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Vacunar l’esperit
Ens atrevim a extreure alguns aprenentatges, en positiu, d’aquests darrers quinze mesos de “convivència” amb 
el virus de la Covid-19?
Com a conseqüència del seu impacte en la salut de les persones i en l’economia de les empreses, estem vivint 
moments en clau de “Re”. Repensar, reimpulsar, reforçar o re-evolucionar. Perquè hem de refundar les bases de 
progrés de les persones.
En conseqüència, treballem per al 2.022 i no per tornar al 2.019. No tot canviarà, però no hi ha dubte que el 
virus ha accelerat les transformacions i innovacions. Per sobre de tot, fixa i deixa clar que l’immobilisme és 
un error i una falta de coratge. Queda cristal•lí que si volem anar endavant, ho aconseguirem adaptant-nos i 
evolucionant. Construint el futur sobre uns valors i actituds universals.

Durant el curs, no t’has sentit una persona afortunada en un escenari semblant a aquest? Surto al jardí, em trec 
la mascareta, estic sol. Taula i cadira. Un llibre o un paper amb un bolígraf; l’ordinador o la tauleta, com a alter-
nativa digital, tant se val. Amb ganes d’escriure o de llegir. Quina sort, quina felicitat saber gaudir d’un moment 
com aquest! Perquè, des de petits ens ho han ensenyat el pare i la mare; la professora o el mestre a l’escola, tant 
se val. Quina vacuna!

Però com que el moment que vivim no l’escollim, l’hem de fer apassionant, positiu i feliç per continuar progres-
sant. Depèn de la contribució de cadascú de nosaltres. 
Com a persones joves que sou, comenceu per aplicar-vos el principi: si lluitem podem perdre, si no estem per-
duts. Que evoca esforç, compromís, superació i deixar enrere la mediocritat.

La societat del segle XXI requereix persones excel•lents perquè vol ser equitativa, meritocràtica, sostenible i 
generadora de confiança. En conseqüència, necessita persones que prenguin la iniciativa i entenguin el “risc de 
viure” com una oportunitat. Persones cultes i, per tant, més lliures.

El Certamen literari juvenil Mercè Blanch arriba a la seva trentena edició. D’àmbit vallesà, aquest premi literari 
es va plantejar per a reforçar i estendre la importància que tenen les capacitats de comunicació, escrita i parla-
da, en l’educació d’una persona. I continuen cotitzant a l’alça.

Des de la fundació de l’Escola Montcau – La Mola es vol seguir apostant per situar com a prioritat l’habilitat de 
comunicar. Saber expressar i transmetre, escrivint. Estimulant la creativitat.

Ho aconseguirem enviant un missatge tan potent com que l’excel•lència no és un do, és un hàbit. Que es pot 
aprendre fent repetidament bé les coses. Està a l’abast de totes les persones. Nosaltres ens adrecem a les joves.  
 
Finalment expressar la nostra gratitud a tots els alumnes, a tots els seus professors i a totes les escoles que han 
participat en el Certamen literari del Montcau - La Mola. Amb la seva aposta i confiança han contribuït al seu 
èxit i difusió. Un especial reconeixement als membres del Jurat. El seu acurat treball aporta sentit i prestigi. 

Reiterar la nostra fidelitat al principi inspirador d’aquest certamen: l’enriquiment intel•lectual en l’esforç i la 
felicitat en la generació literària.

Antoni Abad i Pous
Promoció d’escoles Fundació Privada – President
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SECRETS DE BARCELONA

Judit Pelegrin Muñoz | 3r d’ESO | Jesús Salvador
1r premi | A 2016

12 de Desembre del 1941 
Era nit fosca a Barcelona, un dia més el fred deixava els carrers buits, la gent  s’amagava del vent 
mentre els fanals enlluernaven tota la ciutat com cada vesprada i la lluna a poc a poc s’anava 
enamorant de la ciutat. No sé per què a la meva ment va venir un record difús d’un divendres 
d’hivern quan un individu anònim es va apropar tímidament, va seure a sobre meu i vaig notar 
com la nit amagava màgia i estava feta pels que volen sentir-la... 
Porto vint anys situat al principi de la Rambla de Barcelona, en el mateix lloc, en el mateix indret, 
esdevenint testimoni mut  del transcórrer impassible  del pas del temps. He viscut mil històries... 
he vist volar els coloms i a molts nens jugant ... he gaudit d’una ciutat convertida en una petita 
bola de neu... he sentit el soroll ensordidor de bombes esclatant i crits atemorits... i he comprovat 
com la vida avança a poc a poc, sense pressa però inexorablement cap endavant... 
Tanmateix, no va ser fins aquell darrer desembre, el més fred en molts anys, que vaig poder 
formar part dels veritables secrets que amaguen les persones al més profund del seu cor. Desit-
java que arribés la nit per poder veure una altra vegada la Maria, tan dolça, tan especial i fràgil, 
amb aquells ulls tan purs i aquella mirada d’il•lusió innocent. Primer, com cada dissabte des de 
feia mesos, deixava amagada entre les meves fustes una de les seves cartes seguida d’un petó i  
marxava sense mirar enrere... sense immutar-se...uns minuts més tard, amb la mateixa mirada 
cristal•lina venia en Miquel i, com si d’un tresor es tractés, agafava la carta delicadament, con-
templant-la com si mai hagués vist un paper i acaronava suaument cadascuna de les puntes que 
formaven aquell escrit... l’obria, seia a sobre meu i començava a llegir... aquell dissabte, però, va 
ser diferent...
 Estimat meu,
 Cada dia que passa m’adono que tu omples de sentit la meva vida... qui li anava a dir a una in-
significant noia... a una simple minyona que neteja en casa rica que podria conèixer algú com tu, 
tan bo, tan especial... Amb llàgrimes als meus ulls, he de dir-te adéu... no podem seguir amagant 
el nostre amor... els dos sabem que és impossible... una jove humil com jo no té futur amb un 
hereu de les famílies més importants de Barcelona... els nostres camins no arriben al mateix lloc, 
els dos en som conscients... estem predestinats a separar-nos... seria un obstacle per als teus pro-
jectes... jo continuaré entre les quatre parets del pis del carrer Muntaner que l’únic que em provo-
quen és tristesa i soledat... o potser marxaré ben lluny... no ho sé pas... Vull donar-te les gràcies 
per aquests dies d’emocions, de sentiments... per fer-me somriure només recordant el teu perfum 
i aconseguir que les nits d’hivern no fossin tan gèlides... tens dret a enfadar-te però també tens 
dret a ser lliure i a tornar-te a enamorar... Mai oblidis que ets i seràs l’amor de la meva vida... 
Una llàgrima va relliscar des dels seus ulls verds caient sobre aquells mots mentre la tinta es cor-
ria esvaint aquelles paraules de comiat. Una mirada d’incredulitat i pena va envair la seva ànima 
i una tristor sublim colpejà el seu cor.
Els mesos següents van ser els més difícils de tots, en Miquel seguia venint i passava les hores 
perdudes en la meva silenciosa companyia... tenia una esperança que ni el fred amagava, ni la 
pluja... en el fons sentia que la mirada i el destí de Maria es tornarien a creuar en la seva vida ... 
cruel realitat... la seva estimada havia desaparegut... la terra se l’havia engolit... havia abando-
nat la casa de Muntaner on treballava... la va buscar per tota la ciutat... va escriure Maria amb 
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llàgrimes pels racons dels carrerons més recòndits... No hi hagué sort..  Vaig veure com la seva 
tristesa es va convertir en resignació i poc a poc va deixar de venir... els dies es feien més llargs i 
sense la seva presència... sense la seva història d’amor... ja no tenien sentit les nits a Barcelona...
Jo em vaig quedar sol... sense ànima... els transeünts hi continuaven reposant intentant do-
nar-me vida però mai va ser el mateix... d’aquella dolça noia d’ulls blaus com el mar no vaig 
tornar a saber res... va esvair-se del mapa com qui bufa un angelet a l’aire seguit d’un desig... 
vaig pensar-hi tots els dies ... milers de preguntes em van venir al cap durant anys... preguntes 
sense resposta...
*********
Juliol de 1981. Destí capritxós d’un matí on el sol brillava majestuós presidint el migdia. No 
podia donar crèdit. Per uns moments vaig pensar que l’edat m’estava jugant una mala passada. 
Vaig fixar-me detingudament. No hi havia dubte possible. Eren ells. El Miquel i la Maria cami-
naven en sentit oposat. Els anys i les vicissituds de la vida havien passat factura i la felicitat dels 
primers moments ja no es reflectia en el rostre d’aquelles dues persones que temps enrere havien 
escrit una història que només sabien ells i la lluna... Maria duia un vestit marró i el cabell recollit 
deixant que la brisa acaronés la seva pàl•lida pell... en Miquel tan elegant com sempre, passejava 
del braç d’una dona que no passava desapercebuda... i com que el cel és blau que vaig notar que 
es van mirar i remirar... però cap dels dos va parar, van seguir caminant, amb pressa, com si aca-
bessin d’amagar la seva darrera carta... em vaig adonar que tots dos havien seguit amb les seves 
vides... qui sap si van pensar l’un en l’altre en tots aquells anys... qui sap què se’ls hi va passar 
pel cap en aquells cinc segons aproximats que es van retrobar... no podia ser que s’evitessin... 
volia cridar... avisar-los... però no podia... avançaren amb expressió indiferent i, quan estaven 
allunyats ben bé uns vint metres, va succeir el que tant anhelava... es van girar... es van regalar 
un somriure revestit de complicitat i van continuar el seu camí... em vaig preguntar, il•lús de 
mi, si durant tots aquest anys s’havien tornat a retrobar... tanmateix, la intuïció em deia que  no 
ho tornarien a fer mai... 
Al Miquel no era el primer cop que el veia després de tant de temps. Tres anys després de tren-
car la relació la seva absència i presència van esdevenir intermitents. Un dia a finals de maig 
dels seixanta va caure un cartell sobre mi que posava “Miquel Bernat, advocat S.L” Ja ho deia 
la Maria, tu promets Miquel, confia en mi i així va ser. Solia venir algun capvespre i seia sense 
pronunciar paraula... mirava la gent que passava, llegia, a vegades xiulava, sempre la mateixa 
melodia això sí... Stand By me- Ben E King... Com si una novel•la de fulletó es tractés vaig 
poder veure com poc a poc aquell noi de mirada innocent, aquell qui va arribar a conèixer els 
amagatalls de Barcelona millor que ningú, es va convertir en un home de profit... i vaig poder 
sentir que mai s’havia oblidat de la Maria, que en el seu cor encara guardava aquelles cartes, que 
recordaria el seu perfum, els seus petons... 
************
12 de Desembre del 2001 
Les coses han canviat per aquí, ja no neva al Nadal i per les nits ni el vent ni el fred amaga la 
gent. He viscut els meus dies esperant alguna història com la dels amants de Barcelona, però la 
gent ja no s’envia cartes, ha perdut la il•lusió i gairebé ningú sap el veritable sentit de la paraula 
amor... a mi m’ho van ensenyar dos joves fa seixanta anys... Qui li anava a dir, a un petit banc de 
fusta de la Rambla, que la seva existència havia valgut la pena... fa uns dies vaig sentir que em 
volien treure d’aquí... ho entenc... crec que avui és el dia... els anys ja m’han passat factura i els 
bancs de disseny omplen els aparadors dels grans centres comercials...... però marxo feliç per-
què sé que tots aquests anys han valgut la pena... m’emporto amb mi un dels major secrets que 
s’han escrit mai... Ja sento els obrers... la clau anglesa s’acomoda en els meus cargols deteriorats 
per la intempèrie... trobaré a faltar l’olor a xurros de la paradeta del meu costat... recordaré l’an-
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cià que obre el quiosc cada matí... i, sobretot, mai oblidaré el Miquel i la Maria...em  treuen una 
fusta.... i una altra... i una altra... sense esperar-m’ho cau un petit paper que s’havia enganxat... 
és un full antic... esgrogueït... quasi illegible... brut i arrugat... deu fer molt temps que hi és... un 
dels treballadors l’agafa i es dirigeix a la paperera per llençar-lo... un ancià que feia uns minuts 
observava les maniobres dels obrers l’atura i l´hi demana... l’operari el mira sorprès i torna a la 
seva feina... l’home fixa els ulls i llegeix amb veu trèmula, per a si mateix però aconsegueixo 
sentir les seves paraules...
“També per mi les nits d’aquest mes congelat s’han fet més fredes, els meus llavis i tots els car-
rers de Barcelona criden en silenci el teu nom... no puc deixar d’imaginar-me un futur al teu 
costat...  intueixo com la teva felicitat brilla per la seva absència mentre xiuxiueges aquella preci-
osa melodia... m’ho he repensat... m’arriscaré... fugim... fugim cercant un futur comú... un futur 
on les nostres ànimes i els nostres cossos es fonguin en un de sol... t’espero d’aquí dues vesprades 
al C/ Petritxol... vull confessar-te a cau d’orella que mai et deixaré d’estimar...” 
Att: Maria... 
Les mans tremoloses de l’ancià sacsegen aquelles paraules tènuement... una sensació de déjà vu 
envaeix el seu fràgil cos mentre aquella carta afligida pel temps cau a terra mentre el destí es 
converteix en dues línies paral•leles d’impossible retrobament...
Nits d’hivern, cartes perdudes, secrets muts a Barcelona... 
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Contes entranyables del meu avi

Pablo Paniello Jiménez | 4t d’ESO | Jesús Salvador
2n premi | A 2016

Tinc els ulls tancats... tot és fosc... encara que ho intento, no puc obrir-los... estic surant en un 
líquid dens... quasi llefiscós... tanmateix, s’hi està molt bé... no m’importaria sortir més tard 
però estic un xic aclaparat... em falta espai... decideixo trencar la bossa en la que estic ficat... 
sento crits d’ànim i de disbauxa... em moc... s’escolta gent repetint les mateixes paraules tran-
quil•litzadores... “aguanta, aguanta, ja arriba”... no sé on han d’arribar, però tinc ganes d’eixir...  
em costa cada vegada més respirar... a poc a poc vaig veient llum fins que el meu cos surt a 
l’exterior... passo d’estar a una temperatura confortable a tenir molt de fred... de sobte, em 
tallen el cordó per on  m’alimentava deixant-me un forat perfecte al mig de la panxa... “Eiii!!! 
“. Un home de mitja edat m’agafa i sense esperar-m’ho em regala una  manotada al cul. M’ha 
fet mal i decideixo acompanyar els meus plors amb crits ensordidors perquè sàpiguen que en 
Ramon Mallofré ha arribat al món.
Unes hores més tard em desperto perquè tinc gana. No sé què fer, començo a gemegar i ac-
onsegueixo que vinguin els meus pares. Al costat, hi ha un home amb cara de bona persona, 
mirada tendra, cabell blanquinós i unes incipients arrugues que contrasten amb les seves 
dents coral•lines: és el meu estimat avi Miquel.
**********
Avui bufaré sis espelmes i rebré obsequis de tota la família. M’han comprat joguines, roba, 
jocs per la videoconsola ... però el que més m’ha agradat és un llibre que porta com a títol 
“Grans contes adaptats de la literatura medieval”. M’encanten les històries de cavallers i cas-
tells  Me l’ha regalat el meu avi i avui estic content perquè m’ha convidat a dormir a casa seva.
- Ramon, vinga, a dormir que és molt tard – m’afanya l’avi Miquel.
- Una mica més iaio, que vull jugar més estona amb els videojocs– intento reclamar 
uns minuts de pròrroga lúdica en un dia tan assenyalat.
- Són les onze! Si vas al llit t’explicaré un relat del llibre que t’he regalat.
Aquesta oferta sempre surt efecte perquè no hi ha res que m’agradi més que el meu avi m’ex-
pliqui un conte... no sé com s’ho fa però li posa una entonació i un èmfasi que sembla que 
ens fiquem dins la història.
- El Llibre de les bèsties, de Ramon Llull... començarem pel capítol I que es titula “De 
l’elecció del rei” ...
Ens acomodem al llit, els dos ajaguts i tapats per un llençol blanc. La seva respiració s’accelera 
i el to de veu esdevé més greu per revestir d’emoció el relat.
- En una bella plana per on passava una bella aigua estaven les bèsties salvatges que 
volien escollir rei. L’acord fou pres per la major part i decidiren que el lleó fos rei; però el bou 
contrastava molt fortament aquella elecció (...)
Les parpelles em pesen, els ulls lluiten aferrissadament per no tancar-se, porto moltes hores 
acumulades de nervis i emocions, no obstant, estoicament, intento no adormir-me. La tra-
ma tracta d’una guineu avariciosa, Na Renard, que vol prendre el poder al rei lleó. Uneix 
forces amb l’elefant per matar el monarca traint-lo però finalment, l’elefant aplica la justícia 
i confessa al lleó els plans de Na Renard i maten la guineu.  M’encantaria ser el lleó... el rei 
de la selva... el rei dels animals... la imatge del meu avi s’esvaeix... la seva veu es va allunyant 
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imperceptiblement... tot i això noto que és allà... que em xiuxiueja un “t’estimo” i em fa un petó 
tendre... intueixo com surt de l’habitació i els ulls se’m tanquen tímidament...
*******
Primer dia de classe. Començo 4t d’ESO. Toca literatura catalana. Entra el professor i tots 
saludem sense gaire entusiasme.
- Bon dia. Em dic Biel i sóc el vostre professor de literatura. Que animats us veig- comenta 
irònicament.- Va... que avui tenim una classe divertida.
Els alumnes ens quedem sorpresos, si més no intrigats, pensant que parlarà sobre alguna novel•-
la de lluites o misteri... però entenem que no seria així quan apunta a la pissarra el nom de Ra-
mon Llull.  En aquell moment penso en el meu avi, en les històries que m’explicava, en què el 
meu nom me’l va posar en honor al seu autor preferit... i els ulls se m’ennueguen i intento dissim-
ular una llàgrima... fa cinc anys que ens va deixar... i penso que en algun univers paral•lel estarà 
gaudint de tot el temps del món per dedicar-se a la seva passió: la lectura. 
- Algú sap qui era aquest escriptor?- pregunta el professor Biel conscient de la dificultat de 
sentir una resposta afirmativa.
 Jo no dic res... no m’agrada parlar i ser el centre d’atenció... un silenci expectant omple la classe... 
el Biel somriu resignat i comença a explicar-nos la història de Ramon Llull. Primer uns apunts 
per contextualitzar l’època i la vida i, seguidament, la lectura d’un fragment de Blanquerna. Ens 
explica que és una novel•la amb detalls autobiogràfics on un jove abandona la seva vida acomo-
dada per dedicar-se a la vida religiosa. Llegim el capítol que ens ha passat fotocopiat. Mirades de 
complicitat i xiuxiuejos divertits s’estenen per la classe. El relat explica com Blanquerna venç la 
temptació carnal d’una donzella que acaba d’alliberar i li ofereix tenir-ne relacions. L’Eduard, un 
alumne bastant atrevit, no perd l’oportunitat i comenta:
- Jo hagués estat incapaç de no pecar...
Tots riem. El Biel, que porta dotze anys d’experiència i és gat vell, preveia la reacció i aprofita 
l’ocasió i l’ambient distès per proposar la lectura d’algun capítol més.
********
Quina emoció, l’avió ha començat a accelerar, ens enlairem. S’escolta gent cridar al fons quan les 
rodes es desenganxen del terra. Alguns tanquen els ulls. Per les finestres es veu el sol que con-
quereix subtilment el cel amb majestuositat. És primera hora del matí. Quan l’aparell s’estabilitza 
el pilot agafa el micròfon i comenta:
- Gràcies per volar en la línia d’Econoair. L’aterratge a l’aeroport de Palma de Mallorca està 
previst en 30 minuts...
Segueix donant informació... velocitat... la temperatura però jo només puc pensar en com gaud-
iré del viatge de fi de curs amb els meus companys de tota la vida... una illa encisadora amb un 
mar cristal•lí i  les millors zones d’oci per passar-s’ho bé ens espera impacient... No me n’adono 
i anuncien l’aterratge... un parell més de crits tímids i uns forts aplaudiments recompensant la 
perícia del pilot ressonen dins l’aparell. Al sortir de l’avió, amb les maletes ja en mà, un autobús 
ens espera per traslladar-nos a l’hotel. Pugem cadascú a les nostres respectives habitacions i, una 
vegada instal•lats,  ens dirigim al centre de Palma. Després de dinar, ens donen temps lliure per 
anar de compres. Jo vaig amb quatre amics i de sobte ens adonem que hem perdut l’Eduard, que 
és tan atrevit com distret. Decidim separar-nos per anar a buscar-lo. Cadascú va per un camí dif-
erent però  em desoriento i em perdo pels carrers mallorquins. Camino sense rumb i trobo una 
casa antiga que em crida l’ atenció. Sembla abandonada. Llegeixo una placa que descansa a un 
costat de l’entrada: «Casa familiar de Ramon Llull». Observo que la porta resta oberta, però em 
separa d’ella una reixa gegant. M’envaeix la curiositat i, tot i que sóc conscient que estic fregant la 
il•legalitat , escalo la tanca i accedeixo a l’interior.
Entro sigil•losament empenyent la porta entreoberta. Un grinyolar incòmode m’espanta provo-
cant que un esglai recorri el meu cos. Resto quiet intentant escoltar si hi ha algú a l’interior. Si-
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lenci per resposta. Hi accedeixo i la foscor em dóna la benvinguda. En un primer moment no 
hi veig res ¬però una llum tènue que s’esmicola entre les esquerdes d’una persiana obsoleta 
permet que la meva vista s’acostumi a la negror de l’estança. La pols acumulada i uns mobles 
antics coberts amb uns llençols esfilagarsats que havien decidit abandonar la seva blancor de-
noten que des de fa molt de temps ningú ha viscut en aquella casa. Al fons descobreixo unes 
escales que permeten ascendir a unes golfes. Pujo temorós ja que els esglaons fan un soroll 
sospitós, com si patissin cada vegada que els trepitjo. 
El pis superior està dominat per uns prestatges on descansa un seguici de llibres. Al costat, 
un armari amb uns vitralls que deixen entreveure una vaixella amb motius florals donen pas 
a una llar de foc. Una decoració sumptuosa permet pensar que la família va pertànyer a la 
noblesa. La sala està presidida per un escriptori de fusta de noguera. Un neguit barrejat amb 
una espurna d’emoció s’apodera de la meva ànima. No puc donar crèdit al que estic veient. 
No sé si he tancat els ulls o no... no sé si és un somni o és real... un pergamí de pell d’ovella es 
va omplint de lletres escrites per una ploma que es mou amb habilitat en la mà d’un senyor 
abillat amb vestimentes pròpies de l’època medieval. En silenci, m’apropo per la seva esquena 
per veure què escriu. Observo detingudament com la tinta dibuixa unes lletres. Llegeixo. No 
m’ho puc creure. “En una plana per on passava una bella aigua estaven gran res de besties 
salvatges qui volien elegir rei”. De sobte, es gira i em mira amb complicitat. El so d’una melo-
dia fa que aquella imatge s’esvaeixi com la boira. És el telèfon mòbil. Els meus amics estan 
preocupats perquè porto hores desaparegut. El temps ha passat volant. La solitud torna a om-
plir les golfes. Surto de la casa dissimuladament. Intento posar en ordre els meus pensaments 
seguint certa lògica. No la trobo. Somric i, senzillament, penso en el meu avi Miquel i en com 
ens acomodem al llit, els dos ajaguts i tapats per un llençol blanc mentre la seva respiració 
s’accelera i el to de veu esdevé més greu per revestir d’emoció el relat...
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Onades Paral·leles

Berta Miró Pellicer | 4t d’ESO | Jesús Salvador
3r premi | A 2016

Un soroll estrepitós interromp el meu somni. Crits aspres. Per la petita finestra, unes llums em 
fan obrir els ulls. Semblen flaixos violents. La veu de la mare s’acosta cridant insistent i nerviosa. 
La seva mirada vesa una por incontrolable.
- Shadin!! Shadin!! Corre, corre!! Sortim de casa!! 
Baixem les escales amb el cor a la mà... Descalços i amb pijama... La meva ment espera el pitjor... 
El terror em paralitza i la meva mare m’empeny cap a l’exterior.  El fum de la pólvora es barreja 
amb la pols de les runes. La ferum em mareja i la foscor de la nit no ajuda. Estic confús. Les 
llàgrimes m’ennueguen la visió. La multitud anònima corre espaordida i ensopega amb mi com 
si fos un obstacle humà. Em desoriento amb el rebombori del carrer. Em giro desconcertat i veig 
com casa meva desapareix com un miratge pels efectes d’una bomba. No veig la mare i començo 
a córrer en direcció al parc del barri. M’amago a la caseta de fusta que simula un vaixell de pi-
rates, el meu espai preferit i segur. Davant de l’embarcació, un far de plàstic  que pampalluga 
tènuement indica la llum a seguir, la llum de la llibertat. Moltes tardes, després de les classes, 
amb els meus amics abillats amb unes disfresses casolanes esdeveníem uns ferotges corsaris que 
conquerien illes exòtiques arreu del món. Tanmateix, ara estic sol. M’esforço per respirar però 
no puc. El dolor... la desesperació... el pànic... envaeixen indiscriminadament la meva ànima. 
Fatigat, els ulls comencen a tancar-se lentament i el meu cos, a poc a poc, nota la terra humida 
del carrer mentre una mà arrugada em pren pel braç i m’anima a córrer cap a la platja...
****************
Un suau oreig esmunyedís viatja per l’habitació de l’hotel de cinc estrelles. Els llençols de lli 
blanc descansen desendreçats després d’haver passat la tercera nit a Kos, la meva illa de Grècia 
preferida. Una flaire d’aigua salada balla contínuament en l’ambient. El sol m’envolta entre els 
seus braços entrant per l’enorme finestral que obre de bat a bat el meu pare. 
- Chris! Desperta dormilega, que són gairebé les dotze! 
Em fa una abraçada i un petó al front. De fons, escolto la mare cantant l’aniversari feliç amb la 
seva veu de soprano. Avui en faig deu, les dues xifres tan desitjades. Això és tot un luxe, penso 
acaparant l’espai del llit mentre dibuixo un somriure al meu rostre. La mare s’acosta amb un got 
de llet i uns croissants de mantega.
- Esmorza i dutxa’t, que després de banyar-nos anirem a dinar a un restaurant que té un 
mirador davant del mar.

Uns minuts després la tènue pluja freda de la dutxa recorre el meu cos. El dia  promet. Estic en-
tusiasmat. Retiro la cortina de color crema i obro la finestra del lavabo. Unes vistes sobrenaturals. 
L’horitzó es confon amb la blavor del cel en una línia imprecisa. Unes gavines juganeres ocupen 
el trencaones del port. La sorra convida a seure els pescadors que s’acomoden per dinar després 
d’haver matinat en la seva rutina diària . La tranquil•litat omple el paisatge i un far amb ratlles 
blanques i vermelles presideix un petit penya-segat que s’alça majestuós a peu de platja. 

- Estàs preparat, Chris? –pregunta la mare amb ganes de sortir –Anem baixant.
Em cordo les sabates i recorro la immensa habitació per arribar fins a l’entrada. Prenc les ulleres 
de bussejar i em dirigeixo cap a la platja.
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Tres hores més tard, esgotat d’omplir una bossa plena de crancs, ens relaxem al balcó del restau-
rant des d’on albirem unes vistes precioses de la costa. Les cadires semblen butaques de cinema. 
Còmodes i fosques. M’assec al costat de la meva mare. L’ aroma a menjar provoca que l’estómac 
cridi que té gana. 
- Jo Moussaka per no perdre el costum – demano al cambrer quan s’apropa. 
- Que en siguin dos més –afegeix el pare clicant l’ullet a la mare. 
És el plat típic de Grècia, ens encanta. Ens el mengem assaborint el moment.  A l’hora de les 
postres, ens porten el pastís amb les dues espelmes corresponents. La meva mare, discretament, 
m’apropa el regal. No pesa gaire. Tinc ganes de saber què és. Una disfressa de pirata amb unes 
ulleres de llarga vista i dues espases platejades . Un somni fet realitat!
- Mama!! Si us plau, si us plau... puc anar a jugar? 

- Però prova un tros de pastís! 

- Guarda-me’l per berenar... Au va mama! Si us plau... – li suplico amb mirada tendra per 
convèncer-la.

- Tu mateix... Vés amb el pare – claudica fent-me un petó al front.

Em vesteixo corrents damunt la cadira. Sortim del local. Arribem al penya-segat. Dono voltes 
sense parar com si fos una baldufa giratòria... corro per la costa amb la felicitat dibuixada en 
el rostre... evito trepitjar petxines i cargols de mar... arribem a una part amagada darrera les 
roques... les hores es succeeixen ràpidament... el sol està baixant i desapareixerà en qualsevol 
moment... respiro i el combat contra el meu progenitor continua aferrissadament... mantinc 
l’esperança de lluitar com un pirata professional... el pare es gira inesperadament... mira en la 
llunyania detingudament i s’esvera... deixa caure l’espasa... una disbauxa ensordidora omple la 
platja... un bot s’apropa a la sorra... gent nedant amb la desesperació perfilada en les seves fac-
cions... un grup de policies els espera... m’agafa el pare a collibè i em tapa els ulls... fan molt xi-
varri... estic nerviós i inquiet... tinc calfreds... pot ser hauria d’anar a menjar un tros del pastís...
* * * * * * * *
Miro en silenci el meu avi. El nostre somriure venç el dolor. Un rostre descuidat i castigat pel 
sol denota les vicissituds de la vida. La seva mirada transmet una esperança que s’amaga darrera 
una por dissimulada.

- Avi! Aquest vaixell es mou molt i quasi no hi cabem! Vols dir que no t’han enganyat al 
comprar els bitllets?
- Puja Shadin! No perdis temps! No pateixis... em van dir que el trajecte seria com una 
aventura de pirates... no em diràs ara que un nen tan valent no s’atreveix! 

M’acomodo en l’estret espai que hi ha entre dos tremolosos passatgers. El meu avi, amb la mi-
rada perduda en la foscor de la nit que engoleix despietadament el mar, intenta apressar els 
companys de viatge per tal de salpar el més ràpid possible. El bot comença el seu destí. Un 
estrident soroll causat pel motor se’m capfica a les oïdes. El vaivé de les onades provoca que la 
freda escuma d’aigua salada em mulli la cara. En un moviment reflex agafo la mà del meu veí 
circumstancial. Començo a tenir por de veritat.
- Avi... això no m’agrada gens...
- Va Shadin... no diguis això! Jo pensava que els pirates afrontaven totes les lluites amb 
valor... a més, tu portes l’armilla salvavides, tens avantatge... 
- Però m’estreny molt... em fa mal l’estómac... començo a tenir nàusees... m’estic marejant
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- Shadin... tanca els ulls i imagina com quan t’explico els relats de corsaris...  estàs situat a la 
proa d’un vaixell pirata amb unes veles enormes... en un mar tranquil i pacífic... la bandera amb 
la caravel•la oneja al vent... i el far guia cap al camí que indica terra ferma... la seva llum t’il•lu-
mina... treus forces sobrehumanes per conquerir-la perquè saps que allà estaràs fora de perill i 
podràs començar una nova aventura... una nova vida... 

No sé quantes hores portem de viatge. La nit se m’ha fet eterna. Recolzo el cap damunt del meu 
avi que m’acarona els cabells desembullats. M’adormo. Una pluja intensa em desperta. La mala 
mar sacseja la barca. Els passatgers cauen a l’aigua descontroladament engolits per ones ferot-
ges. M’aferro a una corda mentre amb l’altra mà no deixo anar la del meu avi. Xiscles d’auxili 
s’allunyen sense poder fer-hi res i la foscor, finalment, els fa desaparèixer en un silenci sepulcral. 
Ploro desconsoladament...  no entenc res i, moments abans de perdre la noció de la realitat, noto 
com les nostres mans rellisquen separant-se per sempre més...

Obro els ulls. Ja no plou. La calma serena ha retornat al cel. Sembla que l’ahir no hagués existit. El 
vent de migjorn retoca el contorn dels núvols. Un esbós roig i fosc encén el capvespre. No sento 
el balanceig del bot. La majoria de tripulants estan exhausts. No veig el meu avi. Diviso una llum 
tènue. Esguardo cap a l’infinit amb esperança. El temps es consumeix i una claror intermitent 
desnua el nou territori. La ironia pren consciència. No sé si estic somiant... 

* * * * * * *
No vull marxar. La curiositat em pot. El pare m’asseu a la sorra freda de la platja amb l’acomiad-
ament del sol i l’arribada de les estrelles. Incomoditat i  incertesa.
-  Chris... No et moguis...
El meu pare s’apressa a socórrer aquelles persones que arriben en una mena de barca. No li faig 
cas i segueixo les seves petjades. Els meus ulls entreveuen una tragèdia humana. L’aldarull im-
pressiona. Els nouvinguts es van estenent al terra en un calidoscopi de mantes tèrmiques. El far 
fa pampallugues. Un nen intenta saltar de la barca i al trepitjar la sorra humida cau sense forces. 
Li ofereixo la mà perquè es recolzi i l’envolto amb la capa de la meva disfressa  per apaivagar les 
seves tremolors i que la pàl•lida pell recobri el seu color.  Està mort de fred.
- Sóc en Chris –pronuncio amb veu trèmula – I tu?
- Em dic Shadin...–em respon a cau d’orella, sense forces per mantenir-se en peu.
L’abraço i una llàgrima regalima pel meu rostre sense control. 
* * * * * 
- Seràs el meu presoner! – cridà Shadin segur de les seves forces assenyalant el seu barret 
pirata.
- Mai de la vida! – replicà en Chris amb posat valent.
Un any més tard, repiquen espases i volen crits de guerra. Corredisses vora el mar. La mare 
agafa la guitarra i canta plàcidament mentre els ocells li fan el cor. El pare assegut al penya-segat 
observa el combat idíl•lic entre dos pirates valents. Camins separats, destins comuns.  Una llum 
resplendeix més que mai en el cel. És el far del Shadin. El far de l’esperança. El far de la llibertat...
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Nou moscada amb guarnició

Jana Moreno Baquès | 1r d’ESO | Regina Carmeli
1r premi | B 2016

Diuen que sempre vaig darrere de quelcom que cau. És una rara habilitat que tinc, i sembla 
que ve de lluny. Sempre ha estat així, i sembla que és una “virtut” permanent. Tant fa, senzil-
lament les coses cauen i ja està! 

Recordo aquella vegada que em van portar al psicòleg per tal de trobar una solució i aquest 
va dir que no era un problema greu i que marxaria a mesura que m’anés fent gran. Però va 
canviar ràpid d’opinió quan va veure que el meu mòbil primer, i després un llapis que vaig 
agafar per dibuixar, van caure de les meves mans. 

La cosa va empitjorar quan el meu cosí petit em va caure al riu des del pont del poble. Aquell 
dia vaig començar a ser famosa. No patiu, que el nen va acabar bé, aixó si, després d’una lla-
rga estada a l’hospital.

De vegades, les meves cabòries tenen conseqüències. Com aquella vegada que vam pujar a 
un vaixell de luxe per fer un creuer pel Carib, i just abans de donar els bitllets al revisor, em 
van caure a l’aigua des de la passarel•la. Quin disgust per als meus pares! Pobrets, van estar 
estalviant durant cinc anys!

 No us penseu pas que és sempre així. El meu pare diu que no és que estigui sempre als 
núvols, sinó que sóc poc pràctica, que sempre tinc quelcom a les mans i no em sé organitzar. 
Sí que és veritat que als matins m’atabalo i sempre vaig tard a l’escola, surto amb l’abric a la 
mà, la cartera a la mà, la bufanda a la mà... Tot a la mà! En canvi, la meva mare diu que no 
és així, que la veritable raó per la qual cauen les coses és perquè sóc filla del meu pare, que ja 
canviarà. 

La meva millor amiga diu que sóc un trasto, que a la que passa una mosca em distrec, que 
quan m’intriga quelcom, la meva ment desconnecta i les meves mans deixen caure el que 
tinc de manera automàtica... Ah! Potser ho diu amb rancúnia, perquè un dia que va venir a 
dormir a casa em va caure la planxa engegada a sobre del seu peu. Em va perdonar dos mesos 
després, quan li van treure el guix! 

El meu tutor de l’escola pensa que amb uns exercicis de concentració que m’acaba de donar 
solucionaré el problema. Diu que és quelcom que portarà uns quants mesos, però que com 
que sóc una nena treballadora, si m’aplico, ho aconseguiré, que no hi ha cap problema sense 
solució, i que de vegades, l’actitud és el que veritablement importa... jo no ho tinc tan clar. Per 
cert! On he deixat els exercicis? 

L’any passat, vàrem anar de colònies amb l’escola, i una nit, acabant d’endreçar el meu armari 
em va caure un pot de xinxetes, però no em vaig adonar. Aquella nit em va costar molt dor-
mir per culpa dels meus companys, no paraven de cridar... Quin poc respecte!



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     17

Per si no n’hi hagués prou amb la meva afició per la gravetat, la que atreu els objectes al centre de 
la terra i la que pateixen de vegades els que s’acosten a mi, haig de reconèixer que també sóc una 
mica despistada. Potser això últim no és tant greu, però quan els dos problemes que tinc  actuen 
alhora... puc arribar a ser molt perillosa! 

Fa uns mesos, vaig ser seleccionada juntament amb dues companyes per representar la nostra 
escola a un concurs de cuina per a nens a la televisió. Només entrar al plató, em vaig donar un cop 
de cap amb una càmera de les grosses! Probablement va ser a causa dels nervis que tenia, era la 
meva primera vegada a la “tele” i era molta la meva responsabilitat i les ganes de fer-ho molt bé!

El primer que vàrem fer un cop començada la gravació del concurs, va ser una presentació indi-
vidual. Estava tan nerviosa, que el primer que vaig dir va ser “Bulia Aljiol”, després, “Aljia buliol”, 
i per fi, a la tercera, em va sortir bé, Júlia Albiol. Però de seguida em va caure el micròfon! El pre-
sentador va riure i després em va tranquil•litzar una mica.

El concurs consistia a realitzar un plat exquisit i original en un temps màxim de seixanta minuts. 
Les meves amigues i jo vàrem pensar en un deliciós plat de mandonguilles amb sípia i un lleuger 
toc de nou moscada. És un plat fàcil de preparar, però requereix molta concentració i detall, es-
pecialment, al’hora d'aromatitzar amb les espècies. Primer, tot anava molt bé. Vàrem començar 
fent i enfarinant les boles de carn, mandonguilles, mentre una companya fregia la sípia amb un 
toc d’all i julivert. Quina olor que feia tot plegat! Fins i tot, els altres concursants ens miraven amb 
enveja. Després va arribar l’hora d’ afegir-hi la nou moscada, i ho vaig voler fer jo, tot veient la 
cara de preocupació de les meves companyes. Jo anava posant nou moscada i no entenia per què 
ellescridaven tant, però ràpidament em vaig adonar, el pot estava trencat i tota la nou moscada 
va caure sobre les mandonguilles. Quin desastre!Quan per fi, van acabar de renyar-me, davant de 
totes les càmares, em van preguntar:

- I ara que fèm?

No teníem temps suficient per començar un altre plat, així que, davant de la inseguretat de les 
meves companyes jo vaig agafar el lideratge. Vaig proposar canviar el nom del nostre plat i anome-
nar-lo “nou moscada amb guarnició a la creme brulé”. Com  que tenia un gust tan fort, hi vàrem 
ficar pebre, blat, tomàquet, nata i un raig de “Tio Pepe”, per intentar rebaixar-lo. Just abans d’aca-
bar el temps, el vàrem tastar, i sorprenent-ment, ens vàrem dir: “No està del tot malament!”. 

Vàrem guanyar el concurs per originalitat! El jurat va dir que mai havien tastat res tan deliciós! 
Vaig continuar sent famosa a l’escola per les meves cabòries, però també per haver guanyat un 
concurs a la televisió, gràcies a la meva “originalitat”! 

Fa uns dies, va venir a casa un tal Ferran Adrià. Estava molt interessat en comprar la meva recepta 
guanyadora: “nou moscada amb guarnició a la creme brulé” Els meus pares no van veure cap in-
convenient, i gràcies això, vàrem guanyar uns bons diners. El vàrem convidar a sopar per celebrar 
els nostres negocis i vaig decidir fer jo mateixa un plat de sopa mentre ells parlaven tranquil•la-
ment al saló. Tot anava bé fins que em va caure tot el pot del menjar del meu gat “Patxi” a l’olla. 
Quin desastre! Desastre? No home no! Anem a improvisar! Vaig ficar préssecs, ceba, tot el pot de 
sucre, que també em va caure, un os de pernil i una mica d'orenga, per rebaixar. Era simplement 
exquisit! Vaig portar la sopa a taula i el que va passar... millor no explicar-ho! 

Ningú és perfecte!
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Retrat

Laura García Mata | 2n d’ESO | Jesús Salvador
2n premi | B 2016

L’Aniol, que acabava de complir onze anys, mirà pel forat d’una esquerda mig amagada a la 
porta de la casa de Doña Mercè. Ho feia cada vegada que portava la mula a l’abeurador, als 
afores de Salardú. Mai havia aconseguit veure res ni percebre cap indici de vida. Només foscor 
i un silenci trencat per les corredisses d’alguna rata inoportuna o d’algun colom desorientat 
que hi havia accedit per un vidre trencat de la finestra. Era estiu de 2015 i el calor havia portat 
una nit amb lluna plena. Les campanes de l’església tocaren les dotze. L’Aniol hi concentrà la 
mirada nerviós. Li havia semblat endevinar una silueta caminant lentament. Impossible. Feia 
anys que la casa estava deshabitada.
El cor se li accelerà i la penombra de la nit, barrejada amb la llum difusa de la lluna, provocaren 
que la història que corretejava des de feia ja uns anys sobre l’esperit de Doña Mercè aparegués 
al cap l’Aniol. El ritme del seu cor s’incrementà paral•lelament a la seva curiositat i al seu ànim 
per entrar a la casa enigmàtica. 
L’Aniol, amb el seu rostre ple de pigues petites que contrastaven amb uns ulls grans de color 
indeterminat, prengué la decisió d’accedir-hi. Obrí la porta lentament que es queixà amb un 
grinyolar sorollós. Donà les primeres passes sobre  un terra ple de mosaics amb un fons clar 
i unes flors vermells cobertes per una generosa capa de pols i fulles seques. La penombra del 
domicili abandonat va obligar el noi a encendre l’interruptor. No s’engegà. Just davant seu, 
intuí una sala precedida per una gran taula de fusta que suportava el pes de dos canelobres 
sense espelmes o, si més no, s’intuïen les restes d’unes que feia temps que s’havien consumit. 
A la mateixa sala, una gran llar de foc de maons i fusta va cridar l’atenció de l’Aniol però, tot 
seguit, la seva mirada s’endinsà en els ulls del retrat que hi havia just a sobre la llar. Era el retrat 
de Doña Mercè.  

Els ulls de la dona van quedar gravats a les ninetes del noi. El seu rostre de pell fina i blanquino-
sa remarcaven uns trets perfectament marcats que es trencaven per unes arrugues prematures 
fabricades, possiblement, per la dura existència que portà a les seves esquenes. La figura forta 
i endurida de Doña Mercè feia intuir un transcórrer feixuc de la seva vida, una existència on 
volgué aconseguir una pau revestida d’humilitat però on els anys, les injustícies i les pedres 
trobades en el camí esdevingueren un càstig continu. El seu posat denotava haver creat una 
cuirassa contra tot i contra tots. 
Al poble, es parlava molt sobre la seva vida. Una dona solitària, independent que no deixà in-
diferent a ningú. Es rumorejava que va practicar la  bruixeria, que la seva solitud es devia al re-
buig i desconfiança per part d’ella de tot aquell que s’hi apropava pel simple fet de ser una jove 
amb experiència i intel•ligent, capaç de raonar idees i tenir seny per escollir allò que afavoria 
als més dèbils. Tot i això, a vegades, com a persona humana que era errava... i la seva vida es va 
veure del tot canviada pel simple fet de la seva generositat, fet que la perjudicà. 

En aquella època Catalunya vivia sota una dura repressió. Les injustícies de l’exèrcit franquista 
provocaven revoltes que acabaven en morts i fugides dels catalans republicans. Doña Mercè 
entenia que tots tenien dret a ser lliures i expressar els seus ideals i, davant de la impotència 



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     19

per la desigualtat de forces, optà per acollir un d’aquells republicans fugitius. Ella s’arriscava i ho 
sabia però l’era indiferent, no tenia res a perdre. Tanmateix, era conscient que tard o d’hora la 
podien enxampar i el risc era elevat. 
I aquell dia no va trigar en arribar-hi. La pena a mort era insalvable i la seva “mala fama” no la 
va ajudar en un judici ràpid i sense garanties. L’afusellament va ser a primera hora del matí. I la 
casa restà abandonada. Aquelles parets ara apagades, sense vida, plenes de pols, amb humitats 
i esquerdes, havien sigut els únics testimonis muts del que havia succeït durant aquells anys de 
postguerra. I el misteri es transformà en llegenda. Encara ara, es segueix creient en l’amor secret 
però coneguts a veus que el republicà i Doña Mercè van viure clandestinament. Fins i tot, els més 
valents, afirmen l’existència d’un nadó fruit de l’amor entre ells.  

Un soroll el va inquietar i d’alguna manera tornà a adonar-se d’on estava després de rememorar 
la increïble història de l’antiga propietària de la casa on es trobava. Va rumiar uns segons sobre 
si marxar d’aquell edifici que seguia envoltat d’un silenci inquietant o  “explorar” les habitacions 
per comprovar que no hi havia cap indici de vida exceptuant les rates. L’interès explorador va 
guanyar a la por i el seu cos tremolós s’encaminà cap a unes escales imperials on una catifa de 
color imperceptible a la qual el temps li havia jugat una mala passada l’animava a pujar. Ascendí 
poc a poc i, sense alçar els peus amb massa decisió, pujà els esglaons cada cop més estrets. 
Va arribar a unes golfes on l’absoluta foscor provocà que provés sort amb un interruptor mig 
amagat. Lleument i amb un rítmic parpelleig la bombeta antiga que penjava del sostre va donar 
una mica de claror. Els seus grans ulls inspeccionaren l’habitació. En el cantó dret va veure un 
bressol de metall oxidat per la humitat. Sobre uns petits draps que haurien actuat de llençols, 
un ós de peluix desfilagarsat i un llibre mig amagat. El prengué amb cura i acaronà la portada 
polsosa mentre rellegia el títol: Contes infantils dels germans Grimm. Va retrocedir uns passos i 
un soroll el va alarmar. Va mirar als seus peus i va comprovar que havia trepitjat unes llaunes de 
conserva rovellades, com si algú hagués estat amagat en aquell racó alimentant-se amb aquelles 
conserves. Al costat, sobre una taula, unes claus es barrejaven amb uns papers que semblaven 
plànols.

Un terrabastall el va fer baixar amb pressa per aquelles escales però, quan no portava més de 
la meitat, el seu pas es va alentir en veure el canvi de la primera planta. Tot net, sense pols, im-
pecable. L’Aniol, bocabadat, va observar Doña Mercè asseguda mentre bressolava un nadó als 
braços, la seva aparença es mantenia igual que al retrat, com si el temps s’hagués aturat. Unes 
ganes trepidants de voler sortir de la casa van recórrer el seu cos però la curiositat va vèncer i 
va preguntar: “ ets un esperit o una bruixa?”. Uns segons després, on un silenci envaí l’ambient, 
la dona respongué: “Si ajudar i enamorar-se d’un republicà significa ser bruixa... doncs sí... era 
una bruixa... Un amor que mai havia sentit per ningú va aparèixer quan el vaig conèixer. El vaig 
ajudar a amagar-se i, posteriorment, a escapar i mai més vaig saber-ne de noves. No obstant, un 
nadó creixia dins meu. Em vaig amagar. De no haver-ho fet, m’haurien acusat per col•laborar 
amb un republicà i m’haurien menyspreat per ser mare soltera.”
Després de les seves paraules, pronunciades amb una veu fina i dolça, les espelmes i la llar de foc 
s’apagaren. Davant aquesta situació, l’Aniol encengué un llumí i la seva sorpresa va ser encara 
major. Tot estava com el primer moment. Ple de pols, fulles seques i amb un aspecte tenebrós que 
regnava a tots els cantons de la casa. He somiat? es preguntà.

Corrents, sortí per la porta de fusta que semblava grinyolar cada cop més. En pocs minuts, apa-
regué a la plaça del poble. Una mirada mig desesperada va recórrer ràpidament cada centímetre 
amb l’objectiu de trobar al seu avi entre tota la colla de jubilats que es reunien per parlar de políti-
ca i futbol, entre altres temes d’interès. 
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Un cop divisà el seu avi, es dirigí a ell amb nerviosisme. L’Aniol relatà la seva petita gran aven-
tura amb tot luxe de detalls. A la cara de l’ancià, ja envellida i amb una pell castigada pel sol, es 
dibuixava un somriure cada cop més gran a mida que el noi avançava en la seva història. Quan 
va acabar d’explicar la seva aventura, la persona que l’Aniol més admirava, confessà que en un 
passat conegué a Doña Mercè. Una dona valenta, digué amb brillantor als ulls. Explicà que el 
seu amant creuà els Pirineus fugint d’una mort segura. Després del naixement del nen, Doña 
Mercè, conscient de la dificultat per mantenir-lo sent mare soltera i esperant el  moment de l’em-
presonament o la seva execució, provocaren que ell mateix l’ajudés a donar al nen en adopció a 
una bona família que emigrava a Andalusia amb l’objectiu que el cuidessin i el donessin un bon 
futur. 

L’Aniol, amb cara d’admiració, escoltava atentament. Just després que acabés el relat el seu avi, 
repetí ràpidament i mig ofegant-se que Doña Mercè seguia viva i el convidà a la casa perquè 
presenciés allò que ell mateix havia vist. En arribar-hi, una imatge va fer canviar l’expressió del 
seu rostre. Una gran màquina es trobava enderrocant la casa. L’Aniol preguntà les raons i un 
operari explicà la causa de l’enderrocament. “És un edifici abandonat, ocupa un espai que s’està 
desaprofitant, es construirà una biblioteca”. 

El seu avi li acaronà el cabell. Es feia de nit. Tornaren a casa. L’Aniol se’n va anar a dormir d’hora. 
Massa emocions en un mateix dia. Sota el coixí notà un objecte dur. S’estranyà. Ficà la mà. Era 
un llibre vell. Llegí les lletres negres del títol. “Contes infantils”, dels germans Grimm. 
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El nen que volia volar

Belen Buscarons Jiménez | 2n d’ESO | Sant Nicolau
3r premi | B 2016

El Marc era un nen que tenia cinc anys i tenia un somni, que era volar. Vivia a les afores de la 
ciutat, en un petit bosc.
A la seva habitació hi havia una finestra per la qual es veia tot el jardí, on hi tenien plantat un 
Roure bastant gran, sempre hi mirava per ella i veia als ocells volar.
Es passava nits senceres pensant i imaginant-se com seria el fet de poder volar, veure-ho tot des 
d’un altre punt de vista, contemplar els paisatges...Volia tenir una visió que des de la terra no 
podia veure.
Un dia pel matí es va llevar i va dir:
  - Avui ho faré, vull ser com un ocell, vull volar. Va sortir de casa i es va plantar davant del 
Roure, se’l va mirar i tot decidit va començar a trepar pel tronc, va arribar a la primera branca, 
on s’hi va aturar per descansar una mica. De sobte se li va aparèixer un pardal, i li va dir que no 
podia volar perquè no tenia ales i que si ho feia es mataria, però el Marc no li va fer cas perquè 
era el seu somni i després de tant pensar-s’ho ningú se li podia interposar en el seu camí, va con-
tinuar pujant i a la segona branca es va trobar un rossinyol que li va dir:
  - Entenc les teves ganes de volar perquè és una sensació meravellosa, però has d’entendre 
que la teva condició com humà no et permet fer-ho, a l’igual que jo no puc gaudir del mar com 
ho feu vosaltres.
El Marc va ignorar les seves paraules i va continuar el seu camí, però ja no el continuava tan 
segur, sinó que ja estava més dubtós. Mentres li donava voltes a l’assumpte es va creuar pel camí 
un pit-roig, al veure’l capficat amb els seus pensaments li va preguntar:
  - Et veig una mica amoïnat, vols explicar-me el que et passa?
 El Marc es va quedar una mica confós però al final li va explicar tot pam a pam, d’aquesta man-
era el pit-roig va entendre a la perfecció el que sentia el nen.
L’ocell va estar-hi pensant una bona estona com podia ajudar al nen, finalment va trobar-hi una 
solució:
  - Podem ajudar-te a volar durant una estona, però hauràs d’esperar uns minuts. Vaig a 
buscar a uns quants ocells de la zona i els hi dic que vinguin per així, entre tots, agafar-te i que 
puguis volar.
A en Marc li va semblar una bona idea i mentres el pit-roig marxava, ell va continuar el seu camí 
per arribar al final de l’arbre.
Una vegada a dalt ve veure al més savi de tots: el mussol.
Li va recitar un dels seus consells savis al nen que, el Marc, atentament, va escoltar:
  - Marc, si vols et pots llençar, ningú t’ho prohibeix però et mataràs i no t’haurà servit de 
res aconseguir el teu somni, que fracassis en un somni no vol dir que sigui dolent sobretot si te’n 
adones que no es pot realitzar, l’important és el que has aconseguit durant el camí.
Dit això, el mussol va obrir les seves enormes ales i, sense dir res més, es va llençar al buit des de 
dalt de l'arbre. Aquest moviment del mussol va ser tan ràpid que el Marc es va tenir que agafar 
a la branca per tal de no caure.
El mussol va desaparèixer en qüestió de segons.
Encara era d'hora al matí. El cel estava una mica ennuvolat i el sol volia obrir-se camí entre els 
núvols.
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El Marc no tenia pressa, era dissabte i no havia d'anar al col•legi. Tenia temps per pensar i això 
és el que va fer.
Va pensar sobre el que li havien dit el pardal i el rossinyol, el fet de no tenir ales, la seva condició 
humana. Tot això no seria cap problema perquè tenia dos braços grans i una gran il•lusió per 
aconseguir el seu somni: volar.
Un raig de sol es va obrir, finalment, pas a través dels núvols i va passar entre les branques del 
roure directament al terra. El Marc va trobar que allò era un senyal.
Estava decidit, ho faria, era el seu somni i ningú el faria canviar d'opinió. Sempre li havien dit 
que havia de lluitar per fer realitat els seus somnis i això era el que anava a fer ara. Seria valent i 
es llençaria al buit, obriria els seus braços i volaria com un ocell.
I va saltar.
En un segon interminable va veure com tots els consells del ocells li venien al cap, ja era massa 
tard, ho havia fet. Queia molt ràpid, va sentir por. Sabia que anava a morir. Va ofegar un crit i va 
tancar els seus ulls esperant el final.
En aquest interminable segon, de sobte, va sentir les punxades de moltes agulles en els seus 
braços. Eren un grup de pardals que el subjectaven perquè no caigués.
El Marc va pensar que allò era que ja havia mort, va obrir els ulls i els va veure. Ara no sabia si 
era un somni o era realitat però al mirar cap a baix va veure que, encara, no havia tocat terra.
Els pardals no tenien la suficient força per aguantar-lo, així doncs, el seu destí estava escrit i va 
tancar, novament, els ulls.
De repent va sentir un cop molt fort, ara sí, va pensar, és el final. Va ser un cop amb una força i 
una intensitat molt gran, descomunal.
Va ser aquest cop tan fort el que el va deixar en un estat d'ingravitació. No sentia res. ja no 
patiria més dolor.
El Marc va obrir els ulls i va sentir que volava, va aixecar la vista i va veure les potes del mussol 
que el tenien agafat per l´esquena.
El va deixar lentament a terra, al costat del roure de casa seva. El mussol el va mirar fixament als 
ulls i en un tres i no res es va enlairar.
  - No te'n vagis, si us plau, va dir-li, gairebé sense veu, el Marc.
El mussol es va parar a la primera branca, per sobre del Marc.
  - Tenies raó, encara que fos el meu somni, no puc volar. Sóc un humà.
  - T´ho vaig dir - va respondre el mussol -. Ara ja saps que el més  important no és 
complir un somni, sinó el camí que s'ha de recórrer per  arribar-hi. Això és la vida, però 
has de saber que no tots els somnis es  poden fer realitat.
 Somia tot el que puguis i lluita per aconseguir els teus somnis, però  tingues cura que 
siguin reals.
 Ara has tingut la sort que has tingut ajuda, però moltes vegades a la vida  et trobaràs 
sol i ningú podrà ajudar-te.
El Marc va tornar a casa i va pujar a la seva habitació. La seva germana gran i els seus pares 
encara dormien. Es va acostar a la finestra i va veure que havia sortit el sol i que no hi havia cap 
núvol. Va tornar al seu llit i va tancar els ulls.
Un somriure es va dibuixar a la seva cara mentre es quedava dormit.
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Metro

Pol Puertas Invers | 2n de batxillerat | Montcau - La Mola
1r premi | A 2017

Entro, com de costum ràpidament i intento aconseguir un seient, avui ha estat fàcil, encara tinc 
son i s'agreix poder seure una estona. Avui el metro no va massa ple, segurament perquè és estiu i 
és d'hora encara, però ja se sap, en aquesta ciutat el dia comença moit aviat. Sembla mentida que 
ja sigui 2005, és com si haguessin passat dos dies d'ençà que em vaig mudar i comencés a agafar 
aquest metro diàriament per anar a Ia feina. Em poso els auriculars, m'agrada escoltar música, és 
una bona manera d'activar-me i començar amb força el dia. Observo Ia genti és interessant es-
tudiar que diuen els seus rígids moviments dominats per Ia vergonye. Tenen por de ser observats 
per Ia resta, que no sabem on mirar i perdem els ulls en qualsevol cosa que trenqui Ia monotonia 
i Ia rigidesa del vagó, Com alguns, amb discreció, analitzo els moviments i 'es cares de tots els 
presents, sempre intentant evitar I t incòmode moment de creuar Ia mirada amb un altre curiós 
que es troba en Ia mateixa situació que jo. D'altres, prefereixen centrar-se en un món interior i 
aïllat de Ia resta, el qual alguns el coneixen com a Whatsapp. A mi em desagrada aquesta idea, 
em sembla trista. Encara que un tren pugui semblar una cosa avorrida en el fons hi ha moltes 
coses a fer, mai hi ha dos dies iguais, sempre són diferents. Dedico el temps del viatge a jugar a 
imaginar que pensen Ia resta de passatgers, d'on venen  aniran, que faran, perquè estan aquí... 
Un infinit de preguntes que mai podré saber però que ajuden a fer el viatge entretingut, a vegades 
fins i tot un tan divertit. Tinc un nen assegut al davant, no deu pas anar a l'escola evidentment, 
és juliol. Què deu fer aquí tan aviat? Té el cabell negre, porta un tupè d'aquells que de bon matí 
fan goig però al cap d'unes hores acaben aixafats com si els hi hagués caigut un cubell daigua a 
sobre. Fa uns ulls plorosos, és bastant petit, dedueixo que tindrà uns deu anys.
S'està assegut moit quiet, amb I tesquena ben rígida, no es mou ni un mil•límetre. Segurament 
se senti incòmode, deuen ser els nervis. Ja arribem a Ia següent parada, puja un home d l aspecte 
sud-americà i Sasseu al meu costat, és un dels pocs seients que queden Iliures. La resta de Ia gent 
que puja va cap a l'altre cantó, de manera que no els puc veure bé. El senyor d'Amèrica del sud té 
complexió forta, deu tenir prop dels trenta. Va vestit amb roba d'esport, podria ser que anés a fer 
footing a algun dels parcs de la ciutat. Ara que predomina el bon temps i deixem enrere la boira i 
la pluja que dominen la ciutat la major part de l'any, tothom sol aprofitar les poques hores de sol 
de què disposem. Durant unes poques setmanes Hyde Park es converteix en un mar de persones 
que prenen el sol que fa que el parc sembli més aviat una platja. Porta uns auriculars* però el fet 
que el tingui assentat just al meu costat fa que entre cançó i cançó pugui escoltar lleugerament 
part de la seva música que té un ritme molt animat i d'un caire 'latinoamericà. Desvio la meva 
mirada cap a una parella que contempla un mapa i que tot apunta que estan fent turisme. Els 
dos estan dempeus i s'agafen amb força a les barres per no caure a causa de les batzegades que 
fa el comboi, sobretot quan frena. Aquests dies d'estiu la ciutat Somple de turistes, sol ser molt 
habitual trobar-se'ls per qualsevol racó de la ciutat però sobretot per les zones més cèntriques. És 
curiós com molts d'ells, tot i estar bombardejats constantment amb rètols de "stand on the right', 
no saben que s'han de posar a la dreta de les escales mecàniques i, en posarse a l'esquerra, són 
empentats amb força per persones que, per massa escurar, fan tard. Parem en una estació, baixa 
un home que no havia vist encara, amb americana i corbata. Em fixo en el diari que porta sota 
el braç: The Telegraph. També puja una senyora ja ben entrada en els cinquanta amb un look 
bastant hippie. Un vestit vell de cotó llarg fins als turmells d'un gris fosc amb unes botes militars 
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de xarol vermell. Tot plegat rematat amb una llarga cabellera, com es diu per aquí, d'aspecte "sal 
i pebre"- La senyora es fa un lloc al costat del nen de la cara trista que segueix igual d'immò-
bil. A la següent estació baixen dues persones les quals no els hi he pogut veure la cara des del 
meu seient. També puja un home de pell morena, aquest cop però, amb faccions aràbigues, A 
diferència de totes les persones que han pujat fins arar aquest home em resulta misteriós, no en 
puc desxifrar massa coses més enllà de la seva aparença física. Vesteix amb roba occidental: uns 
texans, unes bambes blanques, una jaqueta de plomes negra i una motxilla del mateix color. 
Així com puja al tren es queda dempeus enfront de la mateixa porta per on ha entrat. No busca 
cap lloc per seure tot i haver-hi més d'un seient lliure. Passa una bona estona i la seva cara es 
manté seria i impassible. El tren segueix movent-se, cada cop a més velocitat, ja portem una 
bona estona sense pararnos i enmig d'aquell ambient de tranquil•litat quotidià per a tots els 
allà presents el senyor comença a desprendre suord Una suor freda que no li fa canviar l'aspecte 
serio del seu rostre. AI principi no li dono massa importància i desvio Ia mirada per uns segons 
per mirar el rellotge. Ja pràcticament són les nou. Falta poc per arribar, miro ei croquis de Ia 
paret on es mostren les parades de Ia línia, és Ia següent. Just quan em disposo a aixecar-me 
per anar cap a Ia porta el senyor de Ia motxilla negra murmura alguna cosa en veu baixa. No sé 
pas que deu voler dir, sembla que tenia raó quan deia que em semblava misteriós. En fi, seran 
imaginacions meves, però és com si Ia seva presència trenqués bastant amb el bon ambient ma-
tinal que hi havia fins al moment. En qualsevol cas, em disposo a aixecar-me mentre segueixo 
amb Ia meva música per sortir per Ia mateixa porta on està el senyor i gaudir d'aquest fantàstic 
7 de Juliol.
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Dominat

Laura Nevado Ortiz | 3r d’ESO | Jesús Salvador
2n premi | A 2017

Fart. Així és com estic cada puto dia que passa. La veu de merda que s’ha apoderat del meu cap 
i la meva ànima sencera fa que vulgui acabar amb tot. 
“Gustav, cap familiar teu mereix viure.” 
M’aixeco del llit refregant-me els ulls amb les mans i vaig a la cuina a fer-me un entrepà. Mentre 
estic agafant un ganivet per tallar el pa sento un soroll que prové del final de l’estança. M’ajupo 
sota la nevera imaginant la possibilitat de descobrir algun ésser desconegut a casa, però no trobo 
res. Un crit. Un crit ressona als meus timpans provocant que els meus músculs es tensin. Sense 
adonar-me’n estic penetrant la meva epidermis amb l’esmolat vèrtex del ganivet. La meva mà 
dreta estreny amb força el mànec del cobert estripant-me la pell fent formes sense sentit.
“Pateix, és el que mereixes. Vull que et facis tant mal com puguis perquè no serveixes per res més. 
Enfonsa més el ganivet! No veus que encara queda braç per tenyir de vermell? Oh, és clar, et fa 
por. T’has tornat un covard de merda des que vas al puto centre d’ajuda per esquizofrènics. Tu 
ets el normal aquí, em sents? Als qui has de tancar a casa sense deixar-los ni tan sols veure el sol 
són a ells, sí, a ells. Als teus pares i germans. Fes-los el mateix mal que et fan a tu i ens deixaran 
en pau. Serem lliures, Gustav.”
Les llàgrimes entelen els meus ulls i no em deixen visualitzar amb claredat el camí cap a l’hab-
itació de la meva mare. M’endinso al seu dormitori sense cap avís.
D’un moment a l’altre sento com si el meu cervell hagués donat totalment un gir dins el meu 
crani i puc assegurar que algú m’estava intentant explotar el cap i començo a cridar. La gola em 
sagna de tant fort que xisclo i caic sobre els meus genolls donant-me un fort cop.
- Gustav! – sento la seva veu, atemorida.
- Ajuda’m. – és l’únic que puc articular amb sentit i coherència en aquest instant. Sento que 
em desplomaré sobre el fred sòl en qualsevol moment.
Les meves parpelles han de fer un gran esforç per separar-se. Tot i haver obert els ulls, no acabo 
de visualitzar nítidament el que m’envolta i estic confús. Estic estirat sobre un llit desconegut en 
una habitació mai freqüentada que té tota la pinta de ser d’un hospital. Fent-me sortir dels meus 
pensaments sento parlar la meva mare amb una altra persona:
- És molt greu?
- Bé, el seu fill ha patit un trastorn psicòtic degut a la seva malaltia. D’ara en endavant, en 
Gustav, haurà de prendre unes pastilles molt fortes per reduir el màxim la veu que sent; també 
necessita que vostè i tots els de casa estiguin al corrent d’ell. No poden deixar-lo sol ni un mo-
ment per prevenció que pugui autolesionar-se o, fins i tot, provocar la seva pròpia mort. Per ara, 
haurà de quedar-se en observació mèdica quaranta-vuit hores.
- D’acord. Gràcies.- ho ha dit amb un fil de veu, contenint-se les ganes de plorar. Creant-se 
un nus de preocupació, por i tristesa a la gola.
Adverteixo que el seu cos es dirigeix al costat esquerre del llit i la miro.
- Que bé que estiguis despert.- esmenta forçant un somriure totalment mentider.
- Estic marejat. Pots demanar un got d’aigua a alguna infermera?
- És clar que sí. Ara vinc. 
“Ara és el moment, no perdis ni un segon.”
M’aixeco ràpidament buscant la meva roba i em vesteixo molt acceleradament. Noto com els 



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     28

batecs del meu cor són cada vegada més precipitats. Els fàrmacs que m’han injectat no han 
fet el suficient efecte com per aconseguir que la veu desaparegui. Marxo vertiginosament de 
l’habitació buscant la sortida.
“Corre més ràpid! Vas massa lent i segur que ens toparem amb la teva mare. Estem fent el cor-
recte, no veus que controlen tot el que fas? Que no ens deixen viure? Ets una maleïda titella per 
a ells, el seu passatemps.”
Corro amb totes les meves forces però encara segueixo atordit i em costa divisar el rètol que 
em guiï cap al carrer. Xoco amb una dona i li dono una empenta perquè surti del meu camí 
fent que caigui al terra.
“Has estat genial en aquesta.”
- Gustav, para! – la meva mare m’ha vist. Joder!
M’aturo en sec. 
“Es pot saber que fots? Idiota.”
- Pots deixar de controlar-me d’una puta vegada? No sóc la titella de ningú, em sents? I 
menys de tu, que no et suporta ni el pare perquè només saps que queixar-te i amargar-li la vida 
a tot aquell que t’envolta. Ves-te’n a buscar el puto got d’aigua... que només serveixes per fer el 
que et diuen. 
Si li punxen, no li treuen sang. La seva expressió facial està totalment paralitzada i els seus ulls 
vermellosos però brillants, ja que la molt idiota s’està contenint les ganes de plorar.
- Per molt que ploris no arreglaràs res.
- No ets tu qui parla. Tu mai diries coses com aquestes. Gustav, deixa que t’ajudi i...- No 
vull que acabi.
- Que m’ajudis i què? Eh? Ajuda’t tu primer que falta et fa. Ets penosa.
El palmell de la seva mà ha esclatat a la meva galta esquerra. 
- Suficient. Torna a l’habitació, no vull muntar cap escàndol.
Em dono mitja volta i surto al carrer sense importar-me el que m’ha dit. La seva veu crida el 
meu nom però em faig el sord. Demano un encenedor a un home que s’està fumant un cigarret 
i me’l dona. Em giro per buscar la mirada de la meva mare, que es dirigeix a mi. Dono foc a 
l’aparell i l’aproximo a la meva pell, em crema però em fa sentir viu.
- Com donis una passa més et juro que no em tornes a veure.
Va parar en sec, contemplant-me.
- Si us plau, vine amb mi. Et prometo que ho solucionarem tot. Junts.
I va fer just el que no devia.
- Ens veurem en una altra vida, mare.
M’abalanço a la carretera just quan l’ambulància s’apropava a tota presa.
“Estic orgullós de tu. Ara serem lliures. Lliures, Gustav.”
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Un somriure

Laia Umbert Vila | 2n de batxillerat | Montcau - La Mola
3r premi | A 2017

Se li enfonsaven els ulls i allargaven els llavis aclucant un gest afable, tendre. Sí, la paraula més 
adequada per a definir aquell home era tendre. Seguia somrient quan em vaig acostar a ell, car-
regant en una mà la bossa de patates fregides preferides i, a l'altra, la quantitat aproximada per 
a pagar aquell capritx que intentava simular el sabor del pernil. Va seguir somrient quan em 
va tornar les monedes lluentes del canvi, que va deixar suaument sobre el meu palmell obert. 
El tacte dels seus dits era càlid, una mica aspre fins i tot, segurament pels llargs anys treballant 
que semblaven suportar. Tot i així, el seu somriure seguia impassible, dominant i alçat sobre les 
cansades arrugues que es formaven en la comissura dels seus llavis. Segurament, seguia somrient 
quan vaig abandonar la seva tenda de queviures i, segurament, seguiria somrient, si no fos per-
què el cadàver que es trobava als meus peus fos aquell home de tendre somriure. Una ganyota es-
garrada pel dolor es dibuixava en el rostre familiar, sense rastre de somriure, sense ulls enfonsats 
ni llavis allargats. Res. Els ulls oberts no semblaven reconèixer el meu rostre, romanien intactes 
i vidriosos. La llisor s'aferrava a la seva mirada, apressant un últim instant horrible i esgarrifós. 
Un assassinat. 
La suau olor a fruita exòtica em pentinava el nas cada vegada que es passejava per la meva 
taula. No era una olor desagradable, però sentir-la de manera intermitent, ara sí i ara també, em 
distreia de la feina. Una feina que més em valia tenir-la enllestida per a la reunió de l'endemà, 
sempre i quan volgués conservar el meu lloc patètic de contable en una empresa patètica que 
importava mocadors de paper a l'Alemanya. Vaig deixar anar un sospir llarg i profund. Que 
els alemanys no poguessin eixugar-se els mocs per culpa de que jo no acabés l'informe pel dia 
següent, me la portava ben fluixa. Vaig abaixar la pantalla de l'ordinador i vaig acostar-me a ella, 
rodejant-la per darrera amb els braços. Tenia la cintura petita coberta amb el barnús blau cel que 
li vaig regalar pel nostre aniversari. La vaig abraçar amb força, deixant que els seus cabells humits 
perfumats em fessin viatjar a una platja tropical, pessigant suament el seu coll amb un dolç petó. 
Ella es va apartar. 
Era un assassinat. La sang s'estenia lentament pel terra recorrent les línees brutes de la rajola vel-
la, les pintava d'un vermell intens i vibrant, mentre que la sang que queia del pit era fosca, bruta, 
com si manés d'una font corrompuda i podrida per dintre. Em vaig apartar a un costat, no volia 
que la sang em taqués les sabates noves. M'havien costat dos mesos de sou i estalvi, el món dels 
mocadors de paper no em permetia comprar-me sabates noves cada setmana i més valia que les 
cuidés, passaria una bona temporada fins que me'n pogués comprar unes altres. Vaig negar amb 
el cap. No era un moment per pensar en allò. Davant d'aquelles sabates cares tenia un cadàver. 
Un cadàver que ja no somreia. 
Ho tinc tot, m'havia dit abans de sortit per la porta, comprovant que no em faltés res al maletí, 
que duia les claus de casa i del cotxe i que no em deixava la carmanyola amb el dinar. Amb el cor 
a punt de sortir-me del pit vaig tancar la porta amb un cop sec. Aquell matí m'havia fallat l'alar-
ma del mòbil. Maleïts siguin els xinesos que ja no saben ni fer bé una copia barata. Estava segur 
que havia batut un nou rècord mundial vestint-me i preparant-me en menys de dos minuts. 
Amb prou feines vaig saludar-la quan va aparèixer per la porta de la cuina, amb els cabells enre-
dats i els ulls enfeinats en un badall. Vaig llençar un petó a l'aire, flotant entre els primers rajos de 
sol del matí, immòbil, esperant a que algú el recollís. Em vaig acabar de ficar bé els mocassins de 
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cuir lluents com la negra nit. Ja esmorzaré quan sigui al cotxe, vaig pensar. Ho tinc tot, m'havia 
dit. Semblava que ho tenia tot. I així ho semblava, però just entrant per l'autopista me'n vaig 
recordar. Vaig deixar anar un crit. L'informe. M'havia deixat l'informe a casa. 
Feia una temporada que la notava distant, passiva. Sempre l'enxampava mirant per la finestra, 
amb una mirada buida però plena de sentiment, viva de records i anhels. Sabia que alguna cosa 
li rondava pel cap, però mai m'havia costat a preguntar-li res. Pot ser si ho hagués fet... Pot ser si 
aquell dia l'hagués agafat del braç abans de que es separés de mi i li hagués preguntat, si l'hagués 
mirat als ulls, si l'hagués escoltat... 
Pot ser si aquell dia l'alarma m'hagués despertat a les set i quart, si hagués tingut temps sufi-
cient per preparar-me, si hagués agafat l'informe desat en la funda de plàstic sobre la taula de 
l'escriptori, al costat de l'impressora vella, i hagués marxat de casa a treballar i hagués fet les 
vuit hores de la meva jornada completa, pot ser si hagués continuat amb la meva vida rutinària, 
pautada i dirigida, pot ser llavors no hagués enxampat a la meva novia en els braços nus d'un 
altre home, abraçats entre mirades, sostinguts per un somriure. Cap dels dos es va adonar de la 
meva presència. Pot ser si algun hagués aixecat el cap i m'hagués vist sota el marc de la porta, 
amb la cara desfeta i els ulls encesos i adolorits... Però ningú va dir res. Jo vaig agafar l'informe i 
vaig tancar la porta de casa sense fer soroll. Vaig encendre el cotxe. Vaig arribar tard a la feina i a 
la reunió sobre els mocadors de paper per alemanys refredats. Vaig continuar amb la meva vida. 
Vaig intentar-ho. Però aquell somriure. Ja l'havia vist mil vegades, aquell somriure. Era evident. 
Sempre ho havia estat. Un somriure que amagava sutilment xiuxiuejos a l'orella, sospirs tallats 
i mirades torçades. Segurament des de feia mesos i jo no havia sospitat mai res. Havia estat cec 
completament. S'havien rigut de mi durant mesos. S'havien aprofitat de mi. Un simple trebal-
lador que seguia al peu de la lletra qualsevol instrucció i no es qüestionava res que l'envoltava. 
Fins aquell matí. 
Pot ser si en lloc de comprar una bossa de patates sabor pernil hagués mirat als ulls aquell home 
i vist la veritat, pot ser si en lloc de viure per la feina, hagués viscut per somriure, com aquell 
home, pot ser ara no tindria el cor destrossat i l'orgull ferit. 
Pot ser ara no tindria un cadàver als peus i les mans tacades de sang.
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El Piano

Gerard Rifer Garrido | 2n d’ESO | Montcau - La Mola
1r premi | B 2017

Em feien molt de mal les mans després de practicar sense descans durant tot aquell temps, però 
estava orgullós del resultat. No podia esperar a l’endemà per ensenyar la nova cançó que havia 
compost. Vaig anar a pentinar-me els cabells negres com els del meu pare que em queien sobre 
el front i en els meus ulls blaus s’hi veien les primeres mostres de cansament. Així doncs, me’n 
vaig anar a dormir al cap d’una estona. Un cop al llit notava com la son m’envaïa cada racó del 
cos mentre intentava no pensar en res que no fossin notes, acords, tecles...
 Em vaig despertar tard i vaig haver d’anar el més ràpid que vaig poder per no arribar tard a 
classe.
- Àlex, Àlex! Vine corre!
Ell és el meu professor i també el meu pare. Un home alt i musculat amb els cabells negres i llargs 
que li cauen per l’esquena i encara que no ho sembla a simple vista, té un caràcter d’allò més ego-
ista. És ell qui va voler que comencés a tocar, després de la mort de la mare, set anys enrere. Me’n 
recordo perfectament, la manera com tocava feia que fins i tot els ocells callessin per escoltar-la, 
o això crec. Va morir quan jo tenia vuit anys. 
- Ensenya-li a la classe que has fet aquesta setmana -va dir assenyalant el gran piano de cua 
del mig de la sala. M’hi vaig asseure i vaig tocar tal com havia practicat tota la nit. Després dels 
aplaudiments i alguna “crítica constructiva” per part del meu pare, ens van explicar que d’aquí a 
tres dies hi hauria un concert  i que m’havien triat a mi com a representant de l’internat de músi-
ca. A mi. No sabia si estaria a l’altura, i el meu pare tampoc és que m’animés gaire.
La resta del dia va ser bastant normal, com tots els altres. Quan es van acabar les classes vaig anar 
a la meva habitació, que vaig trobar com sempre: fosca i trista, sense un bri de llum, com si tota 
l’alegria se n’hagués anat per sempre i no pensés tornar. 
Ja que tenia poc temps vaig decidir aprofitar-lo al màxim. Vaig tocar fins que les mans em van 
cremar i els dits em tremolaven de l’esforç. Me’n vaig anar a dormir les poques hores que que-
daven de la nit en el meu llit polsegós. I llavors va passar. 
No portava ni deu minuts al llit quan vaig sentir com algú tocava la meva cançó del dia ante-
rior en el vell piano. Em va sobresaltar molt perquè, que jo sabés, ningú, a part de mi, tenia les 
claus del meu dormitori. Em vaig aixecar amb molt de compte mentre les notes sonaven una a 
una sense interrupció, sense deixar-se’n cap. Vaig obrir la porta lentament. Quan els ulls es van 
acostumar a la foscor, em vaig adonar que allà la temperatura era alguns graus més baixa. Però 
no va ser això el que em va deixar les cames entumides, la respiració accelerada, i els ulls esbat-
anats. No, no va ser la baixada de temperatura, sinó el fet de que el piano estava tocant sol. Les 
tecles una a una s’anaven pressionant sense que ningú les toqués, sense que ningú les mogués. 
De sobte, les tecles es vana aturar i es va fer el silenci. Vaig tancar els ulls, esperant el pitjor, sense 
moure’m d’on era, en aquella habitació fosca i plena de pors.
-Vine amb mi-
Se’m va glaçar la sang a les venes. Algú, o alguna cosa en aquella habitació, acabava de parlar amb 
una veu gutural però al mateix temps càlida que feia estremir cada fibra del meu cos. 
-Vine amb mi, Alexander, vine amb mi
De sobte vaig saber qui em cridava. Era la mare, ella era la única que em deia pel meu nom 
complet.
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-Mare?- vaig dir tremolant.
Just en aquell moment una porta lluminosa es va obrir davant dels meus ulls.
-Vine amb mi, Alexander
Vaig prendre la decisió de travessar la porta i just quan la passava, la temperatura va pujar molt, 
feia escalfor, i tots els meus problemes anaven desapareixent: el concert, el meu pare, l’internat... 
la por. Però com notava que desapareixien els meus problemes també vaig notar que desapareixia 
alguna altra cosa, jo. 
Ara intentava no pensar en res que no fossin notes, acords, tecles... i la meva mare.
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El retorn

Judith Rodríguez Tortajada | 1r d’ESO | Jesús Salvador
2n premi | B 2017

CAPÍTOL I

Sabadell. Una nit qualsevol de la primavera de 1996. Miquel agafà el pinzell amb les seves mans 
delicades i els seus dits de pianista. Dubtà uns instants observant detingudament la barreja de 
colors de la seva paleta. Combinà tons grisos i, abans de començar a perfilar la silueta en el llenç 
blanc, la mirà detingudament. Era la Torre de l’Aigua. La seva presència solitària imposava per 
la seva alçada. Mirà el brillant cel pigallat d’estels. És fixà en la gran lluna plena que brillava 
com mai i observà com s’amagava en els núvols de cotó fluix però, no obstant, sense parar de 
resplendir. Començà a pintar amb inseguretat, com feia cada nit i, mentre acabava la primera 
traçada, li relliscà una llàgrima al peu de la torre. El vell home de cabells blancs i rinxolats, recol-
lits amb una cua imperfecta, segué una estona a descansar. Notava que la seva vida se li escapava 
pel pas del temps, la seva pell era pàl•lida com la pròpia mort i la seva cara estava plena d’arru-
gues que amagaven els seus petits ulls malalts. Se li escapà una nova llàgrima que recorregué el 
seu nas aguilenc. Deixà caure la seva paleta i s’esquitxà de negre el seu xandall, ja ple de taques 
de pintura. 
De sobte, aparegué a dalt de l’edifici una figura robusta, amb molt pèl i bastant alta. Observà 
detingudament l’ancià, li clavà la mirada com un ganivet i, acte seguit, baixà saltant d’una de les 
columnes amb una agilitat inhumana. El Miquel s’espantà, sobretot perquè no distingia el rostre 
de qui l’estava observant, només notava els seus brillants ulls vermells. De sobte, va desaparèixer 
del seu camp de visió. Pensà que havia estat fruit de la seva imaginació. Va sentir un soroll. Es 
girà i somrigué. Era el Hassan. 
• Hola Hassan. Què fas despert tan tard?
• No podia dormir… Avui fa ja dos anys de l’accident dels meus pares
El Hassan havia arribat del Marroc feia un temps fugint de la pobresa del seu país i de seguida 
va establir una relació especial amb el Miquel ja que li acompanyava moltes nits mentre pintava 
la Torre de l’Aigua en nits de lluna plena. El Hassan vivia amb el seu avi que era l’únic familiar 
que li quedava.
• Ei… Hassan… Tranquil… - li va fer una abraçada mentre ell plorava encara més.
• Els trobo a faltar… Tot per culpa d’un estúpid cotxe...
• Jo també els trobo a faltar Hassan, jo també… - l’estrenyé més fort encara - Hauries d’anar 
amb el teu avi. Saps que ell t’estima molt, veritat?
• S… Sí… 
• Doncs consola’l… Avui has d’estar a prop d’ell…
• Gràcies de nou Miquel - cridà en Hassan, mentre corria cap a casa. 

El Miquel es va tornar a quedar sol. Pensà uns instants en la desgràcia del pobre Hassan i després 
recordà el que havia vist abans. Li havia semblat una figura interessant i misteriosa i va decidir 
pintar-la. Un moment abans de plasmar-la al llenç, es va detenir. De veritat devia dibuixar-la?
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CAPÍTOL II

Una tarda qualsevol d’un estiu calorós del 1937. El Miquel jugava innocentment al riu Ripoll 
amb un home alt, prim, de cabells castanys i ulls negres com el carbó. Com moltes tardes van 
seure a escoltar el silenci de l’aigua trencat  pel piular dels ocells quan, de sobte, el Miquel  va 
preguntar:
• Quan tornaràs papà?  
• No et preocupis per això… - contestà l’Oriol, el pare del Miquel, una mica preocupat 
mentre llençava amb força una pedra al riu - Mira! Aquesta ha rebotat! 
• A mi no em superes! - assegurà el Miquel - Veus? Set rebots!
• Doncs… Saps en què no em guanyaràs mai? Al tocar i parar! Pilles! 
• Com que no? Ja veuràs! - reptà l’infant mentre corria darrere de l’home.
I, totes les tardes, passejaven pels meandres del riu Ripoll fins que queia la nit a Sabadell, desit-
jant que aquell dia no arribés. El resplendor i la brillantor que desprenien els ulls de les dues 
persones que corrien, jugaven i saltaven pel riu indicaven que s’estimaven moltíssim però aquella 
felicitat estava a punt d’arribar a la seva fi:  l’Oriol havia d’incorporar-se a lluitar amb el bàndol 
republicà a la guerra civil. No hi havia volta de full.
Arribà el temut dia i el pare es llevà d’hora per preparar la seva motxilla.  A les set, despertà la 
seva família, entristida per la marxa. Tot just quan el pare deia adéu al Miquel, arribaren uns 
homes uniformats.  El pare besà el seu fill i, tot seguit,  la seva dona. Sortí de casa i s’acomodà 
al darrere d’un cotxe que l’esperava amb el motor en marxa. Per la finestra, regalà un gest de 
complicitat al Miquel que li retornà no massa convençut. El vehicle arrencà i el Miquel  i la seva 
mare restaren quiets mirant en silenci la difusa silueta del cotxe que desapareixia mica en mica 
per l’horitzó mentre el sol saludava el nou dia.
El temps va transcórrer molt lentament. Mare i fill rebien cartes de l’Oriol una o dues vegades a 
la setmana on explicava les seves aventures i els tranquil•litzava dient-los que es trobava bé, tot i 
els perills que corria a diari en el camp de batalla fins que, un dia, deixaren de rebre notícies . Un 
mes després un oficial els portà una nota signada per un dels caps militars de l’exèrcit republicà: 
l’Oriol havia desaparegut després d’una inesperada emboscada dels enemics. No es sabia res 
més. La notícia caigué com un gerro d’aigua freda a casa del Miquel. El nen quedà molt afectat. 
Durant tres mesos pràcticament no menjà ni parlà res: passava les tardes mortes al costat del riu 
observant com les orenetes es perdien en la llunyania. La seva mare va haver de treballar netejant 
cases ja que per culpa de la guerra moltes famílies es van empobrir i van passar gana però a ells 
mai els hi faltà res ja que, misteriosament, cada matí trobaven al peu de la porta un cistell amb 
menjar que els hi deixava una persona anònima. Mai van descobrir de qui es tractava.

Els anys es succeïren. El Miquel mai es va casar i va decidir viure una vida solitària. Es convertí 
a la ciutat en un personatge popular, entranyable, peculiar i excèntric perquè cada nit de lluna 
plena pintava la torre de l’Aigua: era l’ homenatge al seu pare.

CAPÍTOL III

Sentí les seves passes, s’apropava a ell. Retrocedí des del terra fins caure per les poques escales 
que iniciaven el torricó. La figura es mostrà sota la llum de la lluna que, just en aquell moment, 
sortí de darrere dels núvols i enlluernà més intensament la ciutat. L’ancià, dolgut per la caiguda, 
alçà la mirada per fixar-se qui era l’individu que li estava atacant.. El monstre s’apropà lentament, 
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com si gaudís cada segon de la situació i, cada cop que feia un pas, la seva figura creixia i es feia 
més temible. L’home llop tenia un cabell tant fosc que no se li veia pràcticament la figura. Les 
seves dents coral•lines reflectien una brillantor estranya que, combinada amb uns ulls rogencs 
que relluïen dins la foscor, feien por. Li treia tres caps al pobre ancià, que va seure al terra paral-
itzat, observant aquella espècie d’animal ferotge. Reaccionà i li llençà una pedra a la cara, però 
el monstre l’agafà a l’instant i l’aixafà com si fos una petita mosca. El Miquel no es mogué més. 
Sabia que si ho feia provocaria que l’instint animal d’aquell individu sortís i les conseqüències 
podien ser terribles…  Inesperadament l’home llop també es va detenir, fet que va sorprendre 
el Miquel que pensava que en qualsevol moment l’atacaria. Aquella bèstia l’observà detinguda-
ment. Després, dirigí la seva mirada cap a la pintura. Veié que en Miquel havia pintat tot de 
colors grisos menys una cosa: la seva silueta amb els ulls rogencs. S’apropà al quadre i somrigué. 
El Miquel restà encara més pàl•lid quan veié qui l’havia agredit. L’home llop agafà la paleta, que 
estava al terra, i començà a pintar. Dibuixà una figura al costat de la seva. L’ancià l’observava amb 
una barreja d’al•lucinació i temor. Tancà els ulls per poder pensar com reaccionar a la situació. 
Quan tornà a obrir-los es trobà sol, només acompanyat del seu quadre, la seva paleta i la lluna 
plena presidint el cel…
CAPÍTOL IV

El Hassan es llevà com cada matí pensant en els seus pares. Recordava la veu tendre de la mare, 
que el despertava cada dia per tal de que anés a menjar-se el deliciós esmorzar que li preparava. 
Begué un got de llet i corregué a trobar el Miquel que solia quedar-se adormit en sota un arbre 
les nits que pintava. Necessitava parlar amb ell. Quan arribà, veié el cos de l’ancià. Les pintures 
eren escampades pel terra. Al costat, hi havia un quadre, la seva última obra. Distingí en el llenç 
la silueta de la Torre da l’Aigua amb una figura peluda a dalt de tot. Què era allò? Es fixà en els 
seus detalls: dues dents molt esmolades i unes urpes que feien por. Un llop? Just a la dreta de 
l’animal, hi havia un individu que s’assemblava al Miquel. En Hassan no trobava cap sentit al 
dibuix.  Avançà encara més, oblidant-se per uns minuts de la pintura i s’adonà que el Miquel 
no respirava però tenia un somriure a la cara que mostrava felicitat, tendresa i, fins i tot, calma. 
No estava segur de què fer, si anar a parlar amb a la policia o si informar abans el seu avi. Mirà 
detingudament la figura de l’ancià. Era estranya, com més peluda. Oblidà el petit detall que havia 
percebut i va córrer fins al poble a demanar ajuda.

*************************************

Ja havia transcorregut un mes des del dia de la mort del Miquel. Sabia que no havia patit, però el 
trobava a faltar. Ara als matins, no només pensava en els seus pares, sinó també en el seu millor 
amic. Recordava les tardes junts, com el consolava, com jugaven, com pintaven… Sortí al carrer 
per aclarir-se. Ja era de nit. Els pocs i vells fanals dels carrerons il•luminaven el poble tímida-
ment. S’assegué al peu de la Torre, com feia amb el Miquel. Es girà per observar-la, allà dreta, 
majestuosa, i es quedà vetllant-la pràcticament una hora sencera. Començava a fer fred. Decidí 
tornar a casa, si més no per informar el seu avi que es trobava bé i quan arribà veié a la porta un 
cistell tapat amb una manta blanca. La va treure. El cistell era ple de menjar. El Hassan mirà al 
cel amb els ulls vidriosos i somrigué dolçament a la blanca lluna... 
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En busca de mitja

Pol Macià Sobré | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
3r premi | B 2017

Hola a tots. Mai està de més dir el que ets: tu ets un humà, jo sóc un mitjó (un parell, per 
ser més exactes). No et pensis que per ser un mitjó no tinc nom. Em dic Carles. Jo era a una 
botiga de roba de prestigi. A mi em van posar al costat d’una finestra, a la botiga, amb altres 
mitjons. Cada dia xerràvem i observàvem per la finestra la ciutat. Era genial, si no fos perquè 
un dia em van agafar. Va ser horrorós: primer em van agafar com si no em tinguessin cap 
respecte, o sigui, em van doblegar i inclús arrugar. Després em van anar carretejant fins que 
em van posar en una cinta. L’únic moment, curt però moment, de tranquil•litat que vaig tenir 
abans que em passessin per un lloc on hi havia com uns làsers de color vermells i que quan 
em passava emetia un soroll, com si fos un xiulet. Aleshores van tirar-me per una rampa de 
cilindres que giraven sobre ells mateixos fins que vaig xocar contra una paret de color plata. 
Allà, em van introduir a una bossa. Jo, allà tot incòmode; i ells, cruels com eren, ben feliços. 
Quina cara! Passava el temps i només se sentia com un motor i jo anava donant petits salts. 
Suposo que era un vehicle. Doncs vaja, quin vehicle més sorollós, renoi, els sotracs que feia! 
Va anar passant el temps i al final es va acabar el soroll del vehicle, em van treure de la bossa 
però em van posar en un calaix. 
-Quina pena! N’han posat un altre! Això no s’acaba mai! -es va sentir.
-Què és? -va dir un altre- són uns calçotets, una samarreta interior o...
-Uns mitjons -vaig dir.
-No m’estranya -una veu profunda va inundar el calaix-. D’aquests ja en queden pocs! Em dic 
Josep! Encantat de conèixer-te! Jo també sóc uns mitjons.
-Igualment -vaig dir-. Jo em dic Carles. Què... què és tot això?
-Tranquil, a tots els hi passa. Ets en un calaix. Saps per què et trobes aquí?
-No. Digueu-m’ho! M’estic angoixant!
El Josep va sortir de la penombra i va il•luminar-se amb la poca llum que entrava al calaix.
-Em veus? –va dir- estic molt foradat.
-Sí –vaig afirmar- Per què?
-T’han fabricat perquè aquests humans, que no ens tenen cap respecte, et refreguin per terra 
i ells no s’embrutin. A mi ja m’han refregat tantes vegades que estic ple de forats, i ara et toca 
a tu.
-Va, home, Josep! –va saltar una samarreta tèrmica- no l’espantis, que és nou! Perdona’l, per 
cert, jo em dic Màrius. Si vols, t’explico la història del teu... futur. Doncs mira: hi ha tres fases. 
A la primera t’estrangulen per posar-te al peu i quedes súper incòmode. Aleshores et posen 
en una sabata. Aquesta és la fase més curta però la més dolorosa i potser dura alguns dies. 
A la fase dos et porten a dins la sabata, però la pitjor part ve quan se les treuen i t’arrastren 
omplint-te de pols i brutícia. Finalment, a la fase tres et porten a una torturadora que gira i 
gira omplint-te de sabó i aigua, ofegant-te i marejant-te... és horrorós. 
Em vaig espantar molt, però sabia que era el meu destí. Vaig avorrir-me uns dies al calaix fins 
que vaig sentir que els que em van agafar van dir:
-Estic impacient per emprovar-me aquests mitjons nous! -va dir un.
-Però vigila, que són molt cars, no els omplis de forats com els altres. I, per cert, a veure quan 
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els tirem a la brossa, semblen un formatge -va dir l’altra.
-No! Que són molt còmodes!
-Josep! -vaig dir jo- una veu diu que vol tirar-te a la brossa! L’altre veu no vol, però segur que al 
final et llencen.
-Tu no et preocupis per mi... Jo ja he viscut molt -va dir somrient. Aleshores es va obrir el calaix- 
Vinga, passa-t’ho bé!
-No et prometo res! -vaig dir mentre ja m’agafaven i em posaven al seu peu. S’hi està molt incò-
mode a un peu, de debò! La primera fase va començar: aquella sabata pútrida... horrorós! Per no 
parlar-te’n de la segona... però aquella gent no neteja el terra? I la tercera. Observar la màquina 
del dimoni, cagat de por, veient el que els hi fan als altres mentre esperes a que et toqui a tu... 
només veient com girava aquella cosa ja em marejava. No m’imaginava com seria si hi estigués a 
dins. Doncs ja ho havia fet bé, millor no imaginar-s’ho!
Van ser uns dies horrorosos i, a la fi, vaig tornar al calaix, amb el Josep, el Màrius, i una peça de 
roba més.
-Mira, Carles -va dir el Màrius- hi ha una nena, però de les que us agraden a vosaltres, unes 
mitges!
-Ai, nen! -va dir ella- no em tractis com si fos una peça sense sentiments -es va dirigir a mi-. 
Hola, em dic Natàlia. Tu Carles, oi? -vaig assentir- D’acord. És que jo d’aquests no me’n fio -em 
vaig quedar embadalit mirant la seva bellesa fins que...
-Escolta! Vaig a tirar els mitjons aquells foradats que tens -ningú va respondre-. No em deu haver 
sentit, però m’és igual! No ha dit pas que no! -va obrir el calaix i va agafar al Josep. 
-Natàlia, vindré a buscar-te! T’ho prometo! -vaig dir. Llavors vaig llançar-me del calaix, anant 
el més ràpid possible seguint a la senyora que volia llançar el Josep. Va agafar una bossa plena 
d’altra roba. Va tirar-hi el Josep a dins i ella va agafar la bossa. Ja a  l'altura de les seves mans no 
hi podia arribar, m’havia de rendir. Això és el que diria si no hagués pogut agafar-me a temps a 
la bossa. Ella, sense veure’m, i jo intentant pujant per la bossa per arribar al forat. Va ser quan va 
deixar la bossa al maleter del cotxe quan vaig pujar amb més facilitat, ja que tenia més elements a 
utilitzar. Un cop a dins, vaig retrobar-me amb el Josep. Ell em va dir que me n’anés, jo que hi era a 
temps. Vaig dir un NO ben rotund. Em negava a deixar-lo plantat i que el tiressin a la deixalleria. 
El cotxe va arribar al seu destí, i el nostre s’acostava. Ella, amb malícia, va agafar la bossa i la va 
tirar al contenidor. Allà em van fer a trossos... Què us penseu? Que vaig morir? En absolut! Si no 
com et penses que podria estar explicant aquesta història en pretèrit?
Vaig renéixer a la mateixa botiga de prestigi d’on m’havien agafat la primera vegada, però no em 
van col•locar amb els meus antics amics, ja que ara jo tenia uns colors diferents: havia estat reu-
tilitzat! La qüestió és que vaig veure un senyor molt angoixat i nerviós. Aleshores em va veure i 
va somriure. Em va agafar (ell, per sort, ho va fer amb cura) i va dir:
-Per fi uns mitjons macos per a la discoteca!
Com abans, tot el rotllo aquell de la llum vermella i la rampa i bla, bla, bla... Més tard, però 
bastant més tard, a la nit, ell se'm va posar al peu. Aquell tio era el millor; no em va fer cap mal. 
Em va posar a una sabata còmode i, sobretot, perfumada! Em va portar a un lloc on hi havia 
llums i música... segons ell, es deia discoteca. Va estar una estona ballant fins que m’hi vaig fixar. 
La noia maliciosa que va llençar-nos a tots. Amb mala fortuna el noi va acostar-se a ella i van 
ballar junts. Va ser per casualitat que vaig fixar-me que les mitges que portava la noia eren la 
Natàlia: mateix color, mateixa marca i mateixa propietària. 
-Natàlia! Natàlia! -vaig cridar. Finalment em va sentir.
-Com saps el meu nom?
-Sóc el Carles! La senyora malèvola va llançar-me amb altres peces de roba i em van canviar el 
color i tot, però sóc jo!
-Per què he de creure’t?
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-Perquè et vaig prometre que vindria a buscar-te! He sigut un porc! Al final no ho he fet i ho 
has hagut de fer tu! Sisplau! M’has de creure!
-Et crec -va ser com si el meu teixit intern tornés a bategar-. He escoltat suficient per saber 
que no ha sigut culpa teva -va fixar-se en la parella que ens portava-. Mira! Fixa-t’hi! Se’n van 
junts! Això potser vol dir que...
-...s’estimen. I això vol dir que si aquest amor perdura, viuran junts i ens veurem cada dia -vam 
dir a l’uníson. Ells van arribar a casa del noi i van estirar-se al llit... Aleshores ella va dir:
-No saps ben bé la sort que he tingut amb tu. El meu altre nuvi em va deixar perquè li vaig 
llençar uns mitjons foradats i altra roba espatllada. La veritat és que ell sempre estava enfadat 
i jo també sempre ho estava per culpa seva, però veig que ara serà diferent -de totes formes el 
que no sabia ella és que tota aquella roba del seu nuvi era jo.
Ara la noia em queia bé! Una de les raons i, crec, la més important és que gràcies a ella vaig 
poder retrobar el meu amor aquella nit.
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Exposició “Segle XXI: una època fosca”

Adrià Aguacil Portillo | 2n de batxillerat | Institut Pau Vila
1r premi | A 2018

Any 2245, Museu d’Arqueologia de Catalunya
Al vestíbul del museu, la família Garcia deixava les seves pertinences dins d’una taquilla amb Sis-
tema d’Apertura de Bona Voluntat. Per obrir-la, se la saludava dient-li <<Bon dia, Eugènia>>. Si 
la intel•ligència artificial adherida al pany –l’Eugènia– detectava bones intencions en la vibració 
de la veu, deduïa que no pertanyia a un lladre, i s’obria. Era infal•lible. 
-Mama Ofèlia! –va dir l’Ausiàs, un nen de set anys, mirant la dona que tenia al costat-. Què hi 
veurem aquí?
-No ho sé, fill! –va respondre-li l’Ofèlia-. La mama Peronella ens ha dit que era una sorpresa.
L’Ausiàs es va col•locar bé la faldilla i es va girar per mirar la seva altra mare. Però la Dafne, la 
seva tercera mare, el va interrompre.
-No ho vulguis saber abans d’hora, reietó! Quan entrem, ja ho descobriràs.
-Però mama Dafne...
-Exacte! –va exclamar la Peronella-. Fes cas a les teves mares.
De sobte, va aparèixer l’holograma d’un home vestit amb una americana. 
-Benvingudes! –va exclamar-. Sóc en Marc, un historiador especialitzat en el segle XXI. Avui us 
faré de guia! 
-Ostres! –va fer l’Ausiàs-. Va vestit com els antics! I es diu Marc, com els vostres re-re-rebesavis!
El guia els va fer entrar. Van passar per les sales de la Prehistòria, l’Antiguitat, l’Edat Mitjana, 
l’Edat Moderna i l’Edat Postmoderna (compresa entre els anys 1789 i 1999). Finalment van ar-
ribar a l’exposició estrella. S’anomenava: Segle XXI: una època fosca. Es van aturar just a l’entrada. 
-El segle XXI –va començar el guia-, qualificat pels historiadors com l’edat mitjana de la moder-
nitat, fou un període convuls. Les guerres van devastar països sencers. Grans epidèmies, com 
l’Ebola, van provocar milions de morts. El poc reciclatge que es practicava i les tones de deixalla 
que s’abocaven als oceans van crear illes de bosses de plàstic de la mida d’Austràlia. La contam-
inació va originar el canvi climàtic. Aquest va causar ciclons, huracans, violentes tempestes i 
l’extinció de milers d’espècies. L’augment de les temperatures va desfer els pols i el mar va pujar 
fins a submergir moltes ciutats costaneres, entre elles Barcelona. De fet, aquest museu s’alça deu 
metres més amunt de l’antic museu arqueològic, que va quedar negat. Quan, ja al segle XXII, es 
va aconseguir reduir la contaminació, restaurar per complet la capa d’ozó i tornar a formar els 
pols, el nivell del mar va descendir i es van recuperar les ciutats. Però no senceres. Sabeu que fa 
dos-cents anys no es podia anar en barca fins a la Sagrada Família? I la platja de Barcelona no 
estava a la Pedrera, sinó dos quilòmetres més avall!
L’Ausiàs i les seves mares van fer una ganyota de sorpresa.
-I per aquest motiu, avui dia es poden fer excursions subaquàtiques pel barri gòtic, l’antiga cate-
dral, les Rambles i el Maremàgnum –va afegir el guia.
-Que estrany! Jo pensava que tot això sempre havia estat sota l’aigua... –va dir la Dafne.
-El segle XXI fou una època de retrocés. Per desgràcia, alguns dels problemes que hi havia, 
com la superpoblació, encara els patim. Anem a veure què conservem d’aquests humans gairebé 
primitius!
El guia els va conduir cap a dins. Es van aturar davant d’una vitrina que contenia uns objectes 
prims i rectangulars de la mida de la mà. Tenien una petita pantalla de vidre. Al costat hi havia 
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uns aparells més grans, plegables, amb un teclat i una pantalla. Estaven rovellats i amb les pan-
talles esquerdades. 
-Aquests artefactes s’anomenaven telèfons mòbils i ordinadors portàtils. Se’n conserven molt 
pocs: sis exemplars aquí i vuit al Museu Britànic. Són els predecessors dels Ironbody d’avui dia. 
La gent els duia sempre a sobre. Amb ells, fotografiaven tot el que veien i feien. Després, ho en-
viaven a centenars de contactes per tal de provocar-los enveja. Patien el que actualment coneix-
em com Trastorn Obsessiu Competitiu. Volien demostrar que la seva vida era més divertida 
que la dels altres, quan en realitat estaven sempre avorrits i res no els satisfeia. Xatejaven amb 
tothom a la vegada i a tota hora, ignorant els qui tenien físicament davant. La típica conversa 
seguia aquesta estructura: Ola q tal? B i tu? B. Q mexpliques? Re i tu? Re. També hi havia con-
verses que consistien simplement en: Ksvdgasdfv? Hglswgeuryo! La majoria de missatges eren 
inútils, no tenien sentit o bé es caracteritzaven per la gran quantitat de faltes d’ortografia. Els 
humans d’aquella època tenien un nivell intel•lectual molt baix. –La família Garcia va riure i va 
exclamar: <<Que estúpids!>>-. A part d’això, als mòbils i als ordinadors es podien descarregar 
llibres, música, pel•lícules i una gran varietat de jocs. 
-Només? Que poc! –va comentar l’Ausiàs-. I devien pesar moltíssim!
-Exacte! I quan no funcionaven, la salvatge i violenta gent vint-i-unenca s’enfadava i els llençava 
al terra. Als que conservem els va passar això. Els arqueòlegs els van trobar enterrats juntament 
amb un cotxe.
-Un cotxe? Mai no n’he sentit a parlar. Què era?
-La civilització del XXI no havia desenvolupat encara la teletransportació. Els humans es 
desplaçaven per terra amb allò. –L’holograma va assenyalar un gran pòdium, a sobre del qual hi 
havia una estructura de metall rovellada amb quatre rodes. Un petit cartell deia: Audi A34-. Per 
moure’s per aire i mar utilitzaven avions i vaixells... Contaminaven moltíssim!
-Els avions apareixen a la novel•la La Senyora de les Anelles, de gènere vint-i-unenc –va dir la 
Peronella–. Els humans els utilitzen en la batalla final contra els monstres de plàstic i les fades 
de diòxid de carboni!
La visita va continuar. Van passar per una vitrina titulada Els materials de la societat del segle 
XXI. 
-El material predominant del XXI era el plàstic. Contaminava molt i Nacions Unides el va pro-
hibir l’any 2156. També tallaven arbres per fer-ne fusta... –La família Garcia va cridar horror-
itzada–. Milers de quilòmetres quadrats de bosc van desaparèixer. Eren molt estúpids: sabien 
fabricar fusta sintètica i no ho feien!
-Que cruels! Pobre planeta! –va gemegar l’Ofèlia.
En una altra vitrina van veure restes de llaunes de coca-cola i de bastonets de les orelles. Van 
passar per una saleta on hi havia reconstruït un pis típic d’una família tradicional vint-i-unenca. 
-L’estructura familiar més comuna del XXI constava de pare, mare i fills. Les variacions d’aques-
ta estructura estaven mal vistes. Les parelles de dos pares o dues mares s’acceptaven, però 
certs llocs i certs sectors les consideraven aberrants. El que no arribaven a entendre era que hi 
haguessin tres pares, tres mares o més, o una combinació dels dos. Com si la diversitat i la gran 
quantitat de membres que estimen i eduquen els infants no els afavorissin! De fet, el matrimoni 
entre més de dues persones no va ser legal a tot el món fins el 2116...  La societat del XXI era 
extremadament conservadora i hipòcrita. Es ventava de ser la més oberta i permissiva de la 
història, però condemnava el sexe en públic o el fet d’anar despullat pel carrer, unes coses que 
ara tots fem. S’anomenava democràtica, però només aconseguia votar uns polítics que, un cop al 
poder, feien el que volien sense consultar el poble. Us imagineu avui dia els nostres governants 
legislant sense sotmetre els projectes de llei a referèndum? –La família Garcia va esclatar a riu-
re-. I igual que la gent dels segles anteriors, diferenciaven els homes de de les dones, com si no 
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fóssim tots persones. Ells gaudien de més drets que elles. 
-I això per què? És absurd! –va exclamar l’Ausiàs.
-Totes les societats anteriors al segle XXII són absurdes. Antigament també s’imposaven normes 
sobre l’estètica, la vestimenta i la manera de fer dels homes i les dones. Unes diferenciacions ara 
inimaginables. Perdien el temps trencant-se el cap amb això i no salvant els ecosistemes... 
Van passar per una sala on es projectaven hologrames de manifestacions a favor de la igualtat de 
gènere. Més endavant van trobar una vitrina amb uns objectes denominats pistoles.
-L’any 2138 Nacions Unides va prohibir les armes i va acabar amb les guerres. Heu de pensar que 
al segle XXI hi havia països on cada ciutadà tenia una d’aquestes! En qualsevol moment podia per-
dre l’oremus i matar el seu veí. A més, molts governants es tiraven floretes parlant de la pau, però 
després destinaven la meitat del pressupost del país a armament, mentre retallaven en educació. I 
continuaven anomenant-se pacífics! Els historiadors creiem que la doble moral de la societat del 
XXI fou pitjor que la inquisició de l’Edat Mitjana.
Van passar per un passadís ple de fotografies de gent dormint al carrer i fent cues a les Oficines 
de Treball. 
-Al segle XXI no es garantia a tothom el dret a l’habitatge i a la feina. Com podia ser que hi hagués 
gent sense sostre i sense treballar? –deia el guia-. Hi havia molt per fer al món d’aquella època: 
moltes coses per arreglar. Els humans es desaprofitaven a ells mateixos.
Van arribar a una cambra fosca que duia el títol de: El Gran Genocidi. A la paret hi havia foto-
grafies d’animals a dins de granges i rètols polsegosos d’una empresa que ja no existia: McDonald’s.
-Pitjor que l’Holocaust fou la gran matança que els humans van dur a terme amb porcs, vaques i 
pollets innocents amb l’objectiu d’obtenir carn per menjar. -L’Ausiàs i les mares van pensar en els 
pobres animalons tancats en un estable, esperant la mort. Van començar a plorar-. Avui, a cada ci-
utat del món hi ha un monument dedicat a tots els animals que van morir per culpa nostra, caçats 
o assassinats a l’escorxador. A Solsona es conserven les ruïnes d’una antiga granja de vaques. Estan 
obertes al públic. Us en recomano la visita.
Finalment, van arribar a una estanteria plena de llibrets.
-Aquests eren els passaports de la gent. Per cada país, un passaport. Moltes vegades, les persones 
es discriminaven per la seva procedència. No eren conscients que el seu genoma era el mateix, que 
eren iguals vinguessin d’on vinguessin, i que el fet d’haver nascut en un lloc no et donava més drets 
sobre aquest. No entenien que el món és de tots. –L’holograma va mostrar un passaport. A la por-
tada hi havia el dibuix de la Terra i hi deia Ciutadà del món-. Al segle XXI no existia el passaport 
únic internacional, igual per a tothom. 
En acabar la visita, la família Garcia va recollir les seves pertinences i va anar al parc del costat. La 
Peronella va clicar un botó metàl•lic que tenia adherit al cap. Els ulls se li van il•luminar.
-A veure... a l’agenda tenim apuntat que ara toca dinar. 
-Que eficaç que és l’Ironbody! –va exclamar la Dafne-. Ofèlia, com és que encara no te l’has posat? 
Ets una prehistòrica! Pitjor encara... ets una vint-i-unenca!
L’Ironbody el duien adherit al cervell gairebé tots els humans del planeta. Era molt barat: qui no 
el tenia era perquè no volia. I això estava mal vist. Amb ell podies fer de tot: contactar telepàtica-
ment amb altra gent, gravar i fotografiar el que veien els teus ulls, orientar-te per la ciutat, trobar 
teletransportadors, veure pel•lícules, assolir nous coneixements... De fet, les escoles ja no existien 
perquè els progenitors introduïen les dades al cervell dels seus fills a través de l’Ironbody. L’última 
aplicació que havia sortit era l’Always Connected, amb la qual podies llegir la ment d’altres per-
sones. Havia tingut molt d’èxit, però ara centenars d’amistats i matrimonis s’estaven trencant i el 
nombre d’homicidis havia pujat un 276%. Nacions Unides tenia un dilema: no sabia si prohibir 
l’aplicació per evitar les morts, o fomentar-la per reduir la superpoblació. 
-Tens gana? –li va preguntar l’Ofèlia a l’Ausiàs.
-Sí! –va respondre-li el nen. La mare va treure un entrepà de la motxilla-. De què és, mama?
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-De cuixa humana, com a tu t’agrada. La vaig comprar ahir. Mmmm! És fresquíssima!
L’any 2200, el problema de la superpoblació, amb la supressió de les epidèmies i les guerres, 
cada cop anava a més. La humanitat es va adonar que ja no podia adquirir totes les proteïnes 
sintèticament o a través de vegetals. El procés científic era molt car i no hi havia tants camps 
de conreu. Però matar animals contaminava molt i feia llàstima. Els governs van elaborar una 
proposta: mitjançant un sorteig, es seleccionarien milions de persones de més de seixanta anys, 
i serien sacrificades per alimentar la resta i reduir l’excés de població. La llei es va sotmetre a 
referèndum l’any 2201 i va guanyar el Sí amb un 100% dels vots. 
La societat del segle XXIII era la més avançada de totes!
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No sóc ningú

Rut Alemay Garrido | 2n de batxillerat | Sant Nicolau
2n premi | A 2018

La teva tassa preferida que hi ha sobre la taula del menjador torna a ser freda com cada matí. 
Penso que algun dia tornaràs a seure davant la taula de fusta que grinyola i arrufaràs el nas en 
fer el primer glop de llet calenta. És una estupidesa, ja ho sé. Recullo la tassa i la deixo dins la 
pica. En obrir l’aixeta, l’aigua hi cau amb fúria al damunt com si volgués destruir aquest record 
que perdura dins meu. No acostumo a ser una persona gaire sentimental encomparació dels 
escriptors d’avui en dia, però els anys d’experiència que arrossego sobre meu m’han dit que una 
persona pot canviar així com els vents ho fan en alta mar i sobretot si aquest canvi té un motiu. 
En el meu cas, el meu motiu ets tu. 
Després de tant temps, ja m’he acostumat a veure la tassa freda, a sentir un buit al meu costat 
mentre dormo, a no tenir ningú amb qui parlar quan és l’hora de sopar, a no saber fer-me el 
nus de la corbata a la primera, a no despertar-me amb un petó de bon dia, a sortir de casa sense 
companyia... Detalls que temps abans trobava insignificants ara són els que omplen la meva sen-
sació de solitud a poc a poc. Cada dia m’és més difícil sortir al carrer sabent que trobaré una nova 
parella asseguda al banc, davant de l’estany de casa nostra, demostrant al món el seu amor in-
condicional. Per què vam decidir viure davant d’un parc? Ah, ja me’n recordo, nosaltres érem els 
que sèiem en aquell banc temps enrere agafats de la mà i rient entre petó i petó. Ara l’única cosa 
que no deixo anar és el bastó que vas regalar-me per les noces de platí. Sé que si em tanco dins 
de casa encara em sentiré més sol, es per això que segueixo amb el nostre negoci de la floristeria. 
Encara recordo el dia que la vam obrir i el somriure d’orella a orella que feies quan el primer cli-
ent va entrar per la porta. Era l’única botiga de l’avinguda que hi havia oberta fins ben entrada la 
nit, ja que tu sempre dedicaves tots els teus esforços perquè cada ram de flors, per al dia següent, 
tingues un toc especial. Ara tanco a l’hora que totes les altres botigues també tanquen, no tinc 
valor per fer el que feies tu si no estàs a la vora meu alegrant-me el dia i recordant-me que giri el 
cartell abans de sortir per la porta cada nit. És en aquell lloc de parets de color carbassa i ple de 
testos farcitsd’orquídies, lliris, bromèlies, i flors de noms que només recordaves tu, on volia que el 
rellotge parés d’avançar i immortalitzes el moment en què tu em miraves i deies que m’estimaves.
Aquests instantsen els quals el temps només avançava per la gent del nostre voltant són els que 
més trobo a faltar. El quadre de l’escriptori on sortim tu i jo el dia del nostre casament, l’he posat 
a la tauleta de nit de la nostra habitació. Així cada cop que em llevo sense el teu petó, puc veure 
la imatge i recordar el millor dia de la meva vida. Les fotos que tenim per casa m’ajuden a super-
ar els dies que em sento més sol i també són l’únic que em consola veure quan tinc un mal dia. 
Algunes tardes, de tant en tant, vaig a donar una volta pel parc d’aquí davant per veure si et trobo 
llegint El Perfum,de Patrick Süskind, com el dia que et vaig conèixer. T’encantaven les novel•les 
de terror, això és el primer que vaig saber de tu i el primer del qual em vaig enamorar.Quan vam 
anar a viure junts, cada nit llegies i l’endemà al matí, mentre et prenies el got de llet, m’explicaves 
el que en pensaves i jo et deia que t’hauries d’haver fet crítica en comptes de florista. 
Tots aquests instants que passava al teu costat em feien feliç. Si no fos perquè ara ja no estàs al 
meu costat, no hi hauria arribat a pensar mai en res de tot això, ni m’hauria plantejat com d’im-
portant eres i ets a la meva vida, i ni m’hauria arribat a imaginar el buit que m’has deixat al cor. 
Demà farà deu anys del dia que vas morir. Costa molt escriure aquestes paraules sabent que mai 
les arribaràs a llegir. Com cada any, agafaré el cotxe que vas comprar-me el dia del meu aniversari 
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i aniré fins al turó de Torravassada. Aparcaré davant de l’església i caminaré fins al punt més alt 
del turó, allà, ben a prop del cel, on vas ser enterrada deu anys enrere. Canviaré el ram de dàlies 
roses per un de nou i t’explicaré tot el que ha canviat des de l’any passat. Sense tu res interessant 
passa al meuvoltant, tu eres qui feies els meus dies excitants i divertits. Aquest any, però, ha si-
gut diferent perquè he decidit escriure’t aquesta cartaexplicant-te realment com em sento, com 
em sento de desanimat per poder continuar endavant amb la poca vida que em queda. No he 
valorat tot el que tenia fins que ja no ho he tingut i tampoc he pogut arribar a veure a temps que, 
sense tu, jo no sóc ningú. 



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     47

No és el que penses

Júlia Muñoz Torrico | 3r d’ESO | Montcau - La Mola
3r premi | A 2018

Vaig despertar-me sobresaltat enmig del somni vívid que estava patint. Un malson, com sempre. 
Aquesta situació es repetia constantment en el pas dels dies. 
Vaig baixar a la cuina a prendre un got d’aigua per treure la set i amb una mica de sort el mal cos 
que m’havia quedat. Tot seguit em vaig tornar a estirar, intentant adormir-me un altre cop, però 
no podia. 
Em venia un i un altre cop la imatge que perseguia els meus somnis. No em deixava dormir en 
pau ni descansar bé per les nits. No podia aguantar-ho més. 
Tancant els ulls i respirant profundament, vaig disposar-me a repassar tots els fets que m’havien 
sobresaltat els anteriors dies.
“El so baix de la televisió ressonava lleument per tota la sala d’estar, es respirava tranquil•litat a 
la casa, mentre jo feia els deures i el pare llegia el diari. 
Jo estava mirant intercaladament els deures i la tele, sense prestar atenció a cap dels dos. Ja s’aca-
baven les notícies i començarien programes d’entreteniment.
Ja havia acabat tota la feina que tenia; podia relaxar-me i no pensar en res més. Entretancant 
els ulls, estava reclinat en la butaca, escoltant un lleu murmuri de fons. I unes paraules em van 
cridar l’atenció. El nom del meu pare acabava de sonar de la tele. Vaig obrir els ulls estranyat, que 
curiós tenir a algú que es digués igual que tu. A punt de dir-li aquella graciosa coincidència vaig 
frenar-me en sec al veure que sortia una foto en blanc i negre d’un home molt semblant al meu 
pare. Estaven parlant de l’assassinat de fa trenta anys del ministre d’exteriors del moment. I sortia 
la fotografia del meu pare com a culpable. Això no podia ser. 
Vaig parpellejar un parell de vegades per assegurar-me que estava conscient i que no era cap 
somni ni al•lucinació. No ho era. Era ell. 
Pàl•lid i tremolant vaig aixecar-me de la butaca i disposat a marxar de casa vaig agafar el mòbil 
i la motxilla de l’escola. El pare va aixecar la mirada estranyat de que m’hagués aixecat i estigués 
quiet davant seu. I llavors va girar el cap i va veure l’informatiu. Va desencaixar la mandíbula i 
va obrir molt els ulls. Va tornar a dirigir la mirada cap a mi, però no em calien paraules. Vaig 
arrencar a córrer sense mirar enrere, en direcció de la porta de l’entrada. Tancada. Vaig tornar 
ràpidament enrere, buscant una altra sortida de la casa. Només hi havia una altra i estava al final 
de la casa; no podia sortir per allà. En un intent desesperat per marxar d’allà vaig obrir la finestra 
i vaig saltar. Estava a la planta baixa, no em vaig fer res de mal. 
El pare estava amb els ulls sortits mirant-ho tot des de la finestra. No vaig esperar a que em 
digués res; corrent esperitat per fugir d’allà, no pensava en res més que el pare que m’havia cuidat 
tant pogués haver matat a algú.
Corrent com mai havia corregut vaig arribar a la parada d’autobusos que hi havia al centre del 
poble; marxar lluny d’on estava era la meva màxima prioritat. 
Vaig agafar el primer bus que vaig veure passar. L’important era allunyar-se, no anar a algun lloc 
concret. 
Un cop vaig ser fora del poble que m’havia vist créixer i estava dins d’un tren que em portaria a 
una ciutat ben allunyada vaig poder pensar amb claredat. 
No m’entrava al cap el que estava passant; no podia ser real. Un cúmul de sentiments s’ajuntaven 
i no vaig poder més i vaig esclatar a plorar. No era conscient del que significava tot allò. Però 
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només sabia i podia entendre que no podia tornar a casa, m’havia de buscar un altre lloc on 
viure, i sobretot trucar a la policia, encara que dubtava que fos capaç d’inculpar-lo.
De moment havia de buscar un lloc segur on anar; que tingués a algú de confiança. 
El mòbil em va començar a sonar, era el pare; vaig penjar. Però va continuar insistint; fins que 
fart de que no parés, vaig agafar-lo:
- Marc, has d’escoltar-me atentament, ho acabo d’entendre tot. No sóc jo el que ha sortit 
per la tele! Torna a casa si us plau, no és el que tu creus.
- Ja clar, i qui ha estat llavors? El teu nom, la teva cara... No vull parlar amb tu, no em puc 
creure que hagis fet això. 
- Era... [vaig penjar abans que pogués dir res més]
Estava en un estat de xoc absolut, no entenia com podia excusar-se d’una cosa que jo mateix 
havia vist, i tampoc podia entendre com ho havia pogut fer. 
M’estava tornant a trucar. Vaig apagar el mòbil, i vaig tancar els ulls, volent fugir del problema 
en que m’havia vist en les últimes hores. I vaig seguir pensant on podia anar. 
Els familiars més pròxims que tenia eren els meus avis i els meus cosins.Aniria a casa els meus 
avis, que vivien més a prop d’on parava el tren i els hi tenia més confiança. 
Ja estava decidit a on marxaria, ara només quedava a que el tren parés i agafés un bus cap a casa 
seva. Vaig mantenir-me tot el viatge en silenci, sense moure’m res més que per canviar el cap 
de lloc cada uns minuts, de la finestra, a l’interior, així successivament fins que es va acabar el 
trajecte i tots vam baixar. Ja s’estava fent fosc.
Al cap d’una hora o així ja estava a casa els meus avis. Sa i estalvi.” 
I és on estic ara des de fa ja uns dies. 
Encara no he obert el mòbil, i no els hi he explicat als avis el que va fer. Nosóc capaç, igual que 
tampoc sóc capaç de trucar a la policia.
Les imatges que vaig veure m’omplen la ment. La seva cara en blanc i negra, un assassinat fa 
trenta anys, el ministre d’exterior. Fa trenta anys. Trenta. 
El meu pare tindria quinze. No podia ser, la imatge no era d’un adolescent. 
Però es deia igual, i amb la mateixa cara. 
L’avi.
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Recorda’m

Ona Siscart Noguer | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
1r premi | B 2018

Hola Josefa,
Sí, aquest és el teu nom, si ja no te’n recordes.També et vull recordar que vas néixer el 3 de setem-
bre de 1940 a Cádiz, Andalusia. Això està cap avall. No cal que abaixis la vista cap al terra que des 
d’aquí Cádiz no es veu. I tampoc mirant cap avall des de la finestra.
El teu color preferit és el corall, que és com un vermell pàl•lid. Quasi tota la teva roba és de color 
corall, excepte algunes peces de roba que són negres o blanques.
Desgraciadament, ara sempre et fan portar una bata horrorosa blanca amb ratlles de color blau 
cel. Tot i que s’ha de dir que és molt còmoda.
El teu menjar preferit són les mongetes seques amb oli, sal i ceba que et feia la teva mare i que 
després vas aprendre a fer tu. Més endavant te n’escriuré la recepta perquè les infermeres que et 
cuiden te’n puguin fer.

El 1961 et vas casar amb l’Antonio, l’home de la teva vida. Era un home dolç, cavallerós i molt 
atractiu. Tant que cada cop que el miraves quasi et feia mal. El sempre et deia “reina meva”, i et 
tractava com si realment fossis de la reialesa.
Però ara l’Antonio ja no hi és. Se n’ha anat. Per sempre. Així que no cal que el busquis.
Amb l’ Antonio vau tenir la teva única filla, la Irene. És bella, generosa i dolça, talment com el seu 
pare. Són com dos gotes d’aigua. Per això t’entra una profunda nostàlgia  cada cop que la mires.
La Irene treballa a l’FBI i sempre està molt enfeinada, però igualment sempre troba temps per 
venir-te a veure un cop per setmana.
La teva fila porta una vida mol perillosa. Pateixes molt per ella. Però també n’estàs extremament 
orgullosa.
Al venir a Catalunya, la Irene es va casar amb un noi català molt simpàtic, el Ferran. No et cau 
pas malament, aquest noi de cara allargada i prim com un fideu. Però el que fa que l’apreciïs de 
veritat és que t’ha portat la teva neta, la Laura. Ella és el teu tresor més preuat. És preciosa, gen-
erosa, simpàtica,intel•ligent, perfecta. És aquella nena que ve cada dia després de l’escola a por-
tar-te un dibuix. Perquè... encara ve cada dia, oi? Ves a saber. Potser quan llegeixis això la Laura 
ja és una dona amb una feina, o fins i tot una família, i ja no pensa en la seva àvia vela i malalta, 
que segurament ja no sap ni caminar per sí sola. Esperem que no.
Ah! Sí! Quasi me’n descuido. El cap ja em comença a fallar. Aquest any, el 2018, t’han diagnost-
icat una malaltia que es diu Alzheimer. Per culpa d’aquesta enfermetat ho oblidaràs tot, des del 
dia de l’aniversari de la teva tia Carmenfins a com s’agafa un llapis. Serà com tornar a ser un nadó 
acabat de néixer. Amb l’única diferència que els nadons et fan sentir alegre i tu més aviat faràs 
que tothom que et vegi senti pena. No ho dic amb mala intenció, però serà així.
Tot i això, has tingut una vida molt complerta. Soc conscient que encara no s’ha acabat. També 
soc conscient que segurament ja no te’n recordes de quasi res, per això t’escric. Perquè em re-
cordis. 
Dic que “em recordis” perquè, si encara no ho has entès, jo soc tu. Però jo visc al 2018 i tu... Ves 
a saber a quin any vius.
Quan et van diagnosticar Alzheimer tot el teu món es va ensorrar. Tot el color de la teva vida va 
marxar de cop. Era ben bé com viure dins una pel•lícula en blanc i negre. No tenies prou força 



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     50

per fer res, i et quedaves tot el dia dins aquesta habitació d’hospital. Et senties com si sobressis, 
com si fessis nosa.
I també hi havia els plors. Tothom que et venia a visitar entrava a la teva habitació amb un som-
riure -tot i que la majoria de vegades era forçat- i en sortia amb llàgrimes al ulls.
Ara tu ja t’hi deus haver acostumat. Però no saps com n’era de dur, al principi.
Veure la gent que més estimaves plorar per culpa teva et trencava el cor. Desitjaves morir-te.
Si ho penses, no era tan mala idea. Quan et mors, la gent plora per culpa teva, però tu no pateix-
es perquè no ho veus. En canvi, quan estàs malalt, la gent plora igual per culpa teva, però tu els 
veus patir i encara et sents pitjor.
Durant tots aquests dies tancada a l’habitació vas pensar molt en una frase que va dir el pare 
quan eres petita. “L’única cosa que ningú et podrà robar mai és el teu passat, les coses que has 
viscut i l’orgull d’haver-les viscut”-va dir.
Doncs bé, quan et van diagnosticar Alzheimer et va venir al cap aquesta frase i vas pensar com 
d’errat anava, el pare. Però no podies acceptar que el teu difunt pare,-que en pau descansi- tan 
llest com era, s’hagués equivocat en una afirmació que havia fet amb tanta convicció.
Així vas anar pensant com ho podies fer per recordar-te a tu mateixa, i et va venir al cap la idea 
d’escriure’t cartes explicant-te la teva vida. Aquesta n’és la primera.
De veritat espero que aquestes cartes t’ajudin a recordar la meravellosa vida que has tingut. En-
cara que només sigui un record molt llunyà, que no saps si és real o si és alguna pel•lícula que 
vas veure fa temps. Necessito que em recordis. Promet-m’ho. Em promets que ho faràs?
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Carta de suicidi

Judit Rodriguez Tortajada | 2n d’ESO | Jesús Salvador
2n premi | B 2018

Cada matí, quan em llevo, penso en aquell diumenge 27 de març, un diumenge que embolcallat 
de fatalitat. Aquell dia vaig assassinar a una persona.
Eren prop de les 6.30 de la tarda, jo estava asseguda al sofà quan algú va trucar a la porta. Des 
de la finestra, vaig poder veure l’Ainoa, que esperava impacient a l’entrada, i vaig decidir no con-
testar. No em venia de gust tornar a escoltar una altra de les seves històries on es feia la màrtir... 
Estava cansada de les llargues i pesades xerrades, que duraven hores, sobre les queixes que la 
seva vida era horrible, que a l’escola li anava molt malament, que els seus pares no paraven de 
barallar-se per culpa seva, que se li havia mort el seu gos Spike... I jo pensava “doncs, si no vols 
suspendre, estudia” o “tots els pares es barallen un o dos dies a la setmana... Si no estan d’acord 
en segons quines coses, es normal que discuteixin... Això no significa que vulguin acabar amb 
la seva relació” i fins i tot tenia uns pensaments tan horribles com “tots tenim problemes, la vida 
no es perfecta per a ningú, ets una exagerada” o “només és un animal, ni que se t’hagués mort 
un familiar...”. Però tot eren pensaments i, potser, si hagués mostrat la meva opinió i m’hagués 
explicat millor els seus problemes, hauria pogut evitar la seva mort. Però no; tot eren silencis 
acompanyats de “Ja...” i “Ho sento...”, de diversos “Què dius? De veritat? Estàs bé?” i d’un o d’altre 
“Sí, pot ser...”. Opinava que les nostres converses amb molta falta d’ànim, les quals jo qualificava 
com a vomitives, no eren importants; no m’imaginava que tingués l’autoestima tan baixa, ni 
tampoc que es sentís tan desgraciada. El pitjor de tot era que ella em considerava com a la seva 
única amiga, es pensava que era una persona lleial i que sempre podria confiar en mi. Jo, en 
canvi, només la veia com una penjada, una pesada que només pensava en ella i el seu gos mort. 
La criticava i em burlava d’ella amb les meves amigues, les que considerava amigues allò que se’n 
diu de veritat.
 
 
Un minut més tard, vaig veure l’Ainoa deixar el que creia que era un insignificant paper a la 
bústia. Just en aquell moment començava el meu programa favorit, “Merlí”, i vaig decidir acabar 
l’episodi. Una hora més tard, quan la programació va emetre els interminables anuncis public-
itaris, vaig dirigir-me, amb mandra, a recollir una nota que em canviaria la vida. Vaig agafar el 
sobre blanc, que en un principi m’havia semblat un paper, i vaig mirar l’altra cara, on amb lletres 
grans i tremoloses havia escrit: “Per a la meva ÚNICA i MILLOR amiga”. En aquells instsnts, no 
sabia el seu contingut, i vaig rumiar “Ja estem... Aquesta no deixarà mai d’intentar ser el centre 
d’atenció?”. Vaig tornar a la sala, vaig seure al mateix lloc del sofà i, en veure que els anuncis con-
tinuaven a la televisió, vaig decidir obrir el sobre.
"Només vull que em deixin de jutjar i criticar per tot. El que faig està sempre malament, ja no puc 
confiar en ningú, estic sola en aquest món... No sóc més que una decepció, una vergonya per la 
meva família... No tinc amics i, des de la mort de l’Spike, sento un buit al meu interior que sé que 
mai no es podrà omplir. Ell era l’únic que em feia sentir una mica especial, però ara m’observo al 
mirall i no veig res més que un horror de noia que, a més de lletja, és estúpida.
Però tu... tu si que m'importes, i et demano perdó per haver-me rendit, per no haver pogut 
aguantar... Però sóc una covard i no podia resistir cap obstacle, cap entrebanc més en aquesta 
vida. Judith, ets la única persona a la que m’atreveixo a dirigir aquesta carta, perquè ets la única 
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persona en aquest món que m’ha donat suport. Has estat la única que ha escoltat les meves 
soporíferes històries i la única de la que m’he pogut refiar. Per això he decidit explicar-te a tu, 
únicament a tu, què m’ha fet prendre aquesta decisió tan extrema. He pensat que ningú no em 
trobarà a faltar... Gràcies per haver-me fet sentir bé en aquest vida d’infern.”
 

Vaig haver de rellegir la carta dues vegades més; no em creia el que deia. El missatge m’havia 
impactat tant que van passar tres minuts i no havia reaccionat. Un cop vaig poder respondre 
als meus estímuls, vaig agafar la bicicleta a correcuita i vaig anar cap a casa de l’Ainoa. En el 
camí semblava que el món sencer s’hagués parat... Els cotxes, els semàfors, els ocells... Tots 
anaven lents, i jo ni tan sols hi podia pensar. Només m’imaginava l’Ainoa penjada d’una corda 
o al costat d’unes pastilles mentre dormia el somni etern... Jo era la única a la que havia confiat 
els seus últims pensaments, el seu últim escrit... I l’havia fallat.

 
Quan anava pel Carrer de Gràcia vaig sentir una sirena d’ambulància. Jo desitjava amb totes 
les meves forces que no fos ella, ho anhelava més que res en el món. Però al girar la cantonada 
vaig veure les llums inconfusibles dels equips mèdics, juntament amb les sirenes de la policia 
i els plors de la Paula, la mare de l’Ainoa. Jo vaig córrer cap allà, fins i tot vaig passar per sota 
del cordó judicial, i la vaig veure allà ajaguda al seu llit. Però no tenia ni pastilles ni la corda... 
S’havia suïcidat d’una manera súper dolorosa: amb un ganivet s’havia anat fent talls profunds 
per tot el cos, fins i tot en tenia un parell al rostre.
Una llàgrima em va començar a regalimar per la galta. Mai hauria pensat que ploraria per ella, 
però així va ser... Estava paralitzada quan un dels policies em va veure i em va fer fora. Llavors, 
vaig seure a terra, recolzada a la paret, mentre la llàgrima es fonia amb el coll de la meva brusa.
 

Al tornar a casa, els meus pares estaven com si res, encara no els hi havia arribat la notícia. No 
vaig gosar dir res, no en tenia ganes. L’endemà, s’hi van assabentar, però jo ja havia comentat a 
la mare que no em queia bé, i llavors van pensar que per mi la seva mort no tenia importància 
i no van treure més el tema en les nostres converses quotidianes.
Ningú sabia que havia mort per culpa meva, i a l’escola no es va notar cap canvi en especial. 
El director havia posat una foto seva a la porta de la taquilla de l’Ainoa, però ningú deixava 
cap missatge ni cap tipus de regal o de record. Ni tan sols una miserable flor. Va  ser en aquell 
moment quan em vaig adonar de la solitud que havia patit durant la seva vida, de la seva 
presència entre els passadissos de l’institut, ni tan sols els professors havien comentat res sobre 
la seva mort ni tampoc no ens van comentar en cap tutoria que la mort no era la solució... Res, 
semblava que jo no hagués matat a ningú.
 
 
Ja han passat més de dues setmanes i no puc deixar de pensar en què sóc una assassina. Vaig 
matar a un ésser viu només perquè volia veure un parell d’episodis de “Merlí” més... Una per-
sona va perdre la vida perquè vaig decidir seure al sofà en comptes d’obrir-li la porta... Una 
noia va deixar de respirar perquè no vaig dir el que opinava de veritat... Vaig matar-la per 
una sèrie de televisió... I, a sobre, es creia que podia confiar en mi quan jo l’únic que feia era 
insultar-la quan no hi era present i passar d’ella i de les seves històries que em semblaven de 
nena petita. Va morir per una superstició, i jo no vaig ser capaç d’ajudar-la quan em demanava 
ajuda.
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Per això no puc seguir en aquest món, no me’l mereixo. No puc veure l’alba d’un nou dia i 
pensar en aquest 27 de març; no tinc forces suficients per acceptar el meu gran error... Per això 
he decidit morir, però no d’una manera normal; havia de patir tant com havia patit ella.
 

Havia de decidir com morir. No podia ser senzill, havia de ser pitjor que a talls. M’ho mereix-
ia, tot i més. Havia de ser la pitjor manera de morir, així que vaig decidir buscar per internet i 
veure quina de totes era la més cruel. En un principi em vaig decantar per morir ofegada, però 
després vaig poder llegir que el dolor al morir cremada era extremadament superior.
Ja estava decidit, moriria cremada... Però on, i quan? Aquesta era una decisió que no sabia 
escollir... Vaig pensar que tot havia de tenir a veure amb per què he decidit abandonar aquest 
món... Així que vaig voler suïcidar-me on s’havia suïcidat ella. Els seus pares ja havien deixat 
la casa, segons ells perquè els records els eren massa presents... No seria difícil colar-me així 
que, un cop vaig agafar la gasolina de reserva que tenia el meu pare al garatge, vaig anar amb 
bicicleta, en la mateixa direcció i hora que aquell dia.
 

Ara mateix estic escrivint les últimes línies de la meva confessió. Ja m’he ruixat amb la gasoli-
na, i només haig d’esperar a que siguin les 19.37 per calar-me foc i morir, lenta i dolorosament, 
abans de desmaiar-me pel fum i que el cor em deixi de bategar.

Necessitava que tothom sabés la vertadera història, una història que jo podria haver evitat.
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Cos o ment

Leire Oliver Martínez | 2n d’ESO | Tecnos
3r premi | B 2018

– Senyora Swan, com a muller del senyor Swan, ens agradaria que fos vostè l’encarregada d’om-
plir la fitxa setmanal que hem d'emplenar tots els científics quan fem un experiment. Aquesta 
vegada, hem pensat que seria un honor que l’omplís vostè, ja que, segurament, és la persona 
que passa més temps amb el seu seu marit i , per conseqüent, pot deixar constància de l’exper-
iment en tot moment. Intenti explicar com pugui el comportament del pacient, el seu estat  i 
qualsevol símptoma estrany que presenti. Ah! caldria que el seu marit no conegués l’existència 
dels formularis ja que, si així fos, podria intervenir i modificar  l’anàlisi dels resultats.
– Per mi serà un honor doctor, no ho dubti, intentaré omplir les fitxes de la manera més clara 
i precisa que pugui.  Li asseguro que el meu marit no sabrà res de tot això. Totes les setmanes 
intentaré portar els fulls al laboratori.
Un cop acabada la conversa, em vaig dirigir cap a l’habitació de l’hospital on reposava el meu 
espòs. No li havia quedat cap marca del transplantament, a banda d’una petita cicatriu que 
començava al front i s’endinsava dins el seu cabell dissimuladament.  Encara que no sabia si 
podria dir el mateix quan es despertés.  Canviaria el seu comportament?, es recordaria de mi? 
Al cap i a la fi, ara portava el cervell d’una altra persona.
Va arribar el divendres, havia de  fer els deures que m’havien encomanat, així que, en quant els 
meu marit va anar a dormir, em vaig posar mans a l’obra.
24 de novembre de 2023, cas IDC, Sra. Swan, fitxa 1:
El subjecte ha passat la setmana amb normalitat. Fa quatre dies que li van donar l’alta hospi-
talària, després de realitzar-li les últimes proves. El seu comportament és l’habitual. Reconeix 
perfectament a tots els seus amics i familiars, i, pel que sembla, no té cap trauma de l’accident 
de cotxe que va tenir previ al transplantament i causant d’aquest. Es mareja de tant en tant i té 
lleus mals de cap, però poc importants. Ell diu que es troba normal, com si mai li haguessin fet 
cap intervenció quirúrgica. Es pot afirmar que, ara per ara, tot està en ordre.

             No sabia què més escriure, així que ho vaig signar, i vaig guardar el full dins d’un so-
bre. Jo no era ni metge ni científica, per aquest motiu, i malgrat els meus esforços, les meves 
paraules potser no eren les més adequades.

                A més a més, se’m feia estrany anomenar "subjecte" al meu home, però el doctor 
m’havia indicat clarament que en el formulari l’havia de dir d’aquesta manera, com a "subjecte" 
de l’experiment que era i respectar el seu anonimat.
                De moment estava tranquil•la ja que, tal i com havia escrit a la fitxa, el meu marit 
només tenia marejos i mal de cap. Però uns dies més tard ja no vaig poder dir el mateix. Tot 
va ocórrer l’anterior dijous, quan anàvem passejant tots dos  pel centre de la ciutat i el meu 
espòs va saludar inesperadament a un senyor. La cara d’aquell bon home no em sonava de res 
i, sembla ser que ell tampoc ens coneixia a nosaltres. Però el meu home semblava totalment 
convençut que sabia qui era aquella persona. Em vaig disculpar per l’error de la meva parel-
la i vam continuar passejant. Al principi vaig pensar que havia estat una confusió sense cap 
mena d’importància, però uns metres més endavant, es va repetir l’escena: el meu home va 
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parar a una altra persona, aquest cop una noia d’uns vint anys que estava passejant un gos. Ell va 
començar a acaronar suaument l’animal i el va anomenar “Doggi”. La jove semblava tan sorpresa 
com jo i, quan anava a preguntar quelcom (segurament qui érem nosaltres i com era possible que 
el meu marit conegués la seva mascota), em vaig avançar i li vaig preguntar:
– Perdoni, coneixia vostè al senyor Crow, que en pau descansi?
La noia va assentir amb els ulls humits i va afegir que era el seu cosí. El senyor Crow havia estat 
el donant del cervell. Havia mort per una malaltia del cor i, com el seu cervell no va resultar dan-
yat, l’havien utilitzat per l’experiment que havia salvat, de moment, la vida del meu marit. Vaig 
empal•lidir, ho vaig notar en el meu rostre, i les meves mans es van refredar acompanyades d’una 
lleugera tremolor. Llavors, al veure la cara encuriosida de la noia, vaig mentir:
– Disculpi, el meu acompanyant era amic del seu cosí. Crec que potser us havíeu vist en alguna 
ocasió..
– Segurament. Ara, si em disculpen, tinc una mica de pressa... 
Va estirar de la corretja del gos i va marxar pel carrer ràpidament.
Un sentiment fosc em va envair la ment i una llàgrima va sortir de cada un dels meus ulls regal-
imant galta abaix. Vaig recordar que el doctor m’havia demanat durant la nostra conversa que el 
meu marit no podia notar sota cap concepte que alguna cosa anava malament ja que, del contra-
ri, podria intervenir en els resultats de l’experiment. Em vaig eixugar els ulls amb la màniga de la 
meva jaqueta i, en arribar a casa, vaig omplir la fitxa de la setmana, el més ràpid que vaig poder, 
mentre el meu cònjuge mirava la televisió distret.
Però la situació encara va empitjorar més. Van passar dues setmanes i el meu espòs cada cop 
més parlava de coses que no li havien succeït mai, com la seva meravellosa estància a París feia 
dos anys, o el malament que ho havia passat en el 2019 quan el van acomiadar de la fàbrica de 
coixins. Però, què eren totes aquelles bogeries? Ell ho explicava com si realment ho hagués viscut 
amb tot luxe de detalls, però és que en realitat sí que ho recordava. Per això la meva preocupació 
creixia cada instant.
Aquella setmana, com cada set dies,  vaig anar a l’hospital i, després de lliurar el formulari a 
recepció, em vaig dirigir a fer una visita, no gaire contenta, al científic que estava al càrrec de 
l’experiment:
– Bon dia doctor, o potser no tan bo. El meu home ho està passant malament i vostè no està fent 
res al respecte. Sí, sí, ja sé que ell va voler fer l’experiment perquè la ciència és la seva vida i faria 
el que fos per formar part d’un avenç mèdic o qui sap què. Però jo no. I no m’agrada gens el que 
li està passant al meu espòs, si es que li puc dir així. Perquè en breu, quan el canvi de ment hagi 
finalitzat, hauré de dir-li senyor Crow. Pensa fer alguna cosa al respecte o es quedarà amb les 
mans creuades com ho està fent fins ara?
– Si us plau, senyora, relaxi’s – vaig intentar protestar però no em va deixar al continuar parlant 
– Entenc que estigui enfadada però ja no hi ha marxa enrere. Si li tornem a posar el seu cervell, 
morirà. I, a més a més, amb el degut respecte, el seu marit ja coneixia les possibles conseqüències 
quan va acceptar formar part de l’experiment, Així doncs, li recomano que torni amb ell imme-
diatament i el vigili perquè no marxi a casa de l’amiga, del cosí o del mateix senyor Crow, que en 
pau descansi. 

Vaig marxar resignada. Aquesta resignació es va allargar dos mesos fins que, un trist divendres 
de febrer, vaig escriure l’última fitxa de l’experiment:

16 de febrer de 2024, cas IDC, Sra. Swan, fitxa 13:
El subjecte ha mort avui per la nit. Al despertar-me, me l’he trobat ajagut al terra del menjador. 
No tenia cap ferida ni arma al voltant, així que el més probable és que la confusió i la bogeria 
hagin acabat amb ell. Amb la seva mort, ha finalitzat aquest experiment, que va complir el seu 
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somni de formar part de la ciència i se’l va emportar com s’emporta el vent la sorra. 
Aquí, en aquest formulari mèdic, li dic adéu plorant i pensant que ell, el meu marit, ha estat 
tot un heroi. 

Vaig sortir al carrer. Em venia de gust caminar per l'Avinguda del centre de la ciutat, sense 
rumb. Em vaig fixar en la multitud anònima que caminava perduda en els seus pensaments.
La seva mort em va fer pensar què som, el nostre cos o la nostra ment?
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Des de la finestra

Junh Ruiz Viñas | 1r de batxillerat | Sant Nicolau
1r premi | A 2019

Feia dies que el sol no em despertava de la manera que ho ha fet avui. Comença a il•luminar a 
poc a poc l'habitació. Fa brillar la paret blanca, dona vida als quadres i a les fotografies penjats 
a la paret. No et veig perquè no et miro però sé que ets aquí. La teva presència és l'ombra que 
no deixa il•luminar la catifa, la teva olor dolça perfuma l'aire i el teu respirar, serè, lliure, que es 
camufla amb l'harmonia del vent i el cant dels ocells, es deixa sentir. Trec el cap de sota el coixí i 
em giro sense fer soroll perquè no te n'adonis. No et vull distreure, avui, el matí és teu. I ets allà 
al racó tal com t'hi havia imaginat: Els teus cabells recollits de manera desordenada i salvatge, 
tramuntana d'aquella nit d'estiu per la platja de Cadaqués, el teu vestit de flors ballava acompa-
nyant les ones i els teus cabells rossos... Però avui no, ara jeus a la vora de la finestra damunt un 
banc que abans no hi era però que deus haver mogut de manera silenciosa per no despertar-me. 
Sé que aquest és el teu lloc preferit. Tens un llibre damunt de la falda i fas veure que llegeixes. Dus 
la meva vella camisa blava amb el coll gastat, una màniga arremangada, l'altra no, dos botons 
mal cordats i una taca de cafè. I als peus un mitjó de cada. Qui no et conegui dirà que ets poc 
elegant i descuidada, però només cal veure la manera delicada i polida amb què agafes la tassa 
de te per saber que no és així. Tanques els ulls, l'olor que desprèn la tassa fumejant et fa pensar 
que aquestes són les petites coses que a tu et fan feliç, com el crec-crec que feien les fulles seques 
sota els teus peus mentre caminaves pel bosc l'altre dia, com quan arribes a casa corrents un dia 
de pluja i te'n vas directament a la finestra, perquè t'encanta veure com les gotes d'aigua cauen de 
fulla en fulla a l'arbre que tens davant el vidre, un arbre ferm que ara balla ambel vent. I aquell 
músic de carrer que comparteix la seva música per les rambles de Barcelona; sempre te'l mires 
somrient i li encomanes una mica de la teva alegria i et mous amb els ulls tancats gronxant el cos 
cap a un costat i cap a l'altre, escoltant aquella melodia d'acordió, sabent que en aquell instant 
tots dos recordem l'estiu a París, el barret de pamela, el vestit blanc. La teva mirada brilla amb 
ganes de parar el temps... i érem feliços a la platja, quan en caminar descalços la sorra ens acari-
ciava els peus, el dia i la nit s'enllaçaven sense adonar-nos-en, l'aigua era salada i compensava els 
dolços croissants del matí. Aquells que menjàvem al balcó petit de l'apartament. Tu, asseguda en 
una cadira de ferro amb les cames replegades i els cabells amagats sota la tovallola caragolada al 
voltant del cap. Una tauleta rodona , els croissants i un suc de taronja, el sol i el silenci.
Mires per la finestra, després t'entretens amb el llibre que tens damunt la falda fins que arribes 
a l'última pàgina, la que no té lletres ni diu res, i dibuixes perquè tu no en tens prou amb les 
paraules. I somrius mentre et deixes portar per la teva manera de dibuixar els sentiments: alegres 
i somiadors, com aquell dia de sol asseguda damunt la pedra davant del riu, la teva ment volia 
dibuixar el paisatge tal com el veies, però els dits no li feien cas i seguien el traç del que senties: 
naturalesa, vida i esperança.
I mentre dibuixes alguna cosa que no entenc et dic bon dia i tu em somrius. No ens fan falta 
més paraules. Araes l’hora que el raig de llum esborra la teva ombra de la catifa. Ara és l’hora de 
deixar-te en el teu silenci. Serà demà al matí que em regalaràs un altre despertar. Perquè només 
el teu record em fa creure en aquesta vida.
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La bici que no va saber volar

Josep Orfila Rovira | 2n de batxillerat | Sant Nicolau
2n premi | A 2019

Agú sempre m'ha dit que Ia vida és Ia suma d'experiències de quan ets jove i de records quan 
ets vell. Per aquest motiu vaig decidir viure Ia infantesa com una única gran experiència di-
vidida en capítols, etapes, episodis -no sempre alegres- dels quais procuraria recordar-me 
sempre.
Recordo el mar, sempre turquesa, de Menorca, Ia meva Menorca; aquells barrancs de pedra 
erma gairebé infinits que desembocaven a l'aigua, trencant-la. Si bufava tramuntana, el mar 
es convertia en una bassa d'Oli transparent, que jugava amb els matisos i reflexos de Ia Ilum 
de vegades blanca, verda o taronja quan queia Ia tarda. Vivíem en una casa acomodada a dalt 
de Ia costa, des de Ia terrassa, des d'on es veia Ia boca de Ia cala, mlagradava imaginar que 
era dins d'un bergantí que salpava del port per a fer una expedició a les Amèriques, encara 
desconegudes; o fins i tot, pensar que era el comandant d'un castell fronterer que vigilava 
l'accés a l'illa. Amb Ia imaginació sempre viva passejava entre Ia pineda, a l'aguait de pirates i 
corsaris, amb una branca als pantalons a tall d'espasa.
Era una d taquelles xafogoses tardes d'estiu on el sol pacta amb els núvols perquè el deixin 
brillar, Ia calor cridava a camp obert i el vent descansava. Jo, el petit de Ia colla i el més es-
pavilat, devia tenir sis anys; em seguien el meu germà, Ilarguerut i prim, amb vuit; el Bruno, 
italià i baixet -seguint l'estereotip-, amb deu i el Federico, gras, ruc i ensenyant el cul, amb 
deu. Vàrem agafar tes bicicletes havent dinat i les vàrem dur costa amunt, fins a una gran es-
planada en forma de circ romà. At so de les campanades que anunciaven les quatre de Ia tarda 
tots començàvem a pedalar. La dinàmica de Ia cursa era senzilfa: ei primer d'acabar quatre 
voltes senceres a Ia plaça guanyava. Jos evidentment, partia amb un gran desavantatge. La 
meva curta estatura i les meves carnes dèbils no podien competir contra les grans màquines 
de pedals dels meus adversaris. Ltúnica cosa que m'impedia fer un ridícul absolut era Ia roda 
accidentada del cicle d'en Fico que, tot i Ia força propulsada per Ia seva cuixa, no aconseguia 
superar el meu germà ni en Bruno, que sempre es discutien el primer Itoc. Malgrat tot, vaig 
arribar l'últim. Les Ilàgrimes em Iliscaven galtes aval, rodones i enrogides. Tot plegat feia riure 
als meus amics, cosa que m'empipava encara més.
Baixàvem Ia costa que duia a Ia platja, de sorra dura i humida, amb les bicicletes. Feia hores 
que voltàvem i Ia calor ens havia deixat xops de suor i hiperventilant. El Fico, que mai havia 
tingut gaires Ilums, va tenir Ia magnífica idea de resseguir Ia passarel•la de fusta que acabava 
a l'aigua amb Ia bicicleta, i saltar per veure qui arribava més tluny. Tots, babaus i excitats, vam 
acceptar. Jo, que volia reivindicar les meves capacitats i Ia meva valentia vaig ser el primer, I 
l'últim. Seriós i concentrat, vaig agafar embranzida. Pedalava com si m'hi anés Ia vida, com 
un falcó que es Ilança contra Ia presa. Volia guanyar Havia de guanyar. La suor em resseguia 
l'espina dorsal i mullava el selló, que ara em patinava. Em vaig aixecar i encorbar sobre Ia roda 
del davant. El vent m'apartava eis cabells de Ia cara. Tenia una visió perfecta del meu objectiu 
i l'execució planejada. El batec del cor no em deixava sentir res més, era pura determinació. 
La bicicleta es movia com una extensió del meu propi cos.
No hi va haver salt, ta bici i jo ens vam precipitar a I laigua i amb l'impacte em vaig clavar el 
maniflar al pit. La pressió em comprimia els pulmons, Ia sal em cremava els ulls i l'aigua m'in-
undava les fosses nasals. Vaig començar a aletejar desesperadament per tornar a Ia superfície, 
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buscant Paire i Ia dignitat que ara em mancaven. La bicicleta es va enfonsar per anar a parar entre 
dues roques, embarrancada, com un vaixell enfonsat al fons de Iloceà ple de tresors-
La meva estimada bicicleta vermelfa, amb el fre desgastat i sense cap mena de suspensió, amb 
serrells al manillar i cistella al davant, encara continua a]là, enfonsada i roveljada com Ia iE•lusió 
d'un nen que va perdre Ia seva joguina preferida.
Quan hi penso m'entendreixo. Recordo Ia fredor i Ia sofitud de sota I laigua. Recordo Ia brisa 
marina, salobre, que xocava contra Ia meva roba xopa. Han passat molts anys i encara sóc aquell 
nen que va perdre Ia bicicleta.
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Obres els ulls

Regina Arnero Delgado | 2n de batxillerat | Montcau - La Mola
3r premi | A 2019

Obres els ulls, no massa, els tens adolorits. No veus bé amb l’ull esquerra, per sort sembla que 
el dret encara veu nítidament. T’aixeques del llit, cansada, i t’arrosegues fins el lavabo. Poc a 
poc et vas desvestint, lentament, sense pressa. Et baixes els pantalons i et desfàs de la blusa, 
quedes nua davant del mirall. No reconeixes la persona que reflecteix l’objecte, la pell pàlida 
que t’havia caracteritzat sempre es veu maquillada de colors més foscos. La cuixa dreta ha estat 
la més mal parada, un extens blau la recobreix. Et fa mal, molt mal. Et fa quasi tant mal com 
l’esquinç del turmell esquerra. Els braços estan prou bé penses, plens de petits hematomes poc 
dolorosos. Les costelles dretes són el que et fa més mal. Podries tenir alguna trencada penses, 
et costa respirar i tant sols reseguir-les amb el dit el mal s’agreuja. La cara t’ha canviat, n’estas 
segura. Tens l’ull esquerra inflat, de color blau, t’arrepenteixes del que vas dir. El llavi superior 
està ple de talls, no pots somriure. De fet fa temps que no somrius, no t’he n’havies adonat. 
Un cop t’has repassat de dalt a baix un parell de cops al mirall entres a la ducha. El contacte de 
l’aigua amb el teu cos t’adoloreix al principi i t’alleugereix més tard. T’ensabones amb calma, 
és l’únic moment de pau que tindràs en tot el dia, l’únic moment per tu, per reflexionar. Fa 
temps que no veus la teva família, no cal parlar ni dels teus amics. Vas trencar amb el passat 
per crear un futur. Tanques l’aigua i t’emboliques amb la tovallola. Tornes a l’habitació i dubtes 
quina roba posar-te, ja fa temps que no et vesteixes per a tu mateixa. Esculls un vestit vaporos 
decorat amb flors liles, s’apropa l’estiu i ja comença a fer calor. Escoltes un soroll. La porta. Ja ha 
tornat. Baixes les escales amb calma, prepares el teu millor somriure i t’apropes alegrement. Li 
preguntes com ha anat a l’oficina, avui ha tardat menys del normal. Et respon de mala manera. 
Pobre, ha tingut un dia dur a la feina penses. Intentaràs no fer-lo enfadar, no s’ho mereix. Ho 
intentes però no ho aconsegueixes. S’enfada quan et mira de fit a fit i veu el vestit que llueixes. 
T’insulta repetidament, t'humilia, i comença tot. Rectifiques, no comença: acaba. L’últim insult 
va acompanyat d’un cop de puny. Un altre. Seguit de molts més. Caus a terra, no ho aguantes. 
En aquest moment et poses a pensar en quin moment va comemçar tot. Quan es va convertir 
l’amor en violència. No pots distinguir un inici, ja fa molt d’això. Una patada. T’arrepenteixes 
de no haver seguit els consells de la teva mare, ni els del teu millor amic. “M’estima” penses, 
m’estima i per això em tracta així. És la seva manera de mostrar efecte. Un altre patada. Ja no 
notes les cames. El teu cos no aguantarà molt més. T’arrepenteixes de tot, tant de bo pogues-
sis  tornar enrere. Un fortíssim cop al cap et deixa inconscient. Les flors liles es tenyeixen 
de vermell. Ja no penses. Ja no obres els ulls. 
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Pas a Pas

Norma Arnau Carnicé | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
1r premi | B 2019

Soc a una sala d’espera,  pensant  per què soc aquí.
En una habitació de quatre parets blanques on hi ha quatre sofàs marrons. En un hi seu l’Emma, 
en un altre hi seu en Thomas; el de l’esquerra, la Charlotte i a l’últim, jo.
Tot va començar la setmana passada, quan vaig rebre una carta misteriosa  d’una  associació 
sense nom. La carta deia:
Hola, sabem que tens pors per afrontar. Pel que hem vist tu sola no pots, així que nosaltres t’aju-
darem.
El cost d’aquest projecte és de 200 dòlars, però si aconsegueixes afrontar-les t’hi recompensarem 
per ell.
T’enviem aquesta carta per citar-te el diumenge dia 5 d’abril d’aquest mateix any a les següents 
coordenades:  l =35º 26,5’ N,     L =06º 55,6’W . (A la segona planta de l’edifici).
 T’esperem allà. 

Aquesta era la carta que ara mateix tinc entre les mans. He pujat a la segona planta on m’he tro-
bat amb un taulell blanc. No hi havia cap persona, només una veu que sortia d’un ordinador i 
que deia:
-Dirigeixi’s cap a la porta blanca, allà començarà tot.
I m’hi vaig dirigir. Quan vaig obrir la porta em vaig trobar amb els que serien els meus companys 
en aquesta mena de joc.
Ja fa deu minuts que estem esperant que passi alguna cosa.
Al cap d'una estona, s’obre una porta i tots entrem, ens trobem dins d’una altre habitació on hi ha 
diferents forats a les parets, i una taula amb una capsa amb dos forats al costat. Hi ha un cartell 
que diu:
“ Si vols sortir d’aquesta habitació mira a l’interior ”.
Tots hem llegit el cartell i ara mirem fixament la caixa. Hem estat parlant sobre què fer i la idea 
més votada ha estat mirar què hi ha dins la caixa. Jo la miro i no s’hi veu res, només foscor.
Poso les mans dins d’aquells forats i començo a notar un pessigolleig.
Les trec ràpidament i sembla que una porta s’hagi obert una mica. Tots anem posant les mans i 
arriba el torn d’en Thomas. Li hem dit que són uns bitxos i que són inofensius, però no vol po-
sar-hi les mans. 
De cop i volta comencen a sortir diferents insectes dels forats de les parets, i en Thomas comença 
a cridar i a plorar, ja que té fòbia als insectes. Segons mes tard, els insectes se’ns comencen a posar 
per la roba i a molestar, li diem a en Thomas que ha de posar les mans allà dins, i ell ens diu que 
no, que té molta por als insectes.
Al cap d’una mala estona, en Thomas s’anima a  posar  les mans a la capsa, és una fracció de se-
gon, però el suficient perquè la porta s’obri del tot.
En Thomas content per haver superat una mica més les seves pors surt corrent d’aquella habitac-
ió seguit de tots nosaltres.
A la següent habitació ens trobem en una mena d’escenari amb un teló vermell. De cop i volta el 
teló s’obre i tots ens quedem de pedra, uns focus ens il•luminen, estem davant d’un públic molt 
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gran, hi ha molta gent. 
Davant nostre hi ha una mena d'altar amb un llibre que hi diu:
“Entretingueu el públic”. 
Entre nosaltres xiuxiuegem què podem fer per entretenir el públic, al final quedem amb que 
explicarem un acudit cadascun.
La Charlotte ja ha explicat un acudit i ara em toca a mi. Jo n’explico un que vaig llegir en un llibre. 
Tothom ja ha explicat l’ acudit. Li toca a l’Emma i no li surten les paraules, s’ha quedat en blanc. 
De cop i volta el públic comença a escridassar a l’Emma i ella ho esta passant molt malament, i 
de cop diu el primer que se li passa pel cap.
Per fi es tanca el teló.
A l'Emma li surt un somriure a la cara, ja que ha pogut parlar davant d’un públic molt gran.
Entrem en una altra nova habitació, on hi ha una porta al fons, però per arribar-hi hem de 
travessar nedant, així que ens hi submergim i creuem nedant.
Quan ja hem creuat veiem que la Charlotte encara és a l’altra banda, i ens diu que té por de l’aigua 
i que no vol creuar.
Passa una estona i al final en Thomas decideix anar a ajudar a la Charlotte. Torna a creuar nedant 
i agafa a la Charlotte en braços i l’ajuda a travessar.  Després de molts esquitxos i crits de deses-
peració, la Charlotte travessa la bassa amb ajuda d’en Thomas .
Obrim la porta i ens trobem amb un forat sense final, molt profund, negre. Hi ha una teula de 
fusta de només dos pams, sembla ser una porta de sortida, a on som nosaltres hi ha quatre pe-
dres, n’agafo una i la tiro pel forat negre per veure si és molt profund o no.
La pedra tarda, més o menys, un minut en caure a terra. 
En Thomas comença a travessar la fusta i tots el segueixen amb molta cura, jo no.
Els hi tinc molt pànic a les altures, molt, i em comencen a tremolar les cames. Sento molt verti-
gen, m’estic marejant, i per poc que no caic del mareig.
Durant una estona els meus companys m’intenten animar a passar. 
Al final, m’animo a passar, però caic de genolls a la fusta de dos pams, entre tots m’encoratgen a 
aixecar-me, i al final m’aixeco i camino per la fusta fins a la porta.
Quan he acabat de travessar em sento alleujada, per haver superat una mica més el meu vertigen.
Obrim la següent porta i només hi ha una habitació blanca amb un panell de llum que hi diu:
“Les vostres pors heu afrontat, heu avançat en el vostre recorregut, així que ja podeu marxar per 
la porta de sortida”.
Tots, contents per haver afontat les nostres pors, sortim per la  porta, que ens porta a fora de 
l’edifici.
Tots ens preguntem quina ha estat la nostra recompensa, ja que ningú ens ha donat res.
Llavor ho penso i arribo a la conclusió que la recompensa ha estat donar un pas més per a super-
ar les nostres pors, i això no té preu.

    3 mesos després... 
Ja han passat tres mesos des de la prova, la gran prova.
Per celebrar-ho hem quedat per anar a un restaurant. Ja estic sortint de casa i agafant el tren.
Quan he arribat ja hi són tots, així que decidim pujar al restaurant. Hi ha unes escales infinites 
i un ascensor, però m'adono que tots ja estan pujant per les escales i ningú ha dit de pujar amb 
l’ascensor.
No serà potser que tots tenim altres pors a superar?
No ho sé, però el que sí que sé és que aquesta vegada haurem d’afrontar nosaltres sols aquesta 
nova por que tots estem compartint.
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Desraó

Celia Milan Vea | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
2n premi | B 2019

No fa tant de temps, va esclatar una guerra entre els països del continent Arifà  amb ubicació a 
un país anomenat Aïris. La guerra va ser causada per conflictes polítics i estava causant una gran 
destrucció sobretot a Aïris , en aquella ciutat vivia una nena de tretze anys que es deia Aleea 
Ihart. Vivia en una casa feta de tova que s’estava a punt de caure i ella havia d’anar a treballar a 
una fàbrica cada dia, des de les finestres brutes de la fàbrica a vegades veia com queien bombes 
o veia homes beguts pegant a la seva dona. Després de treballar s’anava directament a la seva casa 
corrent perquè moltes vegades la havien estat a punt de raptar o que una bomba se li caigués a 
sobre . La seva família estava formada per el seu pare , que estava a la guerra , i el seu germà gran 
, que treballava a la mateixa fàbrica que ella . La seva mare va morir assassinada per un home que 
la va raptar, l’ Aleea quan no estava treballant feia feines de casa mentrestant el seu germà estava 
assegut en una cadira esperant a que acabés de fer el menjar. El seu germà sempre deia que un 
país amb un nom molt estrany guanyaria la guerra, a l’ Aleea no li importava massa qui guanyés 
la guerra només volia que s’acabés, però creia que no podria fer res. Un dia a la fàbrica va sentir 
parlar de que uns soldats de la guerra havien matat a 500 persones només per no ser del seu 
bàndol, a ella això li va enfadar molt i quan va arribar a casa li va preguntar al seu germà  sobre 
l’incident i ell , molt tallant, va dir-li que això no era problema seu i que ella s’havia de preocupar 
de fer el menjar com una bona dona. Ella el va ignorar i va decidir deixar-ho estar. Una setmana 
després li seguia rondant aquella injustícia pel cap i després de molt rumiar va veure que si no 
feia alguna cosa això no se li aniria del cap , va pensar que potser hi havia alguna associació per 
la pau i va començar a buscar . Un  dia anant cap a la fàbrica va veure un anunci de una trobada 
per parlar de la pau , i a més a més era per a dones!. Això li va fer molta il•lusió ,però a sota de 
tot posava que havien de tenir l’autorització d’un home , ella no tenia pensat dir-li al seu germà i 
creia que no li deixaria anar-hi. L’ Aleea va idear un pla , ella havia estat malalta feia unes set-
manes i a la tarda on hi havia la trobada li diria al seu germà que havia d’anar a treballar per re-
cuperar les hores. Finalment va arribar el dia de la trobada i el seu germà se la va creure, ara 
només faltava l’autorització , a la fàbrica hi havia una dona que anava a la trobada i van parlar de 
que, aquella dona diria que l’ Aleea era la seva germana petita i així podria entrar. L’ Aleea va 
poder entrar i allà van parlar sobre diversos temes de la pau i com només era per a dones també 
van parlar sobre la desigualtat entre sexes. Ella va sortir de la trobada molt contenta i  amb una 
idea fer una revolució cap a la pau i va decidir que a la següent reunió lis explicaria la seva idea, 
van quedar que dues setmanes més tard la tornarien a fer. Dues setmanes després a la trobada, 
ella va explicar la seva idea a tothom i com era d’esperar van estar d’acord i van decidir començar 
el camí cap a la pau ,fent una manifestació . El seu germà ja li semblava estrany que sortís tant i 
li va prohibir sortir de casa excepte que fos per anar a treballar , a ella no li va semblar bé això 
però, feia temps una noia de la trobada que treballava a una fàbrica de pastilles li havia donat un 
grapat de pastilles per adormir-se a l’instant per si les necessitava per  despistar al seu germà i 
aquell era el moment . El dia de la manifestació ella li va preparar el sopar i a l’aigua havia posat 
la pastilla que s’havia dissolt , mentrestant ell menjava, quan va beure aigua es va adormir i la 
Aleea va sortir corrents cap a la manifestació . Al principi només eren unes trenta-quaranta per-
sones però pel camí es va unir molta gent i tots estaven d’acord amb la pau, al final de la mani-
festació la va fer un discurs sobre la pau i a tothom li va encantar. El dia després el seu germà li 
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va preguntar sobre el que havia passat ja que ho havia sentit per la ràdio i ella li va explicar tot, 
van tenir una forta discussió sobre el tema i ell li va dir que només la deixava quedar-se a casa 
per que li feia el menjar i li rentava la roba . L’ Aleea es va enfadar molt amb ell i va fugir de la 
casa , va córrer cap a la casa de la dona que representava que era la seva “germana gran” i li va 
demanar ajuda ella , molt hospitalària , li va oferir la seva casa per viure-hi . Van passar uns 
mesos i hi van haver més manifestacions i cada cop hi havia més gent a favor de la pau i l’ Aleea 
era la líder d’aquell moviment però com era una dona el moviment tenia un altre líder que es 
deia Ludba Hiala però la Aleea era la gran protagonista . Aquell país cada cop era menys masclis-
ta però hi havia moltes coses a millorar, però que la líder fos una dona ja era un gran pas . Mesos 
després la Aleea ja tenia pensat parlar amb el govern del país per aconseguir la pau , ja que gaire-
bé tots el ciutadans del seu país i d’altres estaven a favor de la pau. Ella va parlar amb el govern 
del seu país , van haver de parlar i de debatre però finalment el seu país va estar d’acord però, la 
decisió no la podia prendre sol i necessitava l’ajuda de l’estat. L’ Aleea i el seu ajudant Ludba van 
viatjar cap a la seu del govern del estat i van començar a dialogar la idea, deien que no era dolen-
ta i que haurien de tornar d’aquí a uns dies . Allà, a l’ Aleea li va semblar una bona idea fer una 
manifestació i això és el que va passar , molta gent d’allà es va unir va estar molt bé!, a però al 
final de la manifestació van venir unes persones amb la cara tapada i amb foc. Estaven cridant 
“La guerra no s’acaba” i tothom corrents va fugir ,l’ Aleea va córrer el que va poder però un home 
la va agafar per el coll i la va amenaçar amb matar-la si no acabava amb el moviment de la pau , 
ella no va dir res i li va donar un cop de peu a les seves parts i va poder escapar . La van acollir 
en una casa de tres dones i un home a favor de la pau i la van tractar com una deessa, l’ Aleea 
havia estat a punt de morir només per no ser del seu bàndol i va recordar la seva indignació feia 
uns tres anys quan va sentir que havien assassinat a 500 persones pel mateix motiu i va pensar 
que qui no arriscava , no guanyava . En Ludba es va enfadar molt després de l’incident de la man-
ifestació i va dir que no en tornarien a fer cap però, l’ Aleea, amb un to seriós li va dir que ho 
havien de fer per el bé del continent i de la pau . Van començar a discutir i en Ludba va dir que 
ell no tornaria a anar a una manifestació en el país on estaven, Gaerd , i que ella hauria de fer el 
mateix si no volia morir, ella va cridar-li que preferia el seu bé propi abans que el de l’estat. Final-
ment la discussió va acabar però ell i l’ Aleea cada cop estaven més dividits . El dia establert van 
anar a la seu del govern del estat i l’ Aleea va tornar a parlar de la seva ideologia , cada cop es-
taven més a prop de la pau i de que la guerra s’acabés  i lis van dir que el dia 12 de març tornarien 
a venir i per fi prendrien una decisió. L’ Aleea va fer una manifestació més petita que l’altra però 
va tenir bastant èxit i no hi va haver cap incident , en Ludba va dir que no podia venir perquè 
estava malalt però l’ Aleea ja sabia que era una excusa i ja no confiava massa en ell. Finalment va 
arribar el dia 12 i van anar cap a la seu , allà van rebre una gran notícia que ells estaven a favor 
de la pau i que pensaven que la guerra es podria acabar d’hora! L’ Aleea estava exultant fins que 
van dir una frase “Com ja sabeu , aquest estat les dones han d’estar representats per homes i la 
Aleea no pot firmar un acord per la pau , ho hauria de firmar el  senyor Ludba i ell seria el líder 
del moviment”. Ella es va quedar bocabadada, pensava que una dona podia ser la líder d’un mov-
iment però no . Aquells senyors van preguntar si estaven d’acord i l’ Aleea , molt indignada , va 
dir que no i se’n va anar corrents. Seguidament en Ludba  es va disculpar amb els senyors i va 
anar a buscar a la noia , ella estava a l’entrada de la seu plorant , ell amb una actitud compassiva 
li va dir que no es preocupés i que ell ho arreglaria . En Ludba va entrar un moment a la sala on 
estaven els homes i lis va dir que tornarien en una setmana i va començar a pensar un pla men-
trestant acompanyava a l’Aleea casa seva . Després de molt pensar , ja ho tenia , ell en veritat li 
era igual la pau, l’únic que volia era aprofitar-se de l’Aleea i tenir la seva popularitat i ell ja sabia 
des de feia temps que l’estat no li deixaria ser líder a ella i tenia un pla. Feia temps havia parlat 
amb el germà de la Aleea i havien quedat que en Ludba el trucaria si necessitava alguna cosa i 
aquell era el  moment , el va trucar i li va explicar el seu pla. Van passar uns dies i al Aleea tenia 
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pensat fer una manifestació per els drets de la dona i que ella pogués ser líder però, abans faria 
una quedada amb les seves amigues per planificar la manifestació . La reunió era a les 19h , i a 
les 18 h la Aleea s’estava preparant i una estona després va sortir. A Gaerd quasi mai queien 
bombes i per anar d’un lloc a un altre no havies d’anar amb tanta pressa com a Aïris , ella estava 
passant per un carrer i estava sola , perquè allà la majoria de gent treballava per la tarda. De sobte 
va aparèixer un home molt estrany i li va demanar un autògraf , a més li va dir que per a ell seria 
un honor que una gran líder com ella provés el seu suc que ha creat i que d’hora estaria al super-
mercat , la Aleea va acceptar la seva suggestió i se’l va començar a beure . De sobte ella es va 
començar a desmaiar i al veure que era una trampa només li va donar temps a fer-li un cop de 
peu a la cara d’en senyor i la Aleea es va caure al terra . Al senyor se li havien caigut dues dents 
degut al cop de peu de la Aleea , però no s’havia fet gaire mal i seguidament va agafar a la noia 
desmaiada per la cintura i va córrer cap a una claveguera i per una petita porta va arribar a una 
sala que era com un laboratori. Allà estava el Ludba i li va preguntar a el senyor si portava a la 
seva germana i el misteriós senyor es va treure la careta que portava,era el seu germà, i li va dir 
que si, en Ludba li va preguntar que si li havia posat la pastilla per adormir-se al suc i ell va dir 
que si. Seguidament la van posar en una cel•la de cristall i van escampar un gas tòxic per dins de 
la cel•la i la Aleea va morir. El pla del malèfic Ludba havia funcionat , va felicitar al germà de la 
difunta , que no li havia revelat el seu nom , i li va donar la seva recompensa de 1000 rupis . En 
Ludba va llençar el cos de la difunta per la claveguera i se’n va anar a casa seva a esperar a que 
vinguessin les seves amigues preocupades per saber on estaven . No van tardar i ell apart d’assas-
sí, era un molt bon actor i es va sorprendre molt quan li van dir de que no havia vingut i que 
tampoc estava a la seva casa , en Ludba va proposar anar-la a buscar per la ciutat i ho van fer . Es 
van passar tota la tarda i part de la nit en la seva recerca i al veure que no la trobaven molta gent 
va començar a plorar , inclòs en Ludba. Van passar més d’una setmana buscant-la però no la van 
trobar , i la gent estava molt trista, en Ludba va decidir fer un discurs a la gran plaça de la ciutat 
i va lamentar la seva mort , també va dir que l’evolució cap a la pau cada cop estava més a prop i 
que ell amb molta tristesa succeiria a la Aleea com a líder però que mai tornaria a haver ningú 
com ella. Tot el món el va aplaudir, i ell seguidament va anar cap a la seu del govern per firmar el 
paper per la pau. Allà va entrar com un heroi i finalment ho va firmar, hi va haver una gran festa 
i en Ludba era un heroi i tothom l’estimava . La guerra va acabar un mes després i ell va ser nom-
brat Ministre de la Pau del continent Arifà i va guanyar molts diners i tenia molts fans . Ara som 
al 2019 i en Ludba apareix a tots els llibres d’història com el home que va aconseguir la pau , i ara 
us preguntareu, per què no apareix l’ Aleea? Perquè era una dona i va ser assassinada cruelment 
per ser una líder i tenir més poder que un home. Segons els llibres ell havia començat el camí cap 
a la pau, i en cap moment mencionaven a l’ Aleea , ella com moltes altres dones havia estat es-
borrada de la història .



/ XXXè Certamen Literari Mercè Blanch /     68

Trastorn de personalitat

Claudia Palacio Beltran | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
3r premi | B 2019

Quan vaig complir els setze anys em van detectar trastorn de personalitat. A mi no em va xocar, 
pensava que era una cosa normal i no em podria passar res. Desgraciadament, el meu pare va 
morir quan jo tenia quinze anys i vaig estar un any de la meva vida enfadat amb mi mateix, 
pensava que era culpa meva, però la meva mare em va fer entendre que va ser un alleujament 
per a ella, perquè el meu pare la pegava. La meva mare mai ho va denunciar perquè tenia por 
que anés a més. Als disset anys d’edat la meva malaltia va anar a més. Cada cop era  més violent 
amb la mare, em feia autolesions, vaig deixar d'anar a l’ escola perquè no m’agradava estar amb 
gent que no m’entenia i sentia molta ira perquè res em sortia bé. La mare va decidir canviar-me 
d’escola perquè allà ja no hi tenia amics. Em va portar a una escola on hi havia molts psicòlegs 
que, segons ella, m’ajudarien amb la meva malaltia. Jo no creia que fos necessari perquè jo em 
sentia normal, encara que fes aquelles coses. Quan  amb divuit anys vaig decidir quedar-me 
a casa i no fer cap carrera o màster, a principis d’abril em vaig enamorar d’ una noia morena 
que sempre la veia per la finestra. Un cop em vaig atrevir a saludar-la i ella em va mirar mala-
ment. En aquell moment em va agafar una ràbia tremenda, vaig entrar ràpidament a casa i vaig 
començar a destrossar-la, no em podia creure que m’ hagués fet allò, em sentia traït, enfonsat. 
Gràcies  a les pastilles i tractaments van fer desaparèixer aquesta enorme ràbia, però en el fons 
em feia mal el que va fer. Cada cop que la tornava a veure li volia dir alguna cosa, i per fi vaig  
atrevir-me, estava pensant el que li volia dir, però de sobte vaig veure un noi passar pel seu 
costat i li va fer un petó. Vaig entendre que era algú conegut, però no tenia cap dret a fer-li un 
petó a la meva noia. Vaig sortir de casa corrents amb un pal i vaig començar a pegar el noi per-
què el que havia fet a la meva noia no ho podia fer. Però vaig veure que la noia va començar a 
plorar perquè el noi estava sagnant. La  noieta em va començar a pegar i a dir-me que per què 
ho havia fet i jo li vaig explicar que estava enamorat d'ella i que ningú més ho podria estar mai, 
em va dir que mai més li tornés a dir res, i després va trucar a la seva mare explicant-li el que 
havia passat, i per fi vaig poder escoltar el nom de la noia “Evelin”. Quin nom més bonic, vaig 
pensar.

El dia següent vaig veure que va anar al grup que hi ha a la comunitat de psicologia, la vaig salu-
dar però ella no em va retornar el salut, i no sabia per què. Aquell grup consistia en explicar la 
teva experiència amb les drogues, morts de familiars, malalties... I ella va explicar que va matar 
la seva parella, em va semblar estrany que no digués que vaig ser jo i vaig pensar que potser hi 
havia una mica de correspondència entre l’ Evelin i jo, així que quan vam sortir d’ aquell grup 
vaig anar-la a saludar i em va dir que què hi feia allà. Li vaig dir que m’agradava escoltar la gent 
però no li vaig dir la meva malaltia perquè tenia por que se n’anés, com l’altra gent que li expli-
cava el que em passava. Ella em va explicar que no li va dir a ningú que vaig ser jo qui va matar a 
la seva parella, i jo vaig pensar que hi havia alguna cosa per la qua no em volia delatar. Així cada 
dia va ser. Vam començar a parlar i cada cop m’oblidava que tenia trastorn de personalitat. Fins 
que un dia no va vindre al grup de suport. Vaig pensar que estava malalta, així que vaig anar a 
casa seva i vaig picar a la porta. Em va obrir una dona que suposava que era la seva mare, vaig 
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preguntar per a la Evelin i em va dir que en aquells moments no podia sortir de la seva habitac-
ió, vaig pensar que devia estar molt malalta, tot i així, vaig pujar per unes escales que hi havia, 
vaig posar el cap dins l’habitació i vaig veure que s’estava enrotllant amb un altre noi. Vaig sortir 
ràpidament d’allà, perquè em volia esborrar aquella imatge del meu cap. Em sentia traït, dolgut. 
En aquella nit no vaig poder dormir, tot allò era massa fort per a mi, però vaig esperar al dia 
següent per poder parlar-ho bé amb ella. Quan ja era la tarda ella em va saludar com cada dia, 
em vaig apropar i li vaig preguntar per què no va vindre ahir. Ella em va dir que estava fent un 
treball amb una amiga seva, no em vaig poder creure que m’estigués enganyant, amb tot l'odi i 
ràbia del món li vaig dir que la vaig veure amb un noi.
Com una bomba em va començar a dir que jo no era ningú per dir-li res i si s’havia fet amiga 
meva era perquè la meva mare li va donar diners a canvi que no em denunciés i fer-se amiga 
meva. En aquell moment em vaig sentir apunyalat tres milions de vegades per l'esquena, vaig 
agafar i vaig anar cap a cas. Vaig agafar un ganivet i vaig començar a apunyalar a la meva mare 
tants cops com em sentia traït, després ràpidament vaig fer el mateix amb la mare de l'Evelin, per 
mentir-me, i amb l’Evelin, però...
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L’empatia, tan humana

Joan Masdefiol Garriga | 2n de batxillerat | Sant Nicolau
1r premi | A 2021

Un noi de pell bruna i amb uns cabells llargs, completament destarotats i negres com el car-
bó, va obrir els ulls i va veure un extens sostre metàl•lic que tapava la llum exterior del que 
semblava que era una nau industrial. Totalment desorientat i perdut, va decidir incorporar-se 
i seure de cames encreuades. Quan es disposava a fer-ho, va notar que allà on suposadament 
hi tenia la cama dreta no hi havia res. Passada una estona, d’una manera molt maldestra, es va 
aixecar aguantant tot el seu pes amb la cama que li quedava. Un cop dempeus, va posar-se a 
contemplar, embadalit, la sala on es trobava. Era enorme. Va passar la mirada per tota la sala, 
des del sostre d’un ensopit to gris que coronava la sala fins al blanc i lluent terra, passant per 
unes parets llises i monòtones, del mateix color que el terra.
No recordava per quin motiu li faltava una extremitat ni sabia què l’havia portat a trobar-se 
dormint al bell mig d’una construcció del tot desconeguda per a ell, on no semblava que hi 
hagués res ni ningú, però que, tanmateix, estava tan neta i tan ben conservada. Va estar-se 
una estona més admirant aquells murs en què no hi havia res. Ni cap textura ni cap color no 
trencaven la seva monotonia absoluta. De cop, però, es va adonar que sí que hi havia una cosa 
diferent de la resta. El color blanc de les parets l’interrompia una secció rectangular transpar-
ent, de vidre, que era a la part alta de la paret. S’hi va fixar i va veure que, al darrere, un home 
l’assenyalava mentre feia petar els dits a prop de la cara d’un altre home.
—Ei, xato, guaita l’habitació tres. Sembla que un dels cucs s’ha despertat.
—Maleït coi d’escòria! Fa dues hores que som aquí i encara no havia fet res cap d’ells, i ara que 
començo un solitari va i aquest es lleva. Avui sabrà el que és bo.
—Calma’t, Pol, i vés engegant els focus. L’última vegada que et vas posar així de nerviós vam 
haver de canviar de cuc, i no em faria gràcia haver de tornar a canviar.
De cop, una llum extremament potent que sortia del sostre va pampalluguejar durant uns se-
gons, fent-li semblar intermitentment al noi que les retines li cremaven, fins que va romandre 
encesa definitivament. Va tardar una estona a acostumar-s’hi. Aleshores, va adreçar la seva 
mirada cap als homes que havia vist allà dalt, i es va posar a fer gestos amples i a cridar que el 
traguessin d’allà, però no li feien cas.
—De veritat, no aprenen res. Fa quinze dies que és aquí i sempre fa el mateix.
—Prou que ho saps, que per a ells cada dia és com el primer. A veure, avui és el dia quinze de 
l’experiment.

—Per tant, toquen descàrregues del nivell quatre, no?
—Sí, exactament. D’aquí a deu minuts ja estarà del tot despert i hauràs d’iniciar les descàrreg-
ues. Avui ho hem de fer bé, que després vindrà el ministre de ciència.
—Però aquí no hi entrarà, no?
—A mi m’han dit que anirà a algunes de les sales i després parlarà en roda de premsa. Podria 
tocar-li venir aquí, no ens ho han dit això.
—Mira, m’és igual, jo començo ara mateix.
—No, espera!
El noi es va adonar que una part del sostre s’obria i n’emergia una espècie de con d’un gris lleu-
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gerament més fosc que el del mateix sostre. Mentre descendia, se sentien a la vegada un so rovel-
lat i continu, que el noi va deduir que eren els engranatges o el que fos que feia que aquell objecte 
estrany es mogués, i una sèrie de sorolls ràpids, elèctrics, com de petits esclats. Quan va deixar de 
baixar, el so rovellat va desaparèixer, però els espetecs van anar augmentant. Tot d’una, un rajolí 
elèctric, del qual en sortia un molest brunzit eixordador, va sorgir de la punta del con i va anar 
a parar a terra. Tan bon punt el fi llamp va impactar amb el terra, el noi va començar a sentir 
com un mal molt agut li entrava pels peus i es repartia per tot el cos en qüestió de mil•lèsimes 
de segon. Va caure a terra, cosa que li va intensificar el dolor, ja que a través del terra es repartia 
l’electricitat per la sala. Es va intentar posar dempeus, però els músculs no li responien i li era 
impossible aixecar-se, fet pel qual es va haver de quedar ajagut. Tres minuts més tard, que per a 
ell van ser una eternitat, el con va deixar d’emetre electricitat i el seu dolor va cessar.
—Eh, no ho apaguis!
—Què et penses que fas, Pol? Que el mataràs!
—Marc, tenim vuit cucs més, no passa res perquè en perdem un.
—Ets boig o què? Si vols, fes-ho demà, però avui no, que ve el refotut ministre! A veure, caldrà 
mitja hora, més o menys, perquè es recuperi del tot. El ministre ve, en principi, d’aquí a una hora 
i mitja.
—Per tant, podrem donar-li vint minuts més d’electricitat.
El brunzit havia deixat de sentir-se, el raig s’havia deixat de veure i el dolor s’havia deixat de 
notar, però el noi seguia a terra, pla, com una catifa. A poc a poc, va aconseguir anar-se movent 
cada cop més, a mesura que la musculatura del

cos s’activava. Va desplaçar-se de quatre grapes fins a una paret, on es va recolzar per aixecar-se. 
Quan ja podia estar-se dret tot sol, va tornar a sentir aquell brunzit demoníac, i va mirar fixa-
ment el con, d’on va sortir un llampec força més gruixut que l’anterior. En veure’l, es va posar a 
cridar tan fort com va poder, però ni ell mateix va sentir els seus propis crits, ja que només perce-
bia el brogit estentori, que omplia tota l’extensa habitació. En l’instant en què el llamp va tocar a 
terra, el noi va notar com se li descol•locaven les vèrtebres i se li esquinçaven els teixits corporals.
Quan ho va veure, dins de la cabina insonoritzada, el Marc es va llençar a sobre del panell de 
controls del Pol, amb l’objectiu d’aturar el raig. El Pol, però, a diferència de l’anterior ocasió, es va 
posar entre el Marc i els botons per evitar que ho fes.
—Pol, para! Hem dit nivell quatre!
El Marc va intentar apartar-lo, però el Pol, aprofitant la seva corpulència, va empènyer el Marc i 
el va fer caure a terra. Llavors, va etzibar-li una puntada de peu al cap que el va deixar estabornit.

—Des d’aquesta cabina es controlen els experiments de resistència al dolor...
La gerenta del centre d’investigació va obrir la porta i, ràpidament, la va tornar a tancar. Allò no 
ho podia veure el ministre. Un dels dos científics era a terra, planxat, i amb un bassal de sang 
a prop de la cara. L’altre estava mirant, com hipnotitzat, una de les habitacions, la intensíssima 
llum de la qual se li plasmava a la cara.
—Perdoni’m, però ara no es pot visitar aquesta cabina perquè s’hi estan fent...
—Tant me fa, hi vull entrar —la va tallar el ministre.
La gerenta va mirar la colla de guardaespatlles i assistents del ministre cercant algun tipus d’aju-
da que, òbviament, no li van poder proporcionar. El ministre va entrar a la sala decidit, va veure 
la situació i va somriure.
—Jo ja ho sabia, que aquest era un boig, però des de dalt se’m va dir que l’havia d’acceptar —es 
va queixar la gerenta, des de fora.
—Sí, té raó. Vaig ser jo qui va ordenar que l’admetés. Josep, vine! —Va cridar, sense deixar cap 
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pausa entre les dues frases. Va travessar el llindar de la porta un dels assistents del ministre amb 
una tauleta tàctil entre les mans.— Comunica als altres centres d’investigació que tenim tres cucs 
més disponibles.
—Quina gran notícia, ministre! Però, si se’m permet la pregunta, d’on els ha tret?

—Aquests nous cucs són ells dos i vostè —va contestar el ministre, assenyalant el Marc i el Pol, 
que estaven sent retirats de l’habitació pels guardaespatlles.
—Perdoni?— Va dir la gerenta, visiblement desconcertada.
—Fixi’s, esperava que vostè fos una mica més espavilada que els anteriors gerents, però ja veig 
que no és així —va dir el ministre, amb un to paternal.— Vostè ha passat a ser un cuc ara mateix.
—Com he de ser un cuc? soc una persona! —Va exclamar la gerenta. Als ulls se li percebia un 
sentiment clar de desesperació profunda.
—Els cucs també són persones. Són persones igual que vostè i que jo, amb la diferència que toth-
om ha deixat d’anomenar-los persones. Simplement pel fet de compartir tots ells un nom comú, 
diferent de persones o humans, és a dir, cucs, la gent passa a tractar-los com si fossin animalons, 
els deshumanitza, per dir-ho així. Fixi-s’hi, estimada gerenta, l’única diferència que tenen és que 
hi ha parts del cos que a ells els falten —va dir el ministre, completament serè, mentre s’acostava 
a la finestra que donava a l’habitació u.— Per la resta de coses, som iguals.
La incredulitat i la sorpresa aclaparaven la gerenta, alhora que els seus mecanismes mentals feien 
que algunes coses que abans no s’explicava comencessin a tenir sentit. Després d’estar-se uns in-
stants sense dir res, amb l’objectiu que la gerenta cavil•lés, el ministre va continuar:
—Aquestes proves de resistència humana al dolor es fan per a la guerra. Es busca trobar la quan-
titat màxima de dolor que pot suportar una persona sense morir. És una manera de fer parlar els 
espies de països veïns.
—Però això no ho podeu fer, és absolutament immoral! —va exclamar ella.
El ministre no va parar atenció als renecs del futur cuc.
—Serem un país temut arreu. I quin sentit tindria dur a terme les proves de laboratori amb ani-
mals? Fer-ho amb persones és molt més fiable.
—Però no us cau la cara de vergonya, de fer aquestes coses?
—La resposta és un no rotund. Sacrifiquem un percentatge ínfim de la població a canvi de la 
seguretat de tota la resta. Jo ho veig correcte. I ara, em permet una pregunta? Per què li sembla 
tan lleig, tan pervers i tan, com ha dit vostè, absolutament immoral, això de fer experiments amb 
humans, però, en canvi, fer-los amb éssers vius inferiors, com els animals, com els cucs, li sembla 
correcte?
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És el meu nom, el que m’ha portat aquí?

Jana Aquilué Arbós | 3r d’ESO | Montcau - La Mola
2n premi | A 2021

Laura!, crido mentre estic a l’habitació d’un hospital agafant-li mà, cada cop més freda. Tot i 
que no li veig la cara perquè està tapada, sé que és ella ja que sento entre els plors dels seus pares 
com el metge que la tractava els diu que ha mort per fallada orgànica com a conseqüència de 
l’anorèxia nerviosa. 
Em desperto de cop, tota exaltada i suada pel malson que acabo de tenir. M’alegro d’adonar-me 
que era un somni. Mira que somiar en una cosa així... -no em diguis que potser és un somni 
premonitori dels que tinc a vegades-, rumio mentre miro el sostre de l’habitació. Segur que no!, 
m’intento convèncer, tot recordant que no són molt precisos.
Em llevo i després de passar pel lavabo a dutxar-me i pentinar-me vaig a esmorzar. Em preparo 
un iogurt amb cereals i gerds. Mentre esmorzo, em preparo l’entrepà pel patí, que avui és de per-
nil dolç, i el fico a la motxilla. 
Quan entro a classe, a les 8:30h, saludo a la Laura, la meva millor amiga des que fèiem primària. 
Ara, però, parla amb la Laia, de qui s’ha fet molt amiga últimament, tot i ser la persona més 
egocèntrica i escanyolida de tot el curs. Espero a que acabin de parlar i llavors, saludo a la Laura 
tot preguntant-li què ha esmorzat avui i em diu que ha menjat un plàtan i unes quantes nous. 
Quan li dic què he menjat jo, m’intenta respondre amb entusiasme, tot i que li noto un punt de 
sarcasme. 
Un cop ha passat el matí, per fi arriba l’hora d’esbarjo, però abans no baixo cap al pati amb la 
Lua, ja que la Laura ja ha marxat, vaig al lavabo. Em cordo el cinturó dels pantalons i quan estic a 
punt d’obrir la porta per sortir a les piques sento unes veus parlant, són la Lara, la Laia i la Laura. 
No vull ser mal educada per escoltar la seva conversa però de cop sento que diuen el meu nom: 
- Sí, l’Anna. Avui m’ha dit que ha esmorzat un bol de iogurt amb cereals i fruita. A més a més, 
la Lua m’ha dit que ara té un entrepà de pernil dolç i que ahir per berenar va menjar un plàtan 
amb crema de cacauet i un got de llet – diu la Lara. I la Laura afegeix;- I ahir per esmorzar va 
menjar un entrepà de crema de xocolata. Tot d’una la Laia diu; - Mare meva, que no sap què són 
les calories, aquesta nena? No m’estranya que estigui grassa! Poc després, marxen del lavabo i jo, 
tota tremolosa, incapaç d’obrir la porta del lavabo on estic, em quedo tota pensativa, al•lucinant 
de com la Laura m’ha traït per acostar-se a la Laia tirant-me ganivets per l’esquena. Però no estic 
pas trista, sinó molt furiosa.
Mentre em rento les mans, penso les quatre coses que vull dir-li, però, m’aturo un moment, 
mirant-me al mirall. Potser sí que estic grassa, em veig les cuixes molt grans i uns malucs molt 
amples, comparats amb les de la Lua, per exemple. No li dono gaire importància així que torno 
amb la Lua, a qui he trobat fàcilment, ja que amida 1,68 metres.
El migdia és tranquil, i sense adonar-me’n, ja és l’hora de dinar. De primer plat puc triar entre 
bledes i espagueti, i em decanto per la segona opció, agafant, de segon plat, pollastre arrebossat, 
ja que el peix no m’agrada gaire.
A la tarda tenim educació física i la Lara em passa pel costat dient; -Quin bon tiberi t’has menjat 
per dinar! Segur que gana no en passes, tant que menges, i fred, tampoc, que tens un abric de 
greix al voltant! Se’n va tot rient i jo penso de què va. Torno a casa caminant mirant Netflix al 
mòbil i així no dono més voltes al que ha passat avui. 
Ha passat una mica més d’una setmana des d’allò. Ara estic berenant un got de llet amb uns 
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quants festucs. Decideixo fer una mica d’esport i al cap d’una estona vaig a dutxar-me. Un cop 
nua, abans d’entrar a la dutxa, em quedo mirant el meu cos al mirall. M’observo de dalt a baix i 
penso que estic bé, que tinc un bon cos. Però per un instant, penso que els meus malucs son molt 
amples i la meva panxa només té greix, però de seguida em torno a veure bé. 
Avui ens fan la revisió mèdica a l’escola. Ens han separat als nois de les noies i ara ens estan med-
int. Pesen i medeixen la Paula, la primera de la llista; 1.63 metres i 55kg. Darrera ve la Laia. 1.65 
metres i 52kg. Em toca; 1.57 metres i 51kg. Sento unes veus rient-se a l’altra banda de la classe 
però no els faig cas. Quan arribo a casa, com sempre mirant Netflix al mòbil, vaig cap a la cuina 
per berenar. Quan tinc a la mà unes quantes ametlles, una poma i el got de llet, em venen al cap 
els records de la revisió mèdica. Penso i m’adono que la diferència entre l’alçada i el pes de la Laia 
és més gran que la meva. – Potser sí que menjo massa em dic – I al final només em menjo la 
poma. Avui per sopar hi ha sopa i truita però al repartir la sopa li poso més pasta al meu germà 
petit que no pas a mi, i de postres em menjo un kiwi. 
Avui a l’escola per dinar he agafat lasanya, ja que els espinacs no m’agraden, però quan veig les 
croquetes de pollastre de segon em cau la baba! Estic apunt de demanar-les però recordo els co-
mentaris de la Laia i les altres i acabo agafant peix. Un cop ens seiem a la taula amb la Lua, ella 
comença a dinar i jo em miro la lasanya i penso, la beixamel es fa a base de llet i mantega i tot 
això té molts greixos, així que l’aparto. La Lua que m’observa em diu; Què fas? I jo, com a excusa 
li dic; - És que la beixamel no m’agrada. La Lua torna la mirada a la seva safata. Ara només hi ha 
la carn i la pasta però recordo haver esmorzat un bol de llet amb cereals a casa, i els cereals ja són 
hidrats. Sí menjo ara aquesta pasta em passaré de calories així que l’aparto també per menjar-me 
la carn de dins, la Lua que m’observava de reüll em diu que em menji com a mínim la meitat de la 
pasta, i així ho faig, per no preocupar-la. Al final no em menjo el iogurt que hi  havia de postres. 
Quan arribo a casa, no bereno, preocupada de passar-me de calories, i faig esport amb l’esper-
ança de cremar sobretot el dinar d’avui, per por que es quedi en forma de greix al meu cos. Em 
peso i penso, per estar igual que la Laia hauria de pesar com a mínim 45kg. A la nit m’adormo 
pensant que m’he d’aprimar 5kg, ni més ni menys que tampoc em vull posar malalta. 
Avui només he esmorzat tres grans de raïm, a l’escola m’he menjat sis maduixes i per dinar el 
tall de peix i la mica d’amanida que ens posen sempre. A casa sopo només una amanida, amb 
pastanaga, blat de moro i uns quants cigrons, a part de la poma de postres. Fa unes setmanes que 
he seguit aquesta rutina i m’he adonat que la mare em mira decebuda. Després de fer esport em 
peso per primera vegada després de la revisió i marca 44.7kg. – M’he passat dic, però estic con-
tenta. Vaig cap a la dutxa i miro el meu cos nu al mirall. Em veig molt grossa, per això decideixo 
seguir amb la rutina d’alimentació que tinc però posant menys coses a l’amanida del sopar i sense 
menjar postres. Quan sopem, la mare veu que me’n vaig sense menjar postres i em diu: - I les 
postres Anna? Jo evito un possible interrogatori dient-li que estic molt plena. 
Han passat dues setmanes des d’allò. Avui a la tarda tinc educació física. Quan m’aixeco em mare-
jo i m’entrebanco però reacciono recolzant-me a una taula abans de caure. M’adono que la Lua 
se’m acosta però no vull la seva ajuda, no necessito que es preocupin per mi, així que segueixo 
caminant cap a fora al pati. Tots desanimats comencem a córrer i quan ja gairebé estem, la meva 
vista es comença a ennuvolar i veig com el món comença a girar. No recordo més. Em desperto i 
m’adono que estic en el llit d’un hospital. Al meu costat estan parlant el meu tutor i la meva mare. 
Quan s’adonen que estic desperta el meu tutor s’acomiada de mi; - Que et recuperis aviat Anna! 
Pocs minuts després el doctor demana a la meva mare que surti de l’habitació. Em pesa i medeix, 
també em pregunta què he menjat últimament i li responc. Torna a sortir de l’habitació i tanca 
la porta, però sento que parla amb la meva mare; - Tot i medir 1.57 metres només pesa 36.3kg 
puc dir amb tota seguretat que amb el que ha menjat en el últims dies, pateix anorèxia nerviosa. 
Sento a la meva mare que comença a plorar desesperada cridant-li al doctor: - Si us plau salvi a 
la meva filla, no vull que es mori! Jo penso; - però com vol que em mori. Si només m’he aprimat 
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una mica per tenir més bon cos i així evitar-me crítiques dels altres-. Vull demostrar que no em 
passa res així que agafo el mòbil i busco anorèxia. Llegeixo que tens infrapès si al calcular l’índex 
de massa corporal dona com a resultat un número inferior a 18.5, i així és. Segueixo llegint i veig 
un article que relaciona noms amb malalties. “ ...Mia és un nom que es relaciona amb bulímia, 
mentre que Anna es relaciona amb l’anorèxia...” Un cop llegeixo això penso; - Potser és que es-
tava destinada a passar per això -. Però per tranquil•litzar-me dic; -No, jo no tinc això-. Llavors 
el doctor i la meva mare entren i d’aquesta conversa només recordo ho directe que és el metge. 
El doctor em diu “ Has vist que tens més pèls als braços? Això és perquè el teu cos no rep prou 
calories degut a l’anorèxia que pateixes. Com que està molt avançada t’haurem d’ingressar.” M’ho 
diu tant a la lleugera que em quedo al•lucinant amb ell. Veig la mare plorant però la ignoro i dic 
que no té cap sentit.
Fa tres mesos que estic ingressada, les primeres setmanes vaig estar a la planta de psiquiatria i 
la meva família em visitava tot sovint. Després em van traslladar a un centre especialitzat on em 
van restringir les visites. Segueixo pensant que és una tonteria que estigui aquí. M’han augmen-
tat les calories en la dieta, ho sé pels menjars que em posen, però jo no les necessito, puc cuidar 
jo tota sola de mi mateixa. Ara no sé quan peso, des que sóc aquí que no tinc balança, però per 
no engreixar i tenir un bon cos com el de la Laia faig exercici a les esquenes dels metges.
Em trobo en l’habitació d’un hospital agafant la mà cada cop més freda d’una persona estirada 
en un llit. Tot i que no li veig la cara perquè està tapada, sé qui és, ja que sento entre els plors 
dels seus pares com el metge que la tractava els diu que ha mort per fallada orgànica degut a 
l’anorèxia. Jo això ja ho he viscut, sé que al llit hi ha la Laura, però aquest cop me’n vull assegurar. 
M’acosto per treure el llençol que li tapa la cara, però no és la Laura.... sóc jo!  Però què hi faig jo 
en aquest llit morta!? Em desperto de cop angoixada i recordo haver somiat això abans. En aquell 
moment vaig pensar que deuria ser un somni premonitori, però que com que no eren gaire pre-
cisos no li vaig fer cas. Però aquest cop s’acostava molt a la realitat: Les paraules del doctor, la 
meva situació actual, on em trobo... potser si que realment tinc un problema. De cop un calfred 
em recorre l’espinada. No acluco l’ull en el que queda de nit. Ara son les onze del matí. Ens por-
ten a mi i a les altres pacients a un gimnàs molt gran on hi ha uns grans trossos de paper amb un 
focus al darrera. Ens demanen que dibuixem en el paper com veiem el nostre cos. Un cop acabo 
encenen el focus que hi ha darrera. Quan miro al paper, veig la meva ombra i la silueta que he 
dibuixat. M’adono que no ocupo ni la meitat del que creia. El somni torna al meu cap i penso en 
com puc acabar... morta. De cop llàgrimes totes descontrolades, comencen a rajar per les meves 
galtes. M’adono com m’he desgraciat restringint-me menjar, matant-me a fer esport, a desitjar el 
cos d’una persona amb una constitució corporal molt diferent a la meva… com he pogut ser tan 
estúpida, com he pogut deixar escapar anys de vida així. Parlo amb la psicòloga del centre i diu 
que acabo de fer un pas molt important en la meva recuperació, he fet caure el vel que em cegava, 
he obert la caixa, en la que fa un temps hi vaig tancar el meu coratge i valor. 
Fa uns mesos que estudio els nutrients que aporten els aliments i ara torno a fer tots els àpats, 
a vegades repeteixo! Aquest pas tant important em va deixar anar a passar el cap de setmana a 
casa. El primer dia que hi vaig tornar la Laura es va presentar a casa demanant-me disculpes per 
ho estúpida que havia estat i em va confessar que va criticar-me per enveja. No li vaig retreure i 
la vaig abraçar, contenta de poder comptar amb ella un altra vegada.
Han passat vint-i-un mesos des que estic ingressada, i avui dia disset de maig, surto per la porta 
que mesos enrere mirava enfadada, orgullosa del meu 1.58 i  dels meus 47.6kg. Però... a qui li 
importa, les xifres no demostren res!
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“Petit” brot psicòtic, o no… 

Aitana Saumell López | 3r d’ESO | Montcau - La Mola
3r premi | A 2021

Eren les 18:00 i un soroll continu em va desvetllar de la meva becaina. Amb molta mandrositat 
em vaig aixecar del sofà i vaig col•locar-me les sabatilles d’estar per casa car no portava mitjons 
i el terra estava gèlid. Els peus em pesaven i aquell soroll d’arpa no cessava. Em vaig dirigir al 
menjador i allà estava, era el mòbil de ma mare. Un desconegut la trucava, ella no l’havia agafat 
ja que era a la dutxa, a casa no hi havia ningú més, així que em vaig veure obligada a respondre. 
Vaig lliscar el dit per la pantalla i me’l vaig apropar a cau d’orella. Una veu d’un home que no 
coneixia digué amb unes paraules clares que si al final quedàvem. Jo sense entendre res li vaig 
seguir el corrent i amb fermesa li respongué que sí, que la quedada seguía en peu. Seguidament 
li vaig preguntar que a quin suposat lloc i a quina hora havíem quedat. A les dotze al parc dels 
afores de la ciutat, no tardis, em replicà, i amb un gest brusc, vaig penjar. Tot allò em feia mala 
espina, des de quan ma mare quedava amb gent que ni tan sols tenia agregada? Tot molt estrany. 
Vaig tornar al sofà pensativa i em vaig asseure, no parava de donar-li voltes, em volia convèncer 
a mi mateixa de què allò no era res, però dubtava. Vaig engegar el televisor, vaig allargar els 
braços fins la manta més propera i em vaig tapar. Les paraules Netflix en majúscules es van pro-
jectar a la pantalla, vaig entrar a la meva sessió i tot seguit em vaig empassar tres capítols de la 
meva sèrie preferida “How to get away with murder”. Tan sols faltaven dues setmanes per a que 
es donessin per començades les vacances d’estiu, així que anava una mica lleugera de tasques 
i exàmens. Trobava a faltar mon pare, ja que a causa del treball com a personal sanitari i a les 
meves hores escolars mai coincidíem, per això desitjava tant que arribessin les vacances d’estiu, 
per a poder anar a les Bahames amb la família i passar una estona despreocupadament. La feina 
de ma mare, na Brook, en canvi era bastant peculiar, la seva ocupació era de model de parts del 
cos, si, com ho heu sentit, model tan de natges com de peus o d’alguna altre extremitat. Sembla 
mentida, però guanyava més que mon pare i treballava les mateixes hores que feia jo a l’escola 
i suposo que ella tampoc coincidia amb ell. 
Tornant a l’actualitat, vaig pensar que el millor per a tots, era preguntar-li d’una manera molt 
serena i indiferent, que qui era el noi que l’havia trucat, i això va ser el que vaig fer. Va respon-
dre força confosa, dient-me que no sabia del que li estava parlant i que procurés no posar-me 
en els assumptes dels altres. Finalment ho vaig deixar córrer, i com ja era hora de distreure’m, 
vaig agafar un Din A4 i amb un llapis vaig començar a traçar les arrels fortes d’un arbre frondós 
i espès. 
Una hora més tard, ma mare, d’un crit m’informà que el sopar ja era a taula. Em vaig afanyar, ho 
vaig recollir tot i em vaig dirigir cap al menjador. Un bon plat de farfalle amb salsa de bolets i 
mozzarella m’esperaven, he d’admetre que ella era una gran cuinera i sempre s’inspirava en plats 
italians. Era una mica trist la veritat, dues dones assegudes a taula menjant soles, i una cadira 
buida al seu costat... A part del fet que el meu pare no hi era mai, ell era el millor, quan podia 
ens dedicava tot el temps del món, m’ajudava amb els meus treballs de biologia, demostrava el 
seu amor d’una manera molt peculiar, però sempre que em veia m’ofegava amb una abraçada. 
L’enyorava i suposo que ma mare també. Una vegada vàrem acabar de menjar, ens vàrem seure 
i acomodar al sofà per a mirar “First dates”. M’encantava aquell programa, car jo podia criticar 
a cada individu, més rar que un gos blau, que sortís en pantalla. Vam estar mirant-lo fins tard, 
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ens vam dir bona nit, a les dotze em vaig encaminar cap a la meva menuda habitació i em vaig 
desplomar al matalàs. Anava donant voltes al llit, però no m’adormia, així que vaig decidir llegir 
un llibre. Quan finalment em vaig adormir, el soroll metàl•lic del sarrateig d’unes claus, em va 
despertar. Vaig mirar el rellotge i sorpresa em vaig quedar, eren al voltant de les dotze i si no 
m’equivoco, l’hora la qual havia quedat ma mare amb aquell desconegut. 
Vaig fer un bot del llit, em vaig posar l’anorac, les meves bambes esportives i vaig sortir cames 
ajudeu-me de casa. Just al sortir a l’exterior, vaig veure com el Toyota AYGO dels meus pares 
s’allunyava, cada vegada més... Sense hesitar, em vaig dirigir al garatge, on vaig agafar la bicicle-
ta i amb molta força em vaig posar a pedalejar. Dins el meu cap anaven ressonant les paraules 
d’aquell home; A les dotze al parc dels afores de la ciutat, no tardis. Un dels parcs més famosos 
de les afores de la ciutat era l’anomentat parc de Roosewild, així que vaig decidir anar-hi. Els peus 
em feien mal, però vaig seguir pedalant fins arribar al gran cartell de l’entrada del parc. Vaig baix-
ar de la bicicleta i la vaig amagar darrere d’uns arbusts perquè ningú la pogués trobar. Desitjava 
no haver-m’he equivocat de parc i poder trobar-los. 
Anava caminant a pas lent, per si em trobava amb ells tenir temps d’amagar-me. Vaig girar per el 
camí esquerre i una veu familiar em va fer parar en sec, era ma mare, na Brooke. Discretament 
em vaig amagar darrere del tronc d’un arbre i vaig fixar-me en la conversa de la meva mare amb 
aquell individu. Els dos estaven asseguts al banc del davant, així que, dissimuladament, vaig 
treure el cap i em vaig fixar en l’aspecte del noi, em resultava familiar, però ara mateix no sabia 
qui era. Deuria fer un metre vuitanta aproximadament, prim com una anxova, cabells marrons 
com el fang i ulls com perles verdes. Sabia que aquell home l’havia vist a algun lloc, però no aca-
bava de fer memòria així que em vaig centrar en la conversa. Ell, amb una veu greu, li digué a 
ma mare que l’havia trobat a faltar i ella assentí amb el cap. Ma mare es va apropar a ell i li digué 
alguna cosa a cau d’orella, quelcom que no vaig poder escoltar. A continuació ell és va apropar 
més i va pressionar els seus llavis contra els d’ella, contraient-los i separant-los, en senyal d’amor. 
Em vaig quedar bocabadada, aquella informació encara no l’havia processat bé, ma mare s’estava 
besant amb un home que no era el meu pare i ella com si res. Se’m va generar un nus a la gola 
i no podia empassar, la pressió arterial em va augmentar mentre treia foc per els queixals, però 
alhora tenia ganes de plorar fins a no poder més. Volia sortir d’allà i escapar del que aquest fet 
significava. Corrent sortí del parc i vaig anar directament a la bicicleta, amb la que vaig tornar 
a casa. Les llàgrimes em rodolaven galtes avall, sentia que la nostra connexió mare filla s’havia 
esvaït, la persona que m’havia criat i en qui tant confiava, m’havia traït. Sentía ràbia, ira i tristesa. 
Fent memòria, vaig recordar aquell rostre, aquest home que acababa de besar a ma mare, era en 
Robert, un dels amics més fidels de mon pare. Vergonya és el que ella hauria de sentir d’haver-lo 
trait. El meu pare no s’ho mereixia, i jo tampoc. Decidida, vaig anar a la cuina i del calaix, vaig 
treure el ganivet més llarg que hi havia i vaig esperar.... Vaig esperar que tornés a casa per ven-
jar-me, no podia deixar sense càstig aquell fet que tant m’havia ferit.
- I bé Senyoria, aquesta és la història del perquè vaig cometre l’assassinat de la meva mare, de la 
meva estimada mare- Afegeixo amb un petit somriure.
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Martina Turpin Alonso | 1r de batxillerat | Montcau - La Mola
Menció | A 2021

Set, tres, dos, cinc... Cinc, dos, tres, set.

M’he llevat com normalment ho faig, a les sis. Parpellejo set vegades i em frego les galtes men-
tre recito tres cops la primera estrofa de “Volcans”, de Haiko Taka.
Mentre esmorzava la mare no s’ha enfadat amb mi per l’acte d’agafar només el cereals vermells 
dins els mil colors existents a la bossa. Normalment li molesta, i molt. Darrerament menciona 
constantment la idea de fer vida com a nen més normal, tracto d’esbrinar com és el fet per a 
ella... Com és ser normal? On resideix la normalitat?

Set, tres, dos, cinc... cinc, dos, tres, set.

Com sempre, baixo del cotxe recolzant-me amb la cama dreta, em faig el típic petó a la mà i li 
envio a la mare des de les escales de l’entrada de l’escola.
Llenço el petó a la mare i ella contesta fent el nostre gest somrient. El dia serà genial, ho sé.
Per fi arribo a l’escola, sembla haver-hi el nen de la mirada estranya a prop del lloc on m’assec -el 
primer per la dreta començant per la del final- i em molesta. En general ric bastant entre classe 
i classe i acabo seient al primer començant per la banda oposada de la primera filera.
Toca el timbre i recordo el pastís de l’àvia desat a la meva motxilla per l’hora del pati i abans de 
compartir-lo amb la Maria el tallo en porcions perfectes i meravelloses de dos centímetres per 
dos.

Set, tres, dos, cinc... Cinc, dos, tres, set.

A la Maria li encanta la rebosteria i sempre em demana les receptes de la meva àvia. Ja li donaré 
–però al final se m’oblida sempre-. Darrerament estic content, estic complint tots els propòsits 
setmanals i també estic fent l’exercici del Toni, el millor psicòleg del poble.
El Toni és molt simpàtic, ric molt a l’hora de parlar i ordenar el cap i l’ànima amb ell. I sempre 
em dona dolços de color groc i ovalats de la marca Ricola, com a mi m’agraden. La setmana 
passada, l’exercici era ben fàcil: es tractava de redactar totes les meves accions del dia. Així po-
drà observar si milloro o no.

Set, tres, dos, cinc... Cinc, dos, tres, set.

Ja és hora de plegar, tothom s’aixeca del lloc on està, recollim la classe i jo em poso davant de 
la Marta i darrere del Joan, l’ordre és serenor. Gairebé no ha estat possible i m’he posat molt 
nerviós. Però m’he afanyat i tot ha sortit com esperava.
En acabar, m’he esperat a la sortida per descordar-me les sabates i tornar-me-les a cordar, per 
fixar bé els cordons. He vist com la mare arribava i he travessat el pas de zebra només per les 
línies negres fins a arribar al cotxe. La mare m’ha fet dos entrepans de xocolata i de tornada 
de visitar al Toni me’ls he menjat de pressa -no m’ha donat ni temps ha tallar-los en forma de 
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triangle isòsceles però tenia tanta gana... “Perfecte, Joan, estàs millorant!” –he pensat.

Set, tres, dos, cinc...cinc, dos, tres, set.

Entrem a la sala. Mentre espero el torn, començo a endreçar els llibres del més gran al més petit, 
per ordre alfabètic i per colors, com no. Estic emocionat, el Toni s’adonarà de la meva progressió. 
Li entrego la redacció on he escrit tot el reportatge del dia i em fixo en la seva expressió: se la 
rellegeix tres cops estranyat. Mentre ho fa, miro el rellotge i són les sis clavades. Com han passat 
dotze hores recito tres cops la segona estrofa de “Volcans”, de Haiko Taka.
De sobte, sento com ell em mira fixament i s’aixeca per parlar amb la mare. Mentrestant, agafo la 
meva redacció, el Toni no se n’adona i la rellegeixo. Pocs instants després sé exactament l’expli-
cació del gest de complicitat de la seva cara i la resposta expressiva de la meva mare.
M’acabo d’adonar de la fòbia: a la redacció no hi ha la darrera de les vocals, la cinc. És la vocal 
prohibida.
I, de fet, en el diari escrit ara mateix tampoc.
Fixa-t’hi.
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DÀLIA

Sol Siscart Noguer | 1r d’ESO | Montcau - La Mola
1r premi | B 2021

Són les deu. Entro al parc. Sóc conscient de cada una de les meves passes, cada un dels meus 
sospirs, de cada ocell que aixeca el vol quan passo davant seu. Camino amb decisió, amb la 
maleta a la mà i m’acosto al banc de la cantonada. M’assec a la punta, poso la maleta entre les 
cames i em poso a esperar. Al  meu costat hi ha una dona que deu tenir uns deu anys menys 
que jo. Observa a un nen petit, que sembla ser d’uns cinc anys. Està jugant a la gespa, mirant 
embadalit a un gos que passeja amb el seu amo. Torno a mirar la dona i el somriure a la seva 
casa. Recordo el  sentiment de ser una nova mare, de de pensar “ostres, això ho he fet jo”. M’en-
cordo de quan la Dàlia era així de petita. Sortia a fora, sempre a les cinc en punt, per observar 
les papallones. Tot eren papallones. Si la papallona això, si la papallona allò. S’hi acostava amb 
bona fe, intentant no espantar-les, i amb una mica de sort, alguna se li posava a la mà. I jo la 
mirava encantada des de la finestra. El seu somriure en aquells moments era l’única cosa que 
necessitava per ser feliç.  Llavors era jo la que li havia de netejar la roba després d’haver-se re-
bolcat al fang, però valia la pena. 
Són les deu i deu. Encara no s’ha presentat ningú. En teoria ha d’arribar a les onze, però els 
minuts semblen ser hores en aquesta situació. Sento com si tothom em mirés, com si tothom 
m’estigués jutjant. Qualsevol d’aquestes persones podria ser el monstre que... La pressió i la 
preocupació en canvien la percepció de la realitat, m’estic preocupant massa. Miro l’espai buit 
del banc just a la meva dreta, on seia normalment la Dàlia. Cada divendres des de que tenia 
deu anyets, veníem aquí a mirar a diferent gent i inventar-nos la seva història d’origen. Ens 
inventàvem cada tonteria! Si fos aquí... m’abraçaria i em diria que tot està bé, que no em pre-
ocupés. Que ella seria forta. Per mi. Noto una sola llàgrima em rellisca per la galta. Me la eixugo 
ràpidament, no vull que ningú no es fixi massa en mi. A ell no li faria gens de gràcia. Torno a 
mirar al meu voltant desesperada.
Són dos quarts de deu. On és? Sento que les cames em tremolen, però això no és ni la meitat de 
dolent que l’adrenalina que em navega per les venes. Totes les coses que li podrien haver passat 
a la Dàlia, tot el que aquell monstre li podria hagut fer. Sento una gran baixada de pressió, com 
si m’anés a desmaiar. Ara no és el moment. Intento recuperar-me el més ràpid possible. Totes 
aquestes memòries són agredolces. Però són el que em permeten seguir viva, el queden el fons, 
em donen esperança.
Les deu i tres quarts. Veig una furgoneta blanca. Aparca al carrer de davant meu. Surten dos 
homes. L’un, duu una camisa blanca, a amb dos botons descordats i una texans blaus. L’altre és 
baix i calb, i va vestit amb un xandall blau i blanc. Penso que són just els que busco. Miren a 
banda i banda del parc, i fixen la mirada a sobre meu. Immediatament faig veure que no els he 
vist i giro el cap. Que burra! Es pot saber que penso mirant-los tant concentradament? L’home 
de la camisa blanca se’m acosta. Es planta a davant meu.
-Senyora, vingui amb mi si us plau- diu.
Confio que té la meva filla, llavors no expresso cap símbol de resistència. M’aixeco, agafo la 
maleta i el segueixo un altre cop a la furgoneta. Allà, l’home calb em mira de baix a d’alt (com 
si fos jo la que anés vestida malament). 
-Hi és tot aquí?- senyala a la maleta. 
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-Sí, 10000 euros, tal com vau demanar. Ara, puc veure la meva filla?- me’n adono de la desesper-
ació que hi ha a la meva veu
-Tot al seu temps- respon l’home calb.
De cop, mira al seu company i assenteix amb el cap. El noi de la camisa blanca obre el maleter i 
em senyalitza perquè hi entri. No és exactament un tractament “deluxe”, però no sé que m’espe-
rava. El maleter és ple d’eines i una pudor horrible a gasolina. M’assec en un lloc que sembla ser 
l’únic sense alguna mena de taca. I just en aquell moment el cotxe arranca.
 Són la una. Tardem unes dues hores a arribar a la destinació. O això és el que ha semblat. LA 
carretera per la qual hem passat semblava ser un camí de pedra. El cotxe ha fet un salts, que casi 
que semblava ser un cavall espantat. L’últim tram ha sigut una mica mes relaxat, el que suposo 
que vol dir que. Hem passat per carretera de veritat. Sento un soroll al meu costat i la porta del 
maleter s’obre. La llum del sol m’enlluerna i faig servir el braç com a visera. És clar, tanta estona 
aquí tancada, és difícil tornar-se a acostumar. Agafo l maleta i surto del vehicle. Davant meu hi 
ha una casa modesta i petita, feta casi tot de metall, amb una porta principal i el que sembla ser 
un garatge. L’home calb em dirigeix cap a la porta. Dins la casa hi ha un passadís llarg que dona 
a una porta tancada amb clau. L’home l’obre i la veig. La meva petita, asseguda i lligada. Amb un 
drap a la boca. Ella em mira. Tiro la maleta al terra i vaig corrents cap a ella. Li faig un petó al 
front i sento les llàgrimes que em regalimen per les galtes. Ella també plora un plor callat. Sem-
bla que m’intenta dir alguna cosa, però el drap li ho impedeix.  Li vaig traient el drap de la boca 
a poc a poc.  De cop, un fort soroll d’una porta tancant-se s’escolta darrere meu. Miro enrere, i 
l’home calb ja no hi és. I la maleta tampoc! No, no, no, no! Que he fet! És clar, tot era un pla per 
portar-me aquí, matar dos ocells amb una sola bala. Com he pogut confiar en aquests homes? 
Suposo que el meu cervell no estava funcionant correctament, pensant només en la Dalia.
-Mama,- la meva filla adolescent em diu- mama ara què fem? 
Doncs jo tampoc no ho sé. Tinc una por de perdre-la immensa. No sé quines intencions tenen 
per nosaltres aquells homes. Si morirem, si viurem si... si. Sigui el que sigui, sé que ho faré amb 
la meva filla. La miro: sembla que fos ahir quan perseguia papallones. L’abraço amb totes les 
meves forces i respiro fons. Dalia, princesa meva. En aquest moment, em desperto. El meu llit 
és fred, per aquesta nit de febrer. Quin somni més estrany. Miro al meu costat i la veig dormint 
plàcidament. Dàlia.
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MALPARIDA!

Berta Salvador Ódena | 2n d’ESO | Sant Nicolau
2n premi | B 2021

Fer canvi d’armari quan canvia el temps. Abans acostumava a fer-ho amb la meva germana i em 
semblava una manera entretinguda de passar estona i poder parlar de tot i res, però ara que ella 
ja no hi és, ho trobo d’allò més avorrit. Fa temps que vam llençar les seves coses, però ara en-
cara en conservem algunes. Peces de roba que jo mateixa he aprofitat, i és que la meva germana 
era una noia amb gran estil, tot i que sempre s’estava hores i hores preparant-se i això a mi em 
posava d’allò més nerviosa. Érem molt diferents, però era l’única persona capaç d’entendre’m 
sempre. I tu, que poc la coneixies per atrevir-te a fer el que li vas fer, per atrevir-te a fer-nos la 
vida tan díficil.
Sabent que d’ella ja no en queda res i que no puc aconseguir que torni, avui t’escric per neces-
sitat de dir-te tot el que penso de tu. Perquè el buit que has deixat en la meva família no l’om-
pliran ni les meves paraules, ni el temps. Perquè la meva germana ja no és aquí, però no callaré 
perquè tinc tantes i tantes coses a dir.

Tots recordem el dia que et vam conèixer, i com des d’aquell moment les nostres vides van fer 
un gir inesperat. Un instant en què tot eren preguntes sense resposta: “què? com? quan?”. I a 
partir d’aleshores vas passar a formar part del nostre dia a dia per no marxar mai.
De mica en mica, mentre el temps passava, vam aprendre a acceptar que sí, que havies vingut 
per quedar-te, però no estàvem preparats, i els primers mesos van ser difícils, com també ho 
van ser els últims. Nits d’insomni, silencis eterns i cares que ho deien absolutament tot. Aquella 
noticia havia entrat sense picar a la porta i va ser del tot inesperada. Com podia ser que d’un 
dia per l’altre t’haguessis apoderat d’aquella manera de la meva germana?
Aquesta ja començava a ser una altra i això costava molt d’entendre. Havia canviat el seu etern 
somriure per una expressió apagada. Ara només ens queda no
oblidar-nos d’aquell somriure que vas esborrar-li, i pensar en qui era ella abans que tu la can-
viessis. I just en aquell moment, mentre la mirava, era quan em preguntava “per què a ella?”, i 
encara ara m’ho pregunto. Però a tu això tant se te’n fot, no hi ha res com ser egoista.
 
Segurament no saps què vol dir estimar, però t’asseguro que si perdessis una persona a qui es-
times, com jo estimava la meva germana, et penediries una i mil vegades del que vas fer. Tot i 
que, de què serviria, ara?
Ets una malparida! Tot això és massa injust! Ens has pres una part de tots nosaltres sense cap 
raó aparent. I ho sabíem, sabíem que des d’un principi tu ja venies amb una advertència que 
nosaltres no podríem canviar, i això és el més frustrant de tot, que tot i volent salvar la meva 
germana, no vam poder fer-hi res. Aleshores desitjava que tot fos com abans i segueixo desit-
jant tornar enrere. Perquè sé tot el que li diria si ara pogués tornar-la a veure. Sé que li diria 
una i mil vegades que l’estimo i sé que l’acompanyaria a tots els centres comercials que fes falta, 
sense queixar-me quan es passés hores i més hores decidint la roba que s’hauria de comprar. Sé 
que tindriem les nostres petites baralles però també sé que no durarien gaire. Ara, però, ja és 
massa tard, perquè per culpa teva és lluny de tots nosaltres.
Hi ha dies en especial que van marcar-me més que d’altres. El dia que va deixar de caminar va 
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ser un dels més impactants. I és que ella era força alta i quan caminava semblava molt segura 
de si mateixa. Aquesta, una de les característiques més concretes del seu caminar, ràpidament 
va anar quedant borrosa en la meva memòria. Aquella autoritat i llibertat que tant havia admi-
rat havia deixat de formar part d’ella i això em confonia del tot. Ja no podia fer res sola, per si 
mateixa, i no puc imaginar-me la impotència que això li devia fer sentir.
L’anaves apagant a poc a poc fins que vas deixar-la sense poder respirar, i tot per què? Perquè fos 
una més d’entre totes les teves víctimes? Ets perversa.
I tot i així, després del mal que has fet, ningú encara ara és capaç d’aturar-te. Però sé que aquest 
dia arribarà tard o d’hora i estic segura que passarà a la història.
Seràs coneguda pels pitjors dels teus fets i mai ningú tornarà a pronunciar-te sense sentir un 
regust amarg per dins. Tothom sabrà que ELA, l’esclerosi lateral amniotròfica, haurà deixat de 
ser una malaltia terminal i, per fi, persones com la meva germana, que tenia tota una vida per 
endavant, tindran l’oportunitat de
viure-la. Ja mai més els prendràs aquesta oportunitat, cabrona!
Perquè aquesta lluita inacabada només pot tenir un final i és la nostra victòria. I si avui la meva 
germana fos aquí n’estaria d’allò més orgullosa.
 

Com he dit al principi, això no em tornarà la persona per la qual et conec i per la qual avui t’es-
cric, pero només desitjo que no t’emportis ningú més.
Ella ja no hi és per passar l’estona amb mi i parlar de tot i res, ni tampoc per fer canvi d’armari 
quan canvia el temps. Si aquest hagués de ser el meu últim desig, només em queda desitjar-te 
adeu per sempre.
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No deixis per demà el que puguis fer avui

Berta Juncadella Farré | 2n d’ESO | Sant Nicolau
3r premi | B 2021

“No deixis per demà el que puguis fer avui”. Aquesta frase va ser la que em va fer veure el món 
amb uns altres ulls. Em va ajudar a avançar i a poder créixer com a persona. 

Era un dia ennuvolat. De tant en tant plovia una mica i després els núvols marxaven per tornar 
minuts més tard. Estava confós, una mica com el temps. Cap a casa, després d’un dia d’escola, 
vaig preferir tornar sol. No em venia de gust estar amb els amics. Vaig passar per carrers on hi 
havia poca gent. En aquells moments tenia molts pensaments que anaven i venien.  
 
En arribar a casa no hi havia ningú. Em vaig tancar a l’habitació perquè havia d’estudiar, ja que 
al cap de pocs dies faríem la selectivitat. Quan portava més de tres quarts d’hora estudiant, em 
va trucar la mare. Deia que era a l’hospital perquè l’avi havia tingut una pujada de sucre. Em va 
dir que es recuperaria aviat, per tant no m’havia de preocupar. Vaig voler seguir estudiant, però 
el meu cap no estava prou centrat. No m’entraven les idees. Vaig preferir estirar-me al llit. Esta-
va pensatiu. Em vaig adonar que jo era molt diferent de totes les persones que coneixia. Tenia 
uns gustos i unes preferències diferents, i una personalitat més especial. Normalment la gent 
es vol assemblar a les altres persones, que fan veure que tenen una vida perfecta, quan només 
ensenyen una realitat falsa i plena de mentides. Vaig estar una estona pensant en això fins que 
em vaig quedar adormit. 

Feia setmanes que estudiava diàriament per poder aprovar la selectivitat. No vaig quedar cap 
dia amb cap amic. Estava una mica desconnectat socialment. Passava les tardes sol a casa, per-
què la mare, quan acabava de treballar, anava a veure els avis i arribava bastant tard. I el meu 
pare… ell feia temps que no passava per casa. Així que jo cada dia havia de fer el sopar per 
a tots dos i feia totes les tasques de casa. Entenia que la mare hagués d’estar pels avis, però el 
que no entenia era el motiu pel qual ella no m’agraïa tot l’esforç que feia. Però vaig evitar donar 
importància a la situació. 

El meu avi va haver de tornar a l’hospital, però aquest cop el van ingressar. Algunes tardes, de-
sprés d’estudiar l’anava a veure. Jo volia estudiar criminologia, ja que sempre que anava a casa 
els avis, miràvem sèries policíaques. Cada tarda, l’avi i jo sèiem  al sofà mirant atentament la 
televisió i intentant resoldre els problemes que es creaven. Entre tots dos, sempre ho acabàvem 
resolent. 

El vaig anar a veure a l’hospital. Vaig parlar amb ell sobre com seria si entrés a la universitat 
i pogués estudiar criminologia. Estava molt content de tenir-me com a net, em va dir. De la 
meva família, era l’única persona que em reconeixia l’esforç que havia fet. La mare, per exem-
ple, només em destacava els meus errors. De totes les coses bones que feia, ella em reconeixia 
les meves errades i equivocacions. 
Només faltaven dos dies per començar la selectivitat. En teoria faltava poc perquè l’avi pogués 
tornar a casa, però les coses no milloraven. La mare i l’àvia feien torns per quedar-se a dormir 
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a l’hospital. A mi m’hauria agradat ajudar-lo més, però havia d’estudiar molt. Últimament veia la 
mare més trista, com més apagada. Suposo que era perquè el seu pare no estava gaire bé. Però els 
dies que es quedava a casa, perquè l’àvia estava a l’hospital, no em parlava. Em dirigia la paraula 
el mínim possible. Jo volia passar temps amb ella, però pel que vaig veure, ella no el volia passar 
amb mi. La veritat és que això m’entristia, però vaig evitar pensar-hi, perquè ja tenia prou prob-
lemes al cap. 

Era l’última nit abans de començar els exàmens. Després de repassar-ho tot vaig anar a dormir 
d’hora.
Quan em vaig despertar, vaig veure que la mare no era a casa. Em va sobtar i vaig decidir tru-
car-li. Em va dir que aquella nit l’avi havia empitjorat. Només podia escollir entre dues opcions: 
o anar a l’escola per fer els exàmens o bé anar a l’hospital. La meva àvia em va trucar i em va dir: 
no deixis per demà el que puguis fer avui, potser demà ja serà massa tard. En aquell moment no 
m’ho vaig haver de pensar més, me’n vaig anar cap a l’hospital. 

En arribar-hi, em vaig trobar la mare plorant i l’àvia asseguda a la butaca de l’habitació. L’avi feia 
molt mala cara. M’hi vaig apropar i li vaig fer una abraçada amb llàgrimes als ulls. Em va mirar 
i em va dir amb veu baixa:
- Aprovaràs la selectivitat. Estudiaràs la carrera que voldràs. Aconseguiràs tot el que et proposis 
si t’esforces per aconseguir-ho. Que sàpigues que t’estaré reconeixent tot l’esforç que facis, sigui 
des d’on sigui. Com si és en una altra vida.
Em va fer el seu últim somriure. Em queien les llàgrimes. Li vaig prometre a l’avi que m’esforçaria 
sempre. 

Ara, avui en dia, cada cop que em vull rendir, penso en el meu avi; perquè estic fent tot el que 
puc, per ell. He aprovat la selectivitat i he entrat a la universitat que volia, per ell. El meu avi ha 
sigut, és i serà el meu punt de referència en la vida.
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Una amistat eterna

Laia Andreba Martínez | 2n d’ESO | Montcau - La Mola
Menció | B 2021
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1991

Escoles participants Jurat Guanyadors

Institut Blancafort
Jesús de Natzaret
L'Avet
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Joaquim Sardà Solsona 
Montcau - La Mola
‘‘L'Isard’’

Categoria B
1r Premi: Jaume Gironès Pous 
Montcau - La Mola
‘‘El mag del circ’’

Jordi Llonch. Periodista
Cesc Serrat. Rondallaire
Jose M. Salillas. Periodista
Esteve Ramírez. Professor

1993 Montcau - La Mola Categoria A
1r Premi: Elia Segués Peña
‘‘Roses roges per l'eternitat’’

Categoria B
1r Premi: Miquel Àngel Cugueró Escofet 
L'Avet
‘‘Viatge per qui sap on’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Mireia Garcia. Professora

1992 L'Avet
Les Termes
Montcau - La Mola

Categoria A
Desert

Categoria B
1r Premi: Miquel Àngel Cugueró Escofet 
L'Avet
‘‘La Imaginació’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Esteve Martínez. Professor

Certamen Literari Mercè Blanch
Montcau - La Mola

25 anys d’història30 anys d’història
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1994

Escoles participants Jurat Guanyadors

Cultura Pràctica
Institut Arrahona
L'Avet
Maria Montessori
Montcau - La Mola
Salesians

Categoria A
1r premi: Eva Amén Fernández
Montcau La Mola
‘‘El Lladre’’
2n premi: Glòria Albinyana Grapí
Montcau La Mola
‘‘Tal vegada un somni’’
3r premi: Álvaro Prieto Hernández
Montcau La Mola
‘‘He instal·lat una butaca al meu jardí’’

Categoria B
1r premi: Estela Cardellach Ramírez
Montcau - La Mola
‘‘Llàgrimes de llum’’
2n Premi: Sílvia Pérez Lluch
Maria Montessori
‘‘Els somnis d'una noia’’ 
3r Premi: Ester Baró López
L'Avet
‘‘Més endavant’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Mireia Garcia. Professora

1995 Creu Alta
Elisa Badia
IES El Bullidor
L'Avet
Maria Montessori
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Cristina Pina Gómez
IES El Bullidor
‘‘Joana’’ 
2n Premi: Marta Pijuan Blanco
IES El Bullidor
‘‘La mort d'un somni’’ 
3r Premi: Albert Oineda Rodó
Montcau - La Mola
‘‘El batex de la pluja’’

Categoria B
1r Premi: Ivet García-gascón Solans
L'Avet
‘‘La tribu dels Zenzenas’’
2n Premi: Rosa Mª Perarnau Aira
L'Avet
‘‘Vols venir?’’
3r Premi: Àlex Tamarit Farré
L'Avet
‘‘Aventura de futur’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Lluís J. Gascón. Professor

1996 IB Joan Oliver
IES El Bullidor
L'Avet
Les Termes. Sabadell
Maria Montessori
Matadepera
Montcau - La Mola
Narcisa freixas
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Ana M. Cubeiro Rodríguez
Montcau - La Mola
‘‘In Memorian’’
2n Premi: Marc Oriol Crespi Giménez
IB Joan Oliver
‘‘L'última llàgrima del demiürg’’
3r Premi: Eva Amén Fernández
Montcau - La Mola
‘‘La maduixa’’

Categoria B
1r Premi: Marta Perés Ro
L'Avet
‘‘L'últim tren’’
2n Premi: Mireia Escamilla Vancells
Montcau - La Mola
‘‘Històries del mag futurista de l'espai’’ 
3r Premi: Loly Gómez Domínguez
CP Maria Montessori
‘‘La rosa blava’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

88 / XXVè Certamen Literari Mercè Blanch / 

Certamen Literari Mercè Blanch, Montcau - La Mola
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1997

Escoles participants Jurat Guanyadors

Escola Pia
IB Joan Oliver
IES Pau Vila
L'Avet
Maria Montsessori
Montcau - La Mola
Ramon Fuster
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Marc Oriol Crespi Giménez
IB Joan Oliver 
‘‘Un crim’’
2n Premi: Fabià Asensi Pi
Montcau - La Mola
‘‘Coguito ergo sum’’
3r Premi: Laura Bundó Buil
Sant Nicolau
‘‘Amèlia’’

Categoria B
1r Premi: Marta Peré Ro
L'Avet
‘‘Més enllà de l'oceà’’
2n Premi: Anna Comerma Vernet
Sant Nicolau
‘‘Rufus’’
3r Premi: Gemma Oca Llorens
IES Pau Vila
‘‘Una llista molt peculiar’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

1998 IES Castellbisbal
IES Egara
IES Pau Vila
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Fabià Asensi Pi
IES Egara
‘‘Enyorança’’
2n Premi: Pol Vilaplana Dopazo
Montcau - La Mola
‘‘La pluja’’
3r Premi: Anna Broto Payán
Montcau - La Mola
‘‘Innocents esperant el final del corredor
de la mort’’

Categoria B
1r Premi: Gemma Oca Llorens
IES Pau Vila
2n Premi:
Desert
3r Premi:
Desert

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

1999 Cingle
IES Can Jofresa
IES Polinyà
IES Serra i Fontanet
IES Viladecavalls
Montcau - La Mola
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Laura Castillo López
Cingle
‘‘La tardor’’
2n Premi: Mireia Serra Ballbé
Montcau - La Mola
‘‘Marianne’’
3r Premi: Marçal Beotey Bigordà
IES Viladecavalls
‘‘Gotes que mullen els records…’’

Categoria B
1r Premi: Marta Sierra Fernández 
Montcau - La Mola
‘‘Reflexions de l'emigrant’’
2n Premi: Carola Solé Casas
Montcau - La Mola
‘‘No tot són flors i violes’’
2n Premi: Lorena González Arias
IES Polinyà
‘‘Els ulls del carrer’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2000

Escoles participants Jurat Guanyadors

IES Polinyà
Jesús Salvador
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Marta Perés Ro
Montcau - La Mola
‘‘Monòleg en clau d'estrés’’
2n Premi: Gemma González
Punzano 
‘‘Aniversari feliç’’
3r Premi: Sheila Serra Pla
Jesús Salvador
‘‘Avui fa un bon dia’’

Categoria B
1r Premi: Carola Solé Casas
Montcau - La Mola
‘‘Temps millors’’
2n Premi: Gisela Pagés Cruz
Montcau - La Mola
‘‘Moments màgics’’
3r Premi: Eva Escribano Sánchez
IES Polinyà
‘‘Eirin’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2001 IES Polinyà
Montcau - La Mola

Categoria A
1r premi: Esther Pérez Corbella 
Montcau - La Mola
‘‘Heroïnes actuals’’
2n premi: Marina Marcet Ortega 
Montcau - La Mola
‘‘Època de crisi’’
3r premi: Carola Solé Casas
Montcau - La Mola
‘‘Decisions’’

Categoria B
1r Premi: Gisela Pagès Cruz
Montca -La Mola
‘‘Deixats de la mà de Déu’’
2n Premi:
Desert
3r Premi:
Desert

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2002 Escola Pia
Joaquim de Vedruna
Montcau - La Mola
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Anna Comerma Vernet 
Sant Nicolau
‘‘Febre de Lluna’’
2n Premi: Xavier Burdó Buil
Sant Nicolau
‘‘Gotes de pluja en un mirall’’
3r Premi: Marina Marcet Ortega
Montcau - La Mola
‘‘Mitjanit’’

Categoria B
1r Premi: Maria Casaramona Mundet 
Montcau - La Mola
‘‘De veritat que no ho entenc’’
2n Premi: Marc Solé Casas
Montcau - La Mola
‘‘Un dia desastrós’’
3r Premi:
Desert

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2003

Escoles participants Jurat Guanyadors

IES Polinyà
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Jordi Armengol Gasol 
Montcau - La Mola
‘‘Qué noche la de aquél día’’
2n Premi: Guillem Perarnau Llobet
Montcau - La Mola
‘‘Correspondència familiar’’
3r Premi: Marina Marcet Ortega
Montcau - La Mola
‘‘Història d'un amor’’

Categoria B
1r Premi: Laura Martínez Subirà 
Montcau - La Mola
‘‘L'àvia’’
2n Premi: Rocío Aguilar Martín
IES Polinyà
‘‘El bé i el mal’’
3r Premi: Anna Lloveras Armengol
Montcau - La Mola
‘‘Vida quotidiana’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2004 Montcau - La Mola 1r Premi: Maria Saldich Cubero 
Montcau - La Mola
‘‘El nen Nador’’
2n Premi: Jordi Armengol Gasol
Montcau - La Mola
‘‘Adéu apreciat racó de la cala’’
3r Premi: Guillem Perarnau Llobet
Montcau - La Mola
‘‘Agonia final’’

Categoria B
1r Premi: Laura Martínez Subirà 
Montcau - La Mola
‘‘Pensaments guerrers’’
2n Premi: Alba Estebanell Hernanz
Montcau - La Mola
‘‘Records amb olor de vímet’’
3r Premi:
Desert

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2005 Andersen
Cultura Pràctica
IES JB Foix
IES Viladecavalls
Jesús Salvador
Mare de Déu del Carme
Mare del Diví Pastor
Montcau - La Mola
Ramar 2

Categoria A
1r Premi: Anna García Mas
Montcau - La Mola
‘‘Broadway m'estava esperant’’
2n Premi: Maria Casaramona Mundet
Montcau - La Mola
‘‘Ningú no és el que sembla’’
3r Premi: Laura Martínez Subirà
Montcau - La Mola
‘‘Destí’’

Categoria B
1r Premi: Esther Lázaro Sanz
IES Viladecavalls
‘‘La vida em canvia de perspectiva’’
2n Premi: Júlia Giménez Sanllehí
Cultura Pràctica
‘‘La màgia’’
3r Premi: Joan-Enric Rico Farreny
Montcau - La Mola
‘‘La senyora dels ocells’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2006

Escoles participants Jurat Guanyadors

Andersen
Cultura Pràctica
IES Puig de la Creu
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Anna Gracía Mas
Montcau - La Mola
‘‘Només se m'havia trencat una copa’’
2n Premi: Dani Sánchez Ugart
Montcau - La Mola
‘‘El final d'una història’’
3r Premi: Elena Trullàs Vila
Montcau - La Mola
‘‘Divuit anys’’

Categoria B
1r Premi: Júlia Giménez Sanllehí
Cultura Pràctica
‘‘Vells records i noves històries’’
2n Premi: Cintia Rubio Andújar
Cultura Pràctica
‘‘Vivint un somni’’
3r Premi: Maria Marí Puig
IES Puig de la Creu
‘‘Es pot viure amb el record’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2007 Col·legi Martí
Montcau - La Mola

Categoria A
1r Premi: Anna Mestre Segarra
Montcau - La Mola
‘‘Matinades’’
2n Premi: Dani Sánchez Ugart
Montcau - La Mola
‘‘Monòleg per 2 en 30 mil·límetres’’
3r Premi: Silvia Domínguez Cardoner
Montcau - La Mola
‘‘Incapaç d'oblidar’’

Categoria B
1r Premi: Marta Monrabà Bagan
Montcau - La Mola
‘‘El somni’
2n Premi: Anna Olmo Moralo
Montcau - La Mola
‘‘L'oncle Josep’’
3r Premi: Anna Martínez Viguera
Montcau La Mola
‘‘La pedra Cian’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2008 Cultura Pràctica
IES La Romànica
Montcau - La Mola
Sant Nicolau
Tecnos

Categoria A
1r Premi: Anna Mestre Segarra
Montcau - La Mola
‘‘Marina’’
2n Premi: Anna Estabanell Hernanz
Montcau - La Mola
‘‘Cor de nina’’
3r Premi: Roger Balaguer Martín
Tecnos
‘‘Epilogue’’

Categoria B
1r Premi: Berta Hernández Espachs
Montcau - La Mola
‘‘Primaveres’’
2n Premi: Aida Cardús Agra
Montcau - La Mola
‘‘La meva àvia africana’’
3r Premi: Leire Saiz Sierra
Montcau - La Mola
‘‘Desaparició a la mar’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2009

Escoles participants Jurat Guanyadors

IES Font del Vent
Mare de Déu del Carme
Montcau - La Mola
Regina Carmeli
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Anna Mestre Segarra
Montcau - La Mola
‘‘Kimba’’
2n Premi: Clara Ros Caballero
Mare de Déu del Carme
‘‘Entre tu i jo’’
3r Premi: Anna Comas Llurià
Montcau - La Mola
‘‘El Món de la realitat, l'existencia de terciaris’’

Categoria B
1r Premi: Isabel Millan Martínez
Regina Carmeli
‘‘Aigua’’
2n Premi: Mariona San José Call
Montcau - La Mola
‘‘Estris de cuina’’
3r Premi: Albert Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Sols’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2010 Andersen
Cultura Pràctica
IES La Rompanica
IES Mont Perdut
IES Montserrat Roig
Mare de Déu del Carme
Regina Carmeli
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Albert Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Interferències’’
2n Premi: Queralt Morral Bisbal
Cultura Pràctica
‘‘Les dues cares d'Anne Richter’’
3r Premi: Bernat Casaramona Mundet
Montcau - La Mola
‘‘Els nou’’

Categoria B
1r Premi: Judit San José Call
Montcau - La Mola
‘‘Les tecles del piano’’
2n Premi: Arnau Raventós Gascon
Montcau - La Mola
‘‘Un pare i una filla’’
3r Premi: Arnau Estebanell Hernanz
Montcau - La Mola
‘‘Un joc de la oca molt especial’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2011 El Cim
IES Arnau Cadell
Montcau - La Mola
Regina Carmeli
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Albert Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Oubsessió’’
2n Premi: Anna Estebanell Hernanz
Montcau - La Mola
‘‘Estranya història d’amor amb dos finals’’
3r Premi: Anna Martínez Viguera
Montcau - La Mola
‘‘La tremolor d’una corxera’’

Categoria B
1r Premi: Anna Payà Martínez 
Montcau - La Mola
‘‘Inspiració’’
2n Premi: Adrià Marín Salvador
El Cim
‘‘Esperança’’
3r Premi: Marina Torras Raya
Montcau - La Mola
‘‘L’home sense cor’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2012

Escoles participants Jurat Guanyadors

El Cim
Montcau-La Mola
Regina Carmeli
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Albert Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Totes les comoditats’’
2n Premi: Anna Martínez Viguera
Montcau - La Mola
‘‘Nit d'estels’’
3r Premi: Tom Colomer Saus
Sant Nicolau
‘‘Error de càlcul’’

Categoria B
1r Premi: Ferran Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Brownie 2012’’
2n Premi: Beatrice Ariza Castrillo
Regina Carmeli
‘‘Un títol? Un capítol complert en la meva vida’’
3r Premi: Marcel Torres Caballé
Montcau-La Mola
‘‘Amb un parell d'ales’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2013 Cultura Pràctica
Institut Blanxart
Jesús Salvador
Joaquima de Vedruna
Montcau - La Mola
Regina Carmeli
Sant Nicolau
Thau

Categoria A
1r Premi: Albert Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Allez, allez!’’
2n Premi: Mònica Bussmann Pardo
Sant Nicolau
‘‘Aiguaneu’’
3r Premi: Paola García Cantalejo
Sant Nicolau
‘‘Vidres trencats’’

Categoria B
1r Premi: Laila Boulab Koul
Institut Blanxart
‘‘La Souhaila i en Saïd’
2n Premi: Berta Miró Pellicer
Jesús Salvador
‘‘Un extraterrestre privilegiat’’
3r Premi: Oumaima Rovaz
Institut Blanxart
‘‘El Youseff, la Maya i el petit Alí’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor

2014 Esart
IES Sentmenat
Jesús Salvador
Montcau - La Mola
Regina Carmeli
Sant Nicolau

Categoria A
1r Premi: Ferran Rico Andrès
Sant Nicolau
‘‘Exili’’
2n Premi: Paula Jornet Fargas
Esart
‘‘El joc de les Sabates’’
3r Premi: Mònica Bussmann Pardo
Sant Nicolau
‘‘Merablia’’

Categoria B
1r Premi: Berta Miró Pellicer
Jesús Salvador
‘‘El cau del Maquis’’
2n Premi: Anna Saladich Cubero
Montcau-La Mola
‘‘Històries d'alta mar’’
3r Premi: Adrià Martí Garrido
Montcau-La Mola
‘‘El meu millor viatge’’

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
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2015

Escoles participants Jurat Guanyadors

Esart
Jesús Salvador
Montcau - La Mola
Regina Carmeli
Sagrada Família
Sant Nicolau
Viaró

 

Jordi Llonch. Periodista
Josep Gòrriz. Escriptor
Jaume Copons. Escriptor
Joan Maria Gual. Dir. teatral

Categoria A
1r Premi: Ferran Rico Andrés
Sant Nicolau
‘‘Trànsit’’
2n Premi: Clara Fortuny Belles
Esart
‘‘Verd’’
3r Premi: Tom Colomer Saus
Sant Nicolau
‘‘Elogi a la culpa’’ 

Categoria B
1r Premi: Júlia Sensada Tres
Sagrada Família
‘‘Les aparences enganyen’’
2n Premi: Judit Pelegrín Muñoz
Jesús Salvador
‘‘El noi del mocador’’
3r Premi: Carmina Civil García
Jesús Salvador
‘‘No perdis mai l'esperança’’
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