb la seva ajuda i balbucejo un sí tímidament. Els sanglots han cessat i
un sobtat fred em recorre la columna vertebral. Encara amb les mans darrere meu guardo el
maleït sobre dins dels pantalons i el tapo amb la dessuadora per poder assecar-me les llàgrimes
amb la màniga. 

—Vine, et puc oferir un cafè –afirma el noi.
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No dubto de la seva capacitat de poder oferir-me’n un, però m’adono que ni tan sols sé el seu
nom, i segur que parlar amb ell es una imprudència. Em caurà una bona bronca si algú em
descobreix... però tant se val, no m’importa gaire la vida que m’han imposat.

—Ni tan sols sé el teu nom –contesto– no acostumo a acceptar res dels desconeguts.

—Tens raó, quina descortesia –diu mentre m’apropa la mà–. Will.

Li dono la mà i em quedo embadalida mirant-lo fins que m’aparto i ell em pregunta amb un
gest el meu nom. 

—Ada.

A partir d’aquell dia no goso deixar de pensar en ell, i abandono per complet les meves
obligacions. Em va tornar a buscar, vaig tornar a perdre’m en els seus ulls, vaig viure com
volia fer-ho, com una adolescent normal, però de vegades les coses es complicaven i havia
d’amagar certes coses, tot allò que no era normal en mi. Des del moment en què li havia dit el
meu nom havia començat a viure la meva pròpia vida.

Els dies passaven i aquella vitalitat amb què el vaig conèixer va començar a desaparèixer. Em
trobava cada cop pitjor, més dèbil, més cansada, i menys disposada a renunciar a ell. Asseguda
al llit, agafo el sobre sota el coixí i l’obro tremolosa. La llarga llista continua intacta, i totes
aquelles persones vivint despreocupadament les seves vides. Cadascuna d’elles diferent, única,
limitada. Surto de l’habitació, baixo en l’ascensor i no tinc ànims ni forces per fer altra cosa
que no sigui seguir els moviments mecànics del meu cos. Surto al carrer i busco l’adreça
d’aquella primera persona. Em dirigeix a l’hospital, on entro tristament amb un fred que apressa
els meus músculs. Planta 2, habitació 53, entro lentament i miro a l’home estès al llit, en aquella
blanca habitació. El fred es pot respirar, tremolo quan m’hi apropo. Lentament li poso la mà al
cor, tanco els ulls i sento com li robo la vida. Una sensació reconfortant m’inunda tot el cos, i
sento de nou cadascuna de les extremitats. Sento l’aire entrant als meus pulmons, la sang
corrent, el color tornant a mi. Obro els ulls brillants de llàgrimes i veig com l’home em mira
amb uns profunds ulls blaus...

—Ho sento... –dic mentre li agafo la mà fortament–. Descansa.

He vist allò masses vegades, la gent morint als meus braços, respirant dificultosament, mirant-
me mentre jo els hi robo la vida. Sempre he intentat que fos el més fàcil possible per a ells.
Però quan deixa de respirar un calfred recorre el meu cos, les llàgrimes brollen
descontroladament i em deixo caure cap endarrere mirant com les infermeres entren a
l’habitació. Ho he tornat a fer, he hagut de fer-ho per poder viure. Aquest és el preu a pagar:
Jo, i tots els altres nens, hem de treure la vida a la gent, nosaltres ens alimentem d’aquesta
vida. De vegades són persones grans que ja esperaven morir, de vegades són nens que pateixen
un accident... sigui com sigui és igual de difícil per a mi. Jo no vull aquesta vida, jo no vull ser
una assassina, mai m’ha convençut el discurs de la necessitat de fer morir a la gent, que ningú
pot ser immortal. Entenc la vida i entenc la mort, però el que mai he entès és per què jo en sóc
una titella. De sobte un noi alt entra a l’habitació i comença a plorar als peus del llit tot i
l’impediment del metges en deixar-lo passar. A aquell noi li he arrencat part de la seva vida, li
he arrencat una part d’ell mateix. D’entre totes les persones del món podria haver estat
qualsevol altre, però quan aixeca el cap el meu propi cor s’atura per l’horror. En Will plorant
al peus dels llit del seu pare mort, el seu pare a qui jo he tret la vida. Un dolor intens em deixa
sense respirar, el dolor d’entendre que m’he enamorat d’ell, i encara més gran el dolor de veure
que he estat jo qui li he provocat aquell mal. L’habitació em dóna voltes i em deixo caure a
terra sentint-me tan miserable i tan sola com mai abans ho havia pogut sentir. 

Rym Nightshade
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PRIMER PREMI del grup F modalitat PROSA

L’ART DE QUEIXAR-SE PER TOT
Maria Reyes Fabregat

Primer pas: queixar-se

El meu nom és Jordi. Visc en un poblet allunyat de la societat i dels estereotips que ens
envolten, fart de la gent amb somriures forçats i conversacions egocèntriques. No cal dir que
l’ambient tan pessimista i de passotisme de la joventut m’estressa. Si ells han d’aixecar el
país…! Sovint m’adono que les coses han canviat des que jo era jove però no puc encarar-me
al canvi, ni tan sols puc buscar-li el mecanisme. No sóc Plató, ni Heràclit, ni tan sols Aristòtil.
No sé pensar, només sé descobrir, acceptar i assumir. En poques paraules, sóc un manat. No
tinc control sobre la meva vida, ni tan sols sé qui sóc o en qui m’he convertit. Els anys passen,
la vida avança i jo estic cansat. Cansat de mentides i d’enganys, d’egos tan alts que els seus
propietaris haurien de dur un cartell que hi digués: Atenció! Aneu amb compte: elevat risc de
radioactivitat.

No tot és com un s’espera. Quan ets jove planeges la vida, però quan ets gran i mires enrere
només veus un noi més perdut que un pop en un garatge, un noi que pensa que fer plans li
donarà seguretat. És trist creure que tot sortirà com un vol, que sempre seguirem el mateix
camí... perquè no és així. Tinc por, tinc por del futur, de no saber què em depararà. Com podreu
comprovar, jo també estic ple de punyetes i pessimisme, tot i que jo m’ho puc permetre. Ja
s’acosta l’època en què els cabells es tenyeixen de plata i la cara et demana a crits cirurgia o
botox (tot i que, des del meu punt de vista, no fan cap bé). 

—Jordi, a parar taula!

La meva dona em crida, o em mana, com li vulgueu dir. Fa més de vint anys que estem casats.
De fet, érem joves quan ens vàrem conèixer. Va ser un dia, un d’aquells en què no t’ho esperes
i pam!, t’enamores. Vaig tenir sort i no només em vaig enamorar, sinó que es va convertir en
l’amor de la meva vida. Amb això vull dir que estic acostumat a ser tractat com un gos per les
dones de la casa. Sí, tinc dues filles. Una creu. Tot el dia queixant-se sobre granets, nois i manca
de diners. Quines penques! Fart n’estic de les queixes, però bé que sóc el primer a expressar
les meves.

—Jordi, n’he vist de més ràpids! Deixa de fer el que estiguis fent i fes el favor de baixar si us
plau, que les nenes volen sopar d’hora per després mirar la televisió.

—Papa, vés de pressa que si no el capítol ja haurà començat!

Estimats lectors, el sopar ha estat una tortura. Sovint penso que gràcies a elles podré anar al
cel sense passar pel purgatori. Crec que l’únic moment on puc estar tranquil és quan vaig a
missa. És un cop a la setmana, però almenys és un moment on em sento bé, al contrari que als
sopars, on em sento un objecte més, un cos sense vida i transparent sobre el que es llença tot
tipus de frustracions. Dones...mai les entendré.

—Corete, véns a dormir?

No m’hi puc negar. Si ho faig sóc home mort. En aquesta casa no tinc ni drets ni vot, una pena.

—Que no m’has sentit?

Ui...quina por. Suposo que els que estigueu dedicant un temps a llegir-vos el que us estic
explicant, ja deveu conèixer el caràcter de les dones casades. Sempre s’ha de fer el que elles
volen, ja que són com un horari i si aquest es veu perjudicat per quelcom que no estigui
justificat per elles...més val agafar-se fort. I això quan no estan monstruant, ups, perdó, volia
dir menstruant. Una dona casada i amb la menstruació pot ser com un huracà arrasant i enduent-
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se tot el que se li posa al davant. I això quan no intentes parlar amb elles: Si ho fas...sempre et
recordarem, col·lega. Recordo un cop que ho vaig intentar, només perquè aquell horari divergia
amb el meu i vaig voler reivindicar els drets perduts en una batalla pitjor que la de Trafalgar.
El fet és que només vaig obtenir un “Perdona, què?”

Amb una veu d’incredulitat i de: “Com ho tornis a dir et faig fora de casa”. No cal dir que
aquesta frase venia amb el paquet de mirada assassina que quasi em fon viu. Tampoc us penseu
que la meva dona és sempre així, només ho és en un 98% del temps, en l’altre 2% és una dona
maquíssima i un sol de persona, sinó, no m’hauria casat amb ella.

Fa temps, mentre mirava la pel·lícula El Retrat d’en Dorian Grey (obligat pel poder femení de
casa) vaig establir un paral·lelisme entre el protagonista i jo. Ell, un home jove i guapo, amb
l’ànima venuda al diable; jo, aparentant més jove del que sóc, amb l’ànima regalada a la meva
dona (no me’n va pagar ni un, de duro!); però els dos iguals de podrits per dintre. Em va
agradar, la pel·lícula. Però bah, no em feu gaire cas, que és tard i hauria de dormir, ja sabeu, jo
sóc més del que pensa durant el dia.

Segon pas: Aguantar el xàfec.

Un cop faig pública la meva queixa en veu alta, sempre me n’acabo penedint. No per manca
de raó, sinó per llançar-me als lleons. Ja us en he parlat, de les dones de casa, però, en canvi,
no us he fet esment dels companys de feina. Només diré que tinc ganes de jubilar-me per deixar
d’aguantar l’inútil del meu cap. Fa molts anys que és a l’empresa i sempre sap com fotre els
seus treballadors. Més d’un s’ha endut a casa uns quants atacs d’ansietat i alguna crisi de pànic.
En aquest sentit, estic agraït a l’entrenament de la meva dona i les meves filles, tinc una
paciència...! 

Sincerament, encara em sorprèn que no hagi estat mai amb depressió, i no és per falta de ganes,
ja que, intercanviant uns mots amb el meu metge de capçalera, l’Antoni, amic de tota la vida,
podria aconseguir un justificant per unes setmanetes de vacances. 

El fet és que un dia, després d’aguantar aquell ximpanzé, vaig arribar a casa emprenyat com
una mona i ho vaig pagar amb la primera que va passar per davant. Malauradament, era una
de les meves filles. La meva dona em va dir que havia de dormir al sofà. Només dic això.

Entre la feina, la família i que no guanyo per disgustos acabaran posant la meva cara a un
pictograma, perquè la gent quan em vegi, s’allunyi. Tot i això, vaig empassar-me l’orgull i vaig
obrir el catàleg de joies “online” de la Schwaroski. Amb sort, demà tornaré a dormir al llit.
Ara visc amb la incertesa sobre si la queixa és bona o dolenta, si el que faig a la vida està bé.
Em plantejo si, com Gòngora, em complico massa les coses. 

—Papa... estàs despert?

Renoi quin ensurt m’he endut. La meva filla, sí, la que he esbroncat. Deu voler diners, què us
hi jugueu. Però bé, disculpes acceptades. 

Ara, crec que el més apropiat és anar a dormir i consultar amb el coixí quines són les arracades
que m’asseguraran un llit per demà.

Tercer i últim pas: Sobreviure

Benvolguts, estimats, com us vulgueu dir, lectors, ha arribat l’hora en què us escrigui el tercer
i últim capítol de la meva història, és a dir, la història on us explico fases de la meva vida que
es poden relacionar amb el meu caràcter crític i la meva gran capacitat per rondinar i queixar-
me. Així que, no us decebré i us explicaré el que em va passar fa una setmana. Vaig ser
substituït, sí, sí, ho heu sentit bé, aquell objecte que feia nosa a casa va passar a estar per sota
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d’un gos Sant Bernat de 25 quilograms. A vegades penso que si de veritat existeix el Nirvana,
no hi hauria cap reencarnació en la qual em sentís més ignorat que essent un marit bo i honrat.
Aix... coses de la vida.

Bé, de fet tot va començar amb un capritx de les meves filles i per un desig de satisfer-lo de la
meva dona. Em vaig sentir com el president de Txecoslovàquia quan es va signar l’Acord de
Munic, aquell en què els britànics i els francesos, aplicant les seves polítiques d’apaivagament
dels alemanys, permetien annexionar Txecoslovàquia a Alemanya sense ni tan sols consultar-
ho amb el president del país annexionat. És a dir, que van passar de la meva opinió
olímpicament. 

Vosaltres què faríeu si us trobéssiu a la meva situació? Suposo que, com jo, intentaríeu
recuperar la dignitat i sobreviure. Per complir la promesa que em vaig fer, vaig posar en marxa
un pla en el qual feia el que em donava la gana. Era independent d’elles, ja que, tan acostumades
que les tenia, anant sempre al seu darrere com un gos i sent més cordial i eficaç que un
majordom, vaig decidir satisfer els meus desitjos sense que hagués de fer res per elles. Per un
cop a la vida vaig sentir-me autèntic, ja que, per si no us ho vaig esmentar, a l’edat de quasi 50
anys, en porto casat més de 30. 

Tanmateix, a casa em seguien manant igual, els bons costums no es perden, que en diuen. Al
començament, quan refusava obeir, em queia la del calamar, però a mesura que passava el
temps, es van començar a rendir i a no dependre de mi. No em pregunteu per què, però sempre
tenia el gos darrere i això va comportar un canvi en els meus sentiments d’odi cap a ell, ja
sabeu, de l’amor a l’odi hi ha un pas. 

Bé, continuant amb el meu relat, haig de dir que el meu instint de supervivència és nefast. Per
molt que l’intenti posar en pràctica seguirà igual d’atrofiat, què hi farem. Sort que no visc a
l’Amazònia, o que a la meva dona tampoc li agraden els llocs exòtics. Només imaginar-me en
un lloc com aquell, amb manca de queviures i amb molta set, ja que m’agafaria quelcom. Sóc
un dramàtic, ho reconec. I un maniàtic, també, també, però nois, és el que hi ha. 

-Anem a les paradetes de Sant Jordi que fan a la plaça Major. Véns?

Com he dit abans, últimament he estat molt separat de la meva família, necessitava aire, però
ara, quan estic més sol que un mussol, la trobo a faltar. Trobo a faltar ser un manat, un objecte,
que elles decideixin la meva vida. No vull estar sol, sol estic perdut, sóc caòtic. Si és que ni
per queixar-me sóc ordenat. Suposo que aquesta és la gràcia, el punt clau que té aquesta història. 

Així que, estimats lectors, l’art de queixar-se de tot és aquell en què tot és moderat, recordant
que la llibertat d’un mateix acaba on comença la dels altres; que, queixant-se, no s’arriba lluny.
Si us queixeu, que sigui amb moderació i amb bons arguments, com els que tenia jo, i sobretot,
no us feu mala sang. 

Queixeu-vos, aguanteu el xàfec i sobreviviu, però no us oblideu del llarg camí que és la vida,
no es recorre sol i, que, com a consell, us recomano que per res del món, el feu sols. Dit això,
no us queixeu gaire que si no us tornareu insolents i ni el meu gos us aguantarà! Jo me’n vaig
cap a la fira, a recuperar el que he anat perdent. 

SEGON PREMI poesia: desert
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PRIMER PREMI del grup F modalitat POESIA

DESTINATARIS 
Daniel Cantos Galvez

Al somrís mig forçat del marbre polit,

Al voleiar d’uns cabells d’eben treballat,

Al mirar suau d’uns ulls buits

Que potser saben poc o potser massa.

Al cruixir trist i agònic

D’un vell arbre empès per vent.

Creixí veient ta glòria ferma i no moriré

Fins veure podrir-se ta última estella.

Al déu cec que assenyala el camí,

I al déu mut que explica la ruta.

No hi ha vent que bufi cap allà,

Ni corrent, ni riu que hi desemboqui.

Al ros daurat de l’herba del migdia,

Al gris i verd morts del vent de la tarda,

Al blanc pur de la nit tranquil·la

I al roig crepitant del matí fugaç.

A un sabor que perdura,

A una imatge que mor,

A una paraula que fereix

I a una que simplement viu.

A la remor cognoscible d’un riu,

A un parlar sense rumb fix,

A un llac inexpressiu,

I a un record que oblides.

Al mar, que violent crida,

A la cendra viva que arrossega,

Pols trist i fosc, del que fou:

Marbre, or, eben, però aire.

A l’altar, cor del temple buit,

On nien ara peixos i creixen algues,

Ofegades ses columnes i gravats,

Ofegats en un mar de buidor i aigua,

Ofegats, ofegats, on cal que restin,

A la fossa d’aquell somriure fals.
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PRIMER PREMI del grup modalitat RELAT CURT 

RETRAT D'UN AVI
Joana Krause Massaguer

M’assec a una taula i arriba un avi acompanyat d’una noia molt simpàtica, que treballa a la
residència. La noia l’ajuda a asseure’s a la cadira, just davant meu, i marxa. Estic nerviosa.
Molt. No sé què dir. Em quedo mirant la meva làmina en blanc i alço la mirada cap a l’avi.

Me'l quedo mirant una estona, no sé quanta. M’adono que és una mica de mala educació mirar
molt fixament una persona sense dir-li res, així que li pregunto el seu nom. Balbuceja alguna
cosa i entenc que es diu Genís. No sembla que tingui gaire ganes de parlar… Em sento molt
incòmoda però crec que ho dissimulo bé. Juraria que ell no se sent incòmode, tinc la sensació
que passa de tot.

Agafo el llapis i dibuixo una cara llarga i bastant ampla. Faig a dins les línies guia que m’ajuden
a marcar les proporcions de la cara.

Començo pels ulls, són en el primer en què m’he fixat. Són petits i rodons, d’un color blau
grisenc. Intento captar en el paper la mirada absent i apagada que té l’avi. Sembla que estigui
en algun lloc molt lluny de la residència. Pujo una mica i dibuixo les celles. Són estretes a la
part més a prop del nas i amples a l’altra banda. Són baixes però no massa, em costa trobar el
punt intermedi.

Estic començant el nas, petit i arrodonit, quan sento que intenta dir-me alguna cosa. El miro i
em pregunta per què l’estic dibuixant. Li explico que és un treball per l’escola, que estem
aprenent a dibuixar del natural. Em contesta que no l’hauria de dibuixar a ell perquè és vell i
no ha fet res d’extraordinari en la vida. Li pregunto si no li agrada que el dibuixi i em diu que
no, que es deixa però a contracor. Parlem una estona llarga, li dic que tothom és únic i especial
i que m’agrada molt dibuixar-lo a ell. Li faig alguna pregunta i m’explica que fa poc temps
que és a la residència i que no li agrada. Començo a “pillar-lo”. Està enrabiat, ho veu tot negre.
M’explica alguna cosa del seu passat però això no l’anima, crec que el fa sentir nostàlgic.

Mentre anàvem parlant he començat la boca. La té tancada i petita. M’està costant molt, el
llavi de dalt és prim i el de baix gruixut. Pels extrems dels llavis passen dues arrugues, que
comencen a l’altura del nas. Marquen les galtes.

La cara comença a agafar forma molt més ràpid del que esperava. Ara toca fer el cabell. El té
curt però en té bastant, per tot el cap. És grisenc i està aixecat, se li fa un petit rínxol.

Començo a dibuixar les orelles. Són grosses i allargades, tenen arrugues. És difícil plasmar al
paper cada arruga i cada cavitat a la perfecció. 

Ara la cara està completa. Crec que he aconseguit captar bastant bé l’expressió de l’avi. Em
falta el coll. És ample i té la pell dèbil, plegada. El final de la barbeta i el principi del coll no
es delimita amb precisió. Dibuixo les espatlles, caigudes. Duu un jersei blau. 

Observo el dibuix. La idea general està feta, ara em falten els detalls. Taques, pigues (al front
en té moltes), arrugues… Li ensenyo el que he fet i li pregunto què li sembla, si li agrada. Em
respon que sincerament no, que té cara de mico. No sé si riure o ofendre’m… Acabo mig rient
i difuminant el plec de les galtes.

Vaig parlant amb ell mentre retoco el retrat. Li parlo dels estudis, de la universitat, de la crisi,
de la independència… Noto que li agrada molt escoltar-me. Opinem junts dels temes, jo li
exposo la meva opinió i ell em dóna suport o em dóna la seva. Sembla una persona molt culta,
coneix paraules molt complicades.

Mentre estàvem parlant la mirada li ha canviat. Ara brilla més, està més viva, així que agafo
el dibuix i torno a fer els ulls.
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PRIMER PREMI del grup G modalitat A PROSA 

ATERRATGE
Antoni Civit Rey

El vol des de París, sense turbulències, ha durat poc més de sis hores en un matí net de núvols.
Un viatge tan plàcid li ha permès repassar a la Lonely Planet l’itinerari projectat i polir-se un
quadern sencer de sudokus. S’ha pres un esmorzar aeri a base de pa amb mantega i embotit
indeterminat, sintètic, i després de buidar-hi un sobre de sucre s’ha begut un suc de taronja
amb gust amarg. També ha fet una capcinada fins que el canvi de pressió li ha destapat les
orelles. Victori Tinyena obre els ulls mentre per megafonia emeten un missatge enregistrat:
Ladies and gentlemen, fasten your seat belt, please. Madammes et monsieurs,… Una veu
masculina monòtona i nasal adverteix el passatge que el Boeing 767 de la Union du Transport
Aérienne inicia el descens. Tinyena es deixondeix amb un badall apagat, reprimint l’estirada
de braços. Adreça el respatller i mira per la finestra: «Àfrica…», xiuxiueja mentre manté
l’esguard clavat en un paisatge zenital que es va detallant progressivament a mesura que
s’apropen les capçades dels arbres i la vellutada catifa tropical deixa pas a una dansa d’ombres
i escates verdes en mosaic. «Verdíssima...», pensa posant-se poètic, com si li calgués veure-
la amb els seus propis ulls per comprovar allò que ja se sap, que l’Àfrica equatorial és
certament verda, verdíssima. «S’il vous plaît, monsieur», una exòtica hostessa de pell bruna
i fesomia oriental li indica que ha de cordar-se el cinturó i plegar la tauleta al respatller del
seient del davant. L’obeeix d’esma, absort en la vivència d’aquella pel·lícula fugaç. Guarda
la guia a la bossa de mà sense desviar la vista d’un paisatge que en vint minuts s’esfumarà
amb l’aterratge de l’avió a Port-Bouët, al sud-est de la capital ivoriana. La selva plujosa es fa
ara intermitent i deixa pas al barraquisme dels barris perifèrics del nord d’Abidjan. Poc després
reapareix el bosc selvàtic vorejant una immensa massa d’aigua, l’albufera d’Ebrié, com una
pell de verdet que amaga al dessota les riberes d’un safareig. Lluny, al sud i difuminat, es
divisa Grand Bassam.

Finalment, l’aeroplà encara la pista d’aterratge de l’aeroport internacional, la qual no es veu ja
tant a vista d’ocell, sinó només a uns quants metres de terra. Victori Tinyena gira el cap vers
l’interior de la cabina en el moment que es despleguen les resistències posteriors de les ales i
els motors creixen en revolucions. Se senten, també, els moviments d’articulació del tren
d’aterratge. Les hostesses de vol i el sobrecàrrec seuen lligats a les butaques corresponents i
fan un posat rutinari. Hom manté un silenci quasi reverencial, principalment perquè el moment
no és pas gaire propici per a distreure’s amb anècdotes, però també perquè el soroll de fora, la
pressió atmosfèrica i la tensió interior constitueixen una barreja ambiental que dificulta la
relació oral. Tinyena té una mica de rodament de cap i nota un reflux amb regust de taronja,
mantega i all de l’embotit. S’acomoda i respira fondo per relaxar-se. Està nerviós.

Aquest cop viatja sol, i amb l’estrany veí del seient 13B s’han dit ben poca cosa durant el
viatge: «Si em permet...», demanant pas per a ocupar el seient en pujar a l’avió. «Dispensi»,
aixecant-se per anar al lavabo un parell de cops. El veí, d’edat imprecisa i identitat incerta, té
els ulls molt foscos, molt rodons, molt oberts i molt sortits sobre dues bosses amples i fosques,
i aixoplugats sota una sola arcada negra i peluda que, de fet, intimida força. Els pèls de les
celles són llargs i gruixuts. Les dues mans li reposen sobre els genolls i respira amb parsimònia
a través d’uns narius oberts i fondos. En percebre l’estat de nervis del seu company de
l’esquerra —estat d’ànim manifestat amb un cop de colze incontrolat a les costelles, «Perdó!»,
i una trepitjada de taló a l’unglot— el veí gira el cap noranta graus exactes, lentament i
mecànica, sense immutar-se ni badar boca, però fustigant el nostre home amb una mirada quasi
assassina, una mirada d’aquelles que atordeixen i avergonyeixen el més pintat. «Ho… ho
sento…», quequeja penedit. Podem dir que Tinyena s’atreveix a disculpar-se alhora que, mig
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atordit i ben avergonyit, es dreça sobtadament i s’encasta a la finestra restant immòbil com si
fos exactament així: pintat. Si, doncs, durant el vol no ha sabut què dir al seu veí, ara encara
ho sap menys perquè, esquenadret i hieràtic, aquest sembla estar molt pendent de l’aterratge i
ell ja ha après que ha de guardar-se’n prou de molestar-lo, com de molestar ningú altre perquè
tothom deu estar-ne també pendent. No com ell, que està tot neguitós i al cas de qualsevol
moviment de parpelles de l’altra gent per distreure’s del tremolor de cames que, com sempre,
li agafa abans d’un aterratge. Li repeteix el vaivé de la boca de l’estómac i —ai!— té un
pressentiment. Localitza una bossa de paper al marsupi del seient. «Per si de cas», es diu.

Però ben mirat no tothom està pendent de l’aterratge. La noia del seient 13D, que dóna al
passadís, intenta sostenir a la falda una criatura inquieta, la qual es manifesta amb una
rebequeria pròpia de l'edat. Sa mare, visiblement alterada, pretén apaivagar l’esverament amb
un biberó d’aigua i un ànec de peluix que reprodueix una melodia mozartiana. «Quan tres
oques van al camp…», li cantusseja, però la criatura ignora el fals ànec de goma made in China.
Tothom, dèiem, en silenci, excepte el barbut del seient 13C, que també dóna al passadís, el
qual ronca ostensiblement i feliç i que, per la corpulència, la gel·laba i el birret que llueix, pot
molt ben ser un imam senegalès camí de missions. «Com hi cap, aquest tros d'home en aquest
seient?», es pregunta. Tothom en silenci? Bé, no pas la parella belga de progres peluts dels
seients 13E i 13F —a l’altre extrem de la fila—, ja granadets, que amb un apassionat repàs de
genives inicia un ritual d’aparellament per allò de si el món s’acaba etcètera. Qui està, doncs,
realment pendent de l’aterratge? Doncs, ningú. Ningú de la fila 13, almenys, que és la fila que
el nostre home pot abastar amb la vista.

Quan l’avió toca terra, tothom s’estremeix. Una sotragada provoca un estrèpid sec, com un tro
de tempesta que esberla una planxa metàl·lica. Però, en qüestió de segons, l’aparell es torna a
aixecar mig de gairell. En aquests moments, l’avió ja ha deixat pas a unes muntanyes russes
amb crits de pànic, ulls fora d’òrbites i mans al cap. Tot de cop, l’ imam senegalès del seient
13C, mig mort de por, mig de mareig, s’ha posat més pàl·lid que un noruec albí i es troba
prostrat al bell mig del passadís invocant Déu en actitud de pregària. També d’una revolada,
la dona del 13D rescata la criatura que, de l’ensurt, ha reprès la rebequeria quadruplicant-ne
els decibels i, tot catapultant-se des de la mandíbula de la veïna belga, s’ha llançat al coll de
l’imam, sobre el qual ha anat a parar expedida pel rebot de l’avió. De resultes de la coça de la
criatura, la progre amorrada al barbut s’ha ennuegat sobre la falda del seu company intentant
no empassar-se el piercing que, sense voler, li ha arrencat d’una queixalada. El company, aterrit,
sagna escandalosament pel llavi inferior i es palpa la boca amb la mà dreta mentre amb
l’esquerra repica sobre l’esquena de la seva companya que estossega. D’un cop de puny sec,
aquesta perboca per fi un grumoll sangonós —piercing inclòs— sobre els pantalons de la
víctima conjugal. A part d’aquest anecdotari gore, l'escàndol provocat per l’espant generalitzat
disminueix a partir del moment en què, ja en el segon intent, l’aterratge reïx i un pilot serè
s’adreça al passatge per tranquil·litzar-lo. Quan els motors callen, un sospir col·lectiu omple la
cabina alliberant la tensió del darrer mig minut. L’espessor de l’ambient denota, tanmateix,
l’estrès i l'esgotament psicològic general.

Ara Victori Tinyena té un puja i baixa bastant incontrolable, està marejat com una sopa i a punt
de canviar la pela. Però una cosa l’en distreu i li crida l’atenció. De cop s’adona que, durant
l’estona breu i agitada que ha durat l’incident, el veí del 13B s’ha mantingut absolutament
estàtic, sense immutar-se. Se’n sorprèn. Com pot ser?! No deu ser pas de pedra, aquest
individu? Només un indici sembla posar en evidència que es tracta d’un ésser humà: una gota
grossa i espessa de suor freda li regalima lentament pel front i la carena nasal. Se li atura just
a la punta del nas. Tinyena es mira la gota de reüll, però veu que el veí no se l’eixuga. Això
l’incomoda, l’irrita, fins i tot. Per moments sembla que es posa frenètic fregant-se el nas amb
el palmell de la mà i les ungles de totes dues mans com si fos ell qui tingués la gota enganxada
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al nas com una crosta que li fa una picor insuportable, i està a punt de treure’s el mocador de
la butxaca per eixugar-l'hi ell mateix en atenció solidària —i interessada!, per què negar-ho?,
però no s’hi atreveix perquè el veí sembla mig extraterrestre i vés a saber si… Ecs! S’hi
obsessiona. Uf, i tant! La gota de suor esdevé una obsessió i no pot desviar la mirada i distreure-
se’n. Però el veí roman impertèrrit, les mans als genolls i amb la gota penjant del nas com una
bola de l'arbre de Nadal. A ell li fa un escrúpol de no dir, però un senyal acústic —ding!—
indica que hom ja es pot descordar el cinturó —clac!, clac!, clac!— i, desviant l’atenció per
disminuir la tensió, fa intenció d’aixecar-se i disposar-se a fer cua per baixar de l’aparell. «A
veure si reacciona...», es diu. És aleshores que Tinyena gira el cap i veu com el veí,
efectivament, reacciona: per la fisura labial descargola una llengua estreta i llarga, camaleònica,
que fa arribar a càmera lenta fins a la punta del nas. Mira guenyo i, amb cura, recull la gota
espessa amb la punta de la llengua. Mantenint l’equilibri, i com en una cerimònia de comunió,
se la fica a la boca i se l’empassa. La nou del coll puja i baixa com un ascensor. Repugnant.
Arribats a aquest punt, Victori Tinyena ja no pot evitar ni les maneres ni una arcada monumental
i estira el coll i es doblega abocant sobre el veí el triturat de torrada de mantega, suc de taronja
i embotit amb regust d’all, a més de tota mena de renecs i altres coses indigeribles i
inconfessables que duu dins el pap des que aquest home li ha despertat una inusitada
animadversió. Més ràpid que ell, però, i com veient-lo a venir, d’una revolada el veí estira la
seva bossa de paper del marsupi del seient de davant i l’encaixa a la cara de Tinyena per recollir-
li tot allò que en unes altres circumstàncies hauria rebutjat per una via més convencional, o
sigui, rectal. Aquesta reacció, tan altruista com interessada, l’enerva encara més, però de nou
es veu empès a disculpar-se i a agrair al veí el seu gest preventiu. Amb tot, després d’analitzar-
li el comportament, Victori Tinyena ja no en té cap dubte i conclou que aquest individu és
decididament paranormal, extraterrestre o un supervivent del pleistocè superior. Un ésser així
no pot ser sinó un llangardaix antropomorf, un monstre humanoide amb l’instint de reacció
desenvolupat pels rèptils de l’era dels dinosaures. Per això, mentre fa cua a la cinta d'equipatges,
de reüll el vigila des d’una distància prudencial. Des d’uns metres enllà, es pregunta —amb
raó— si quan s’enfada aquest individu escup foc o si, com els dragons, a les puntes dels dits
no hi tindrà ventoses.

PRIMER PREMI del grup G modalitat B POESIA

INTENT DE HAIKU 
Sílvia Roig Orriols

Intent de haiku 1

Et miro quan dorms

Sabedora que el somni

Ve del meu plaer.

Intent de haiku 4

Tinc por de dormir.

Quins malsons em desperten?

Els que són reals.
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Intent de haiku 5

Si la bèstia dorm

Passaré de puntetes,

Que no es desperti!

Intent de haiku 6 (a Rosa Delor Muns)

Sóc com la Mila:

De vegades em trobo

En la Solitud.

Intent de haiku 7

Tu no t’espantis:

El meu amor és lliure

(ja m’espanto jo!)

Intent de haiku 9

No vull dormir més

Que són hores que perdo

D’estimar-me amb tu.

Intent de haiku 10

Tinc els ulls als dits,

Acarono el teu rostre

I et pinto a petons.

Intent de haiku 12

Cuso cicatrius

Que malgrat ser antigues

Encara fan mal.

Intent de haiku 13

Et busco al meu llit

Amb por d’haver-te perdut:

Retrobo la pau.
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Intent de haiku 14

Enamorada,

Amb tot el que tinc de tu,

Sobrevisc plena.

Intent de haiku 15

Dibuixo el teu cos

Amb ulls clucs i mans suaus.

La teva pell, meva.

Intent de haiku 17

Jo tinc un amor,

Malgrat la distància

És sempre amb mi.

Intent de haiku 19

Que el dia acabi,

Que oblidi les paraules:

Passat que torna.

Intent de haiku 21

Vull traduir-me,

Desxifrar-me l’ànima

I omplir-me de nou.

Intent de haiku 22

La lluna plena

D’amors, de somnis, d’anhels,

Il·lumina el mar.




