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Salutació

Orgullosos del seu llegat, des del consell comarcal el brandem any rere 
any com l’estendard d’uns valors que volem inherents a la nostra societat. 
Perquè veiem en la figura d’aquest ripollès il·lustre en la pedagogia, les 
lletres catalanes, la crítica literària, l’activisme cultural i el patriotisme el 
pretext perfecte per inculcar als joves l’art de l’escriptura, el delit per la 
lectura i el compromís amb la nostra terra. I més, encara, coincidint amb la 
commemoració de l’Any Triadú, amb motiu del centenari del seu naixement i 
de les tres dècades del seu decés. Tres dècades que també compleixen els 
nostres premis literaris infantils i juvenils, apadrinats amb el seu nom.

Enfoquem l’Any Triadú també com un any de retrobament, i així ho plasmem 
amb la imatge gràfica del certamen. No només ens retrobem amb la vida i 
l’obra del mestre ribetà sinó que també ens retrobem amb la cultura després 
d’aquest 2020 estroncat: els llums tornen a il·luminar escenaris, les butaques 
es tornen a ocupar, i la vista i l’oïda tornen a omplir-se d’històries i emocions. 
Mentrestant, a casa nostra, encara que sense tot l’esplendor que voldríem, 
guiats per la prudència, recuperem la Gala literària del Ripollès. Així és com 
vestim de llarg les obres guanyadores del nostre certamen, recollides al 
llibret que teniu entre mans. Unes poesies, unes proses que són el resultat 
d’uns mesos incerts i anòmals, en què molts han trobat refugi en la lectura i 
l’escriptura.

No vull perdre l’ocasió per, novament, agrair el compromís amb el 
certamen literari que mostra la comunitat educativa del Ripollès, el jurat, els 
col·laboradors i tothom que participa en l’organització. També, és clar, a la 
família Triadú a la qual agraeixo la complicitat i la franquesa. 

Satisfets per complir tres dècades, que per molts anys seguim homenatjant 
el mestre.

Joaquim Colomer i Cullell
President del Consell Comarcal del Ripollès
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EL JURAT DELS 30ns PREMIS LITERARIS
INFANTILS I JUVENILS JOAN TRIADÚ

Jurat de la categoria TAGA (3r i 4t primària):

Gemma Arimany
Concepció Soler

Jurat de la categoria BALANDRAU (5è i 6è primària):

Cèlia Forment
Jordi Vilarrodà

Jurat de la categoria BASTIMENTS (1r i 2n ESO):

Jeroni Marin
Maria Cortacans

Jurat de la categoria PUIGMAL (3r i 4t ESO i Batxillerat):

Montse Maestre
Montse Guix

Jurat de la categoria TORRENEULES (Escola Ramon Suriñach):

Equip de docents de l’Escola Ramon Suriñach
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GUANYADORS I GUANYADORES DELS 30ns PREMIS LITERARIS 
INFANTILS I JUVENILS JOAN TRIADÚ 2021

TAGA
Prosa:

1r premi: BERNAT CAZORLA MULLOR
El misteri dels bolígrafs. 4t de primària de l’escola Vedruna. Pàg. 9
2n premi: BLANCA GÁMEZ MORENO
I perquè no?. 4t de primària de l’escola Vedruna. Pàg 10
3r premi: FERRAN TRISAN CANAL
El joc. 4t de primària de l’escola Dr. Robert. Pàg. 12

Poesia:
1r premi: ÈNIA GONZÁLEZ CÁMARA
La lluna més plena. 4t de primària de l’escola Tomàs Raguer. Pàg. 13
2n premi: MARIA QUIJADAS MARTÍNEZ
L’oreneta. 4t de primària de l’escola Vedruna. Pàg. 14
3r premi: OLGA SIMON VILADECANS
Si jo fos un calendari. 4t de primària de l’escola Pirineu. Pàg. 15

BALANDRAU 
Prosa:

1r premi: LIA ESTRACH CROS
Sense connexió. 6è de primera de l’escola Dr. Robert. Pàg. 16
2n premi: ONA CODONY NARDI
Un món on sempre és Nadal. 
5è de primària de l’escola Tomàs Raguer. Pàg. 19
3r premi: JÚLIA ROYO POUS
Un dia per oblidar. 6è de primària de l’escola Pirineu. Pàg. 23

Poesia:
1r premi: NORA ESTRADA ROLDÁN
Les abraçades fredes. 6è de primària de l’escola Vedruna. Pàg.28
2n premi: DANIEL ROCA COSTA
Les notes musicals. 6è de primària de l’escola Tomàs Raguer. Pàg. 29
3r premi: JORDI MORET PUIG
La meva taula estimada. 6è de primària de l’escola Vedruna. Pàg. 30
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BASTIMENTS 
Prosa:

1r premi: AINA VILA PRADHAN
Adolescents. 1r d’ESO de l’institut Germans Vila Riera. Pàg. 33
2n premi: ARNAU GARRIGÓS
En Pep Cullera. 2n d’ESO de l’IE Ribes de Freser. Pàg. 34
3r premi: PATRICIA ANDONI
Les 7 ànimes de Sudenmore. 2n d’ESO de l’escola Vedruna. Pàg. 36

Poesia: 
1r premi: BLAI SALAMÓ FERNÁNDEZ
Futur. 2n d’ESO de l’institut Abat Oliba. Pàg. 42
2n premi: EMMA FERNÁNDEZ LLIMÓS
Compartir la vida. 2n d’ESO de l’escola Vedruna. Pàg. 43
3r premi: CLÀUDIA UBIÑANA
Ara o d’aquí 100 anys. 2n d’ESO de l’IE Ribes de Freser. Pàg.45

PUIGMAL 
Prosa:

1r premi: ABRIL PIJUAN
Les pupil·les de la vida. 4t d’ESO de l’IE Mestre Andreu. Pàg. 46
2n premi: JANA GARCIAPONS CATALÀ
Enterrats. 4t d’ESO de l’institut Germans Vila Riera. Pàg. 47
3r premi: AINA BATLLE
La batalla persistent. 1r de batxillerat de l’institut Abat Oliba. Pàg. 50

Poesia:
1r premi: ANNA BUSQUETS
Absència. 2n de batxillerat de l’institut Abat Oliba. Pàg. 52
2n premi: URIEL HIGALGO GAY
El meu dolor. 4t d’ESO de l’escola Vedruna. Pàg. 54
3r premi: MERCÈ SITJAR DELER
Si pogués. 4t d’ESO de l’escola Vedruna. Pàg. 55

TORRENEULES 
Prosa:

1r premi: YOUSRA AHAZRIR
Fa deu anys que vaig acabar l’escola i... Escola Ramon Suriñach. Pàg. 56

Prosa:
1r premi: ADRIÀ SANTORO
Ja no em fan por els coloms. Escola Ramon Suriñach. Pàg. 57
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EL MISTERI DELS BOLÍGRAFS

Un dia en una classe hi havia una colla de nens que els agradava escriure 
històries molt llargues. Per això, els bolígrafs dels estoigs tenien por que els 
gastessin la tinta i els acabessin llençant a la brossa.

Un vespre, quan es van acabar les classes i l’escola va quedar buida, els 
bolis van decidir, tots plegats, sortir dels estoigs i marxar a amagar-se cap al 
soterrani de l’escola.

L’endemà, quan van arribar els nens, es van trobar els estoigs oberts i sense 
cap boli a dins. Van buscar els bolis per tota l’escola, primer van anar al men-
jador, després al gimnàs, van buscar també per totes les aules, però no van 
trobar ni rastre de cap bolígraf.

Passaven els dies i els nens no podien escriure històries, ni contes, ni poe-
mes… estaven molt tristos i avorrits.

Un vespre la senyora de la neteja, que guardava el pal de fregar al soterrani, 
va trobar amagats tots els bolis en un racó i els va tornar al seu lloc, a l’aula.

L’endemà, quan van arribar els nens a classe, van veure que ja podien tornar 
a escriure perquè tenien els bolis, i van fer els escrits més bonics i dolços que 
mai haurien pogut imaginar.

BERNAT CAZORLA MULLOR 
1r premi categoria TAGA – prosa
Escola Vedruna – 4t de primària
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I PER QUÈ NO?

Hola, em dic Li, que en xinès vol dir bella i poderosa. Com ja deveu suposar 
pel meu nom, visc a la Xina. Ara soc a la cavalleria, i també soc la princesa. 
Arribar a la cavalleria m’ha costat molt. Si voleu us explico com he arribat a 
ser cavallera.

De petita, m’encantava veure com els cavallers sortien i com protegien el 
castell. Mirava com ho feien i després jo els intentava imitar a la meva habi-
tació. Això sí, sempre d’amagat, perquè no volia que els meus pares ho sa-
bessin. El dia que els ho vaig intentar dir, no em van deixar parlar. Aquell dia 
em van dir que jo no seria mai com els cavallers que tant admirava, perquè 
era una noia, i les noies no eren cavalleres. Em vaig enfadar molt perquè jo 
no trobo just que les noies no puguem fer el mateix que els nois, o a l’inrevés.

Em vaig quedar a l’habitació i no em vaig rendir. Vaig idear un pla i vaig de-
cidir que jo sola no ho podria aconseguir mai. Aleshores, vaig parlar amb la 
princesa de Mongòlia, amb la de l’Índia, amb la de Tailàndia i amb la del Ne-
pal. Els ho vaig explicar tot i elles em van dir que també els havia passat una 
cosa similar, però que no se n’havien sortit i que per això sempre feien veure 
que no tenien un esperit guerrer.

Per descomptat, jo no volia que em passés el mateix, i ara que les coneixia 
millor volia que elles també poguessin ser cavalleres i que tothom les mirés 
amb uns altres ulls. Per això els vaig proposar fer una reunió: elles, jo i els 
prínceps més valents que trobéssim. Ho van acceptar, però em van demanar 
per què hi havia d’haver prínceps, si era una cosa nostra. Jo els vaig contes-
tar que era perquè tothom hi aportés el seu gra de sorra.

Com cada vespre vaig anar a veure els cavallers mentre protegien el castell, 
però se’m feia tard i ja sentia la meva mare dient-me que me n’anés a dormir. 
Aquella nit vaig dormir poc i, en sortir el sol, em vaig dirigir cap al bosc que 
tenim a prop del castell. Allà era on havíem quedat per fer la reunió. Tots i 
totes hi érem, i no hi faltava ningú. Ens vam explicar i vam comprendre que 
si ho provàvem per separat, no aconseguiríem res, però vam arribar a la 
conclusió que deu persones joves i sense gaire experiència, tampoc no ho 
aconseguiríem, o sigui que necessitàvem més gent. No sabíem com fer-ho, 
però el príncep de l’Índia va dir que ell coneixia una tribu de follets que es 
podien convertir en persones i que ens podrien ajudar.

Van passar tres dies, vam anar a l’Índia i ens vam trobar amb els follets dels 
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quals ens havia parlat el príncep. Ens van acollir amb una càlida benvinguda. 
Els ho vam explicar tot, fins al més mínim detall, i ens van dir que ells ens po-
drien ajudar, però no convertint-se en persones, sinó buscant altra gent amb 
experiències similars, és a dir, que tampoc li semblés just que no poguessin 
fer el mateix les noies que els nois.

Els follets ens van dir que havien penjat tot de cartells perquè ja sabien el que 
passaria i que havien quedat en nom meu amb tota la gent que ens volgués 
ajudar. De sobte, van arribar un pilot de persones d’arreu del món i junts 
vam anar al castell dels meus pares. Allà tots vam cridar que volíem llibertat 
i igualtat. Els meus pares, molt sorpresos, van entrar en raó i van acceptar 
que les noies poguéssim fer el que volguéssim, i van entendre que totes érem 
diferents i volíem diferents coses.

L’endemà em vaig llevar i tots els cavallers eren a les portes del castell per 
fer-me cavallera. Vaig avisar tots els que m’havien ajudat perquè volia que 
fossin amb mi quan em fessin cavallera. Estava molt emocionada per tot, em 
sentia satisfeta i molt acompanyada.

I des d’aquell dia, les noies del meu país podem ser lliures d’escollir el que 
volem ser, des de cavalleres fins a guardianes, o des de futbolistes fins a 
cantaires de sardanes.

I aquesta és la meva història, que no sé si us ha agradat, però tant de bo que 
sigui a tot el món ben de veritat.

BLANCA GÁMEZ MORENO 
2n premi categoria TAGA – prosa
Escola Vedrunes – 4t de primària
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EL JOC

Hola, em dic Pol. Ara ja soc avi, però encara recordo un fet que em va passar 
quan era jove i que va estar a punt de canviar la meva vida.

Tenia uns quinze anys i vivia amb la meva família: els meus pares, dos 
germans i els avis. Estàvem tots junts a Barcelona, en un piset de la Rambla. 
El meu pare treballava a l’oficina Jonson Controls, la meva mare treballava a 
casa i cuidàvem els avis tots junts.

Mica en mica vaig anar deixant la família per un joc que es deia Cruspak i 
anava de carreres de cotxes. Al final de cada partida et deia la puntuació, i 
això m’incentivava molt. Tenia molts cotxes, però en volia un que no tenia, 
un Subaru amb aleró. Per aconseguir-lo havia de fer moltes competicions; 
estava molt enganxat, només volia jugar, i el més curiós de tot és que, fent 
tot el dia el mateix, no m’avorria.

Va arribar un moment que aquell joc ho era tot per a mi, fins que un dia el meu 
germà em va trucar per dir-me que havien ingressat la meva mare. Es veu 
que feia dies que no es trobava bé, però jo ni me n’havia adonat. 

Aquell joc m’havia aïllat del món real i havia de fer-hi alguna cosa. No podia 
seguir així. No m’ho vaig pensar dues vegades i vaig anar a l’hospital. La 
mare quan em va veure es va il·lusionar. Tant, que en pocs dies va poder 
tornar a casa i em va ajudar a desenganxar-me.

Amb el temps i ajuda ho vaig aconseguir; havia perdut moments importants 
amb la família, però encara no era massa tard. 

Han passat els anys i veig que he pogut gaudir de la felicitat que m’ha donat 
estar amb els meus.

FERRAN TRISAN CANAL 
3r premi categoria TAGA- prosa

Escola Dr. Robert – 4t de primària
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LA LLUNA MÉS PLENA

La lluna està molt plena 
perquè menja dia i nit,
vol estar guapa per a l’estrena
d’un planeta arrodonit.

Menja estrelles i asteroides, 
i vol comprar-se un vestit, 
de color blau turquesa,
i amb un detall divertit.

Perquè avui és el dia 
més espacial que hi ha,
al ball dels planetes, 
ningú hi vol faltar!

La lluna més plena,
ja està preparada
per ballar aquesta nit
ben esbojarrada!

Sortirà a l’escenari, 
al mig de l’espai, 
no se sap l’hora,
però sí que serà guai!

ÈNIA GONZÁLEZ CÁMARA
1r premi categoria TAGA - poesia 

Escola Tomàs Raguer – 4t de primària
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L’ORENETA

Petita voladora,

negra i blanca sempre seràs.

Tu a les teves cases, 

sempre hi tornaràs.

Pel camí,

uns aiguamolls veuràs,

i més d’un viatge, 

sempre faràs.

La gent petita,

a la teva vista, sempre hi serà.

No podràs nedar,

però sí que sempre podràs volar.

El teu cant encantador,

per tot arreu arriba amb molta dolçor.

Oh! Oreneta estimada,

ens alegres a cada albada.

MARIA QUIJADAS MARTÍNEZ
2n premi categoria TAGA – poesia

Escola Vedruna – 4t de primària
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SI JO FOS UN CALENDARI

Si jo fos un calendari

seria com un arbre amb 

dotze branques,

quatre nius i tres ous a cada niu.

Viuria a diferents cases, 

de  pobres, grans, xics o rics.

A mesura que el temps anés passant

més petit m’aniria tornant.

I de l’arbre m’arrencarien fulles…

i em traurien la vida…

i sentiria dir:

“qui dia passa any empeny!”

El meu any de vida s’acaba,

els meus dies estan comptats, 

 però segur que tu això ja ho saps!

OLGA SIMON VILADECANS 
3r premi categoria TAGA – poesia

Escola Pirineu - 4t de primària
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SENSE CONNEXIÓ

Hola, em dic Maria i us explicaré com va ser el dia que em va canviar la vida. 
Era una tarda de diumenge d’estiu, estava mirant el mòbil com cada dia, 
però de cop i volta va marxar la connexió. Va passar l’estona i la connexió no 
tornava, no sabia què fer; vaig començar a avorrir-me moltíssim. Vaig mirar 
per la finestra, estava —plovent molt i no me n’havia ni assabentat. Cada cop 
desitjava amb més força que tornés el wifi perquè internet era la solució a 
aquella pèssima tarda de diumenge. No podia quedar-me quieta esperant el 
senyal i vaig demanar als meus pares què podia fer. Ells em van explicar que, 
abans que hi hagués internet, la gent s’enviava cartes entre famílies, amics... 
Escriure en un paper, quin pal! Però després d’estar molta estona pensant-hi, 
vaig decidir d’enviar-ne. La primera va ser per al meu millor amic, en Pau. Em 
va agradar molt fer-l’hi, i vaig decidir escriure’n a més gent: als meus cosins, 
als meus tiets, als meus avis, tots els companys i companyes de la classe, 
amics que he anat fent durant els viatges... Després d’això, les vaig posar 
totes en una bossa per portar-les a correus. He de reconèixer que escriure 
en paper és divertit, si el que escrius t’agrada.

Quan vaig sortir de casa ja no plovia. Pel camí vaig sentir uns sorolls molt 
estranys, vaig mirar enlaire i vaig veure uns nius amb uns pollets i les seves 
mares; mai havia vist una cosa semblant. Al cap de deu passes, em vaig 
trobar un arbre ple de flors precioses de tots colors. I, finalment, vaig arribar 
al meu destí. La noia de correus era d’alçada mitjana, portava un monyo, 
era morena, tenia el cap petit i arrodonit, i uns ulls blaus i grossos; portava 
l’uniforme de la feina: camisa groga, una faldilla que li arribava fins als genolls 
i unes sabates de taló. Em va mirar amb cara estranya i em va dir:

—Que ets d’aquí? És que com que no t’havia vist mai... de fet, aquí, a l’oficina 
de correus, no hi venen gaires noies de la teva edat.

Jo li vaig dir que sí, que era del poble i que venia a enviar un munt de cartes. 
Em va ajudar a posar segells a cadascuna. Jo no sabia que segons el país on 
s’envia la carta s’ha de pagar més o menys. En total vaig pagar 37,45 euros.

Al cap de dues setmanes, em va arribar una carta de la meva àvia. Em vaig 
sorprendre bastant, no m’ho esperava, perquè la meva àvia és molt gran i 
amb prou feines s’aguanta dreta. Vaig estar més que contenta de rebre-la; 
però la sorpresa va arribar durant vacances de Nadal, en concret el 21 de 
desembre. Vaig baixar a comprar el pa i la bústia de casa era plena de cartes, 
cartes de tot el món. Em vaig il·lusionar moltíssim. Amb els nervis, no vaig 
poder anar a buscar el pa i vaig pujar corrent i cridant cap a la meva habitació. 
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Vaig passar 105 minuts llegint-les totes. En tenia una d’una amiga que vaig 
fer a Austràlia i una altra d’un tailandès que treballava de recepcionista en 
un hotel i que vam conèixer en un viatge. Però n’hi havia una que tenia com 
a remitent un tal Sr. Maragall, i jo no coneixia cap senyor Maragall. La vaig 
obrir i deia:

Hola, soc el nou propietari de la casa de la teva amiga Olívia. Ella s’acaba 
de mudar a una casa nova al poble del costat. La seva adreça és: Carrer St. 
Pau, número 12, del poble de Llanars. Com que no volia xafardejar la carta te 
la torno sense obrir-la perquè l’hi puguis tornar a enviar. Després vaig veure 
que dins també hi havia una petita bossa blanca amb ratlles negres, com de 
zebra; vaig mirar bé i també deia Sr. Maragall;  és on hi havia la carta de la 
meva amiga.

Vaig tornar a correus tot caminant i vaig veure un arc de Sant Martí; normalment 
hauria agafat el mòbil i li hauria fet una foto, però vaig pensar: “per què he de 
fer fotos i veure-ho en una pantalla quan ho tinc just davant meu?” Em vaig 
quedar cinc minuts gaudint-lo. Va ser un dels millors moments que he viscut 
mai. Vaig arribar a correus i la noia  em va dir:

—Un altre cop tu? Així m’agrada!

Li vaig explicar el que m’havia passat i em va dir que ara no calia que pagués 
el segell, que ella me’l regalava. Quan estava a punt de sortir de correus, 
de sobte, va entrar un home alt, amb cabells foscos i ulls marrons. Anava 
vestit amb una samarreta de color verd fosc que tenia una butxaca a dalt, a 
la dreta, i portava uns pantalons texans de color gris clar que li arribaven fins 
als genolls i unes sabates obertes. La noia de correus li va dir:

—Senyor Maragall!

Jo em vaig girar i vaig adonar-me que era l’home de la carta, em vaig dirigir 
a ell i li vaig preguntar:

—Que és vostè el senyor que em va enviar la carta de la meva amiga?

Ell em va dir que sí, i jo li vaig fer saber que era la nena que li havia enviat la 
carta. Es va sorprendre que fos tan jove i em va felicitar per escriure cartes 
a les meves amigues. Em va donar la seva adreça, que era diferent de la 
de la casa que havia estat de l’Olívia. De fet, l’adreça posava: Sr. Maragall. 
President. Silicon Valley. CA. USA

Em va dir que si li escrivia, ell em contestaria, i que algun dia me’n duria una 
sorpresa.
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Ens vam acomiadar i se’n va anar. Quan va marxar, la noia de correus em va 
dir:

—Però no saps qui és, aquest senyor?

Jo li vaig dir que sí que ho sabia, que era l’home que vivia a la casa que 
havia estats de la meva amiga Olívia. La noia de correus, entre al·lucinada i 
impactada, em va explicar que aquell home era el fundador de l’App per a 
Smartphones més coneguda del món, que era multimilionari i que venia al 
nostre poble a descansar i desconnectar. Que vivia als Estats Units, que tenia 
un jet privat per venir i que la seva màxima afició era enviar cartes. Sempre 
les enviava a les tres mateixes persones.

Doncs per mi, era i és en Joan Maragall, i ja fa tres anys que ens enviem 
cartes. L’any passat, en la carta 32, em va demanar si ens agradaria a la 
meva família i a mi visitar-lo a casa seva, a Amèrica, que no ens havíem 
d’amoïnar per res, perquè ens recolliria el seu jet privat. Va ser molt divertit.

Des d’aquella tarda que va marxar la connexió, no he parat d’enviar cartes, i 
en Joan Maragall m’ha ensenyat que pots ser la persona més connectada del 
món i tenir 5G, però que el plaer que obtens en escriure i en rebre una carta 
no es pot igualar amb cap missatge mòbil.

LIA ESTRACH CROS 
1r premi categoria BALANDRAU- prosa

Escola Dr. Robert – 6è de primària
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UN MÓN ON SEMPRE ÉS NADAL

Hi havia una vegada, a Ripoll, una trobada a la plaça del Monestir a la qual 
va anar molta gent. Era una trobada en què ballaven els gegants de Ripoll 
(Guifré i Guinedell). Entre la gent hi havia 5 amics i una gossa: la Sara, la 
Ivet, la Jana, en Max i en Jan. Bé, i la gossa, la Nila. Mentre la gent mirava 
l’espectacle dels gegants, ells 5 jugaven amb la Nila, a tirar-li un pal. En un 
moment en què estaven despistats, la Nila va veure un ocell i el va perseguir. 
El cas és que la Nila va acabar a dins el monestir. Quan els nens es van 
adonar que la Nila no hi era, van arrencar a córrer.

—Mireu nois, allà! La Nila! —va dir la Sara— Ha entrat al claustre! Què 
esperem? Anem-hi! —els va dir en Max.

Quan els nens van arribar al claustre només van veure el típic paisatge: la font 
i els... un moment, què s’està movent entre els arbustos? És la Nila!

—Com? —van dir els nens a la vegada.

—Soc jo o la Nila acaba d’entrar a la font? —va preguntar la Ivet.

—La Nila acaba d’entrar a la font —li van respondre els altres.

Hem d’entrar-hi nosaltres, també, si volem rescatar la Nila —va dir la Sara 
mirant els seus amics.

—Però com se suposa que hem d’entrar a la font? —va preguntar en Max.

—Doncs com la Nila, corrent i saltant. Jo seré la primera.

I tal dit, tal fet. La Sara va arrencar a córrer i després va fer un salt. Un segon 
després la Sara ja no era al claustre amb els seus amics. Quan els amics ho 
van veure, van saber que no hi havia perill. Després de la Sara hi va anar la 
Ivet, tot seguit, en Max, després d’en Max, la Jana i, finalment, en Jan. De 
sobte, al claustre no hi quedava ningú. Un cop dins la font, van veure un pai-
satge impressionant ple de neu, decoracions de Nadal, ninots de neu amb 
gorra, bufanda, un nas de pastanaga, etc.

—On som, si es pot saber? —es van preguntar tots.

—Crec que al món on sempre és Nadal —els va dir la Ivet.

—Un món on sempre és Nadal? Impossible! —va riure en Jan.



20 —

—Que no és broma! Ho vaig llegir en un llibre de móns dins la nostra terra. 
N’hi havia un que deia: Un món on sempre és Nadal, amagat a Ripoll. I des-
prés venia una d’aquelles endevinalles tan rares per saber on és el portal 
que et porta a aquest món. I nosaltres l’hem trobat. —va dir la Ivet mirant 
enfadada en Jan.

—És veritat, Jan. Quan vaig anar a casa seva vaig veure aquest llibre —va 
dir la Sara.

—Bé, voleu rescatar la Nila, veritat? Doncs pareu de discutir i comencem a 
caminar, que aquí parats no farem res —va dir en Max, cridant.

—En Max té raó. Anem, va —va dir la Jana, seguint en Max.

Feia estona que caminaven i no trobaven res: ningú als carrers, cap nen al 
parc... ni tan sols la Nila.

—Sembla Ripoll, però súper mega decorat de Nadal —va dir en Jan.

—És veritat, però on deu ser tothom? —va preguntar en Max.

—Ei, mireu! És un dels carrers que porten a la plaça del Monestir —va dir la 
Ivet.

—Ei, no sentiu música? —va preguntar la Jana.

—Sí que la sento —va dir en Jan.

—I nosaltres també —van respondre els altres.

Els nens van seguir la música fins que van arribar a la plaça del Monestir. 
Allà també hi havia una trobada on ballaven els gegants, però els gegants 
eren diferents, portaven roba nadalenca: bufanda, gorra (a sobre la corona), 
guants, botes per la neu, jaqueta d’esquiar moderna, etc.

—És exactament igual que Ripoll. S’hi fan les mateixes coses! —pensava en 
Max, Flipant.

—Ei, em sembla que he vist la Nila! —va dir la Jana.

—Sí que és la Nila, correu! —li va respondre el seu germà, en Jan.

—Nila, Nila, espera! —cridaven tots.

Tots van córrer per atrapar la Nila, sense mirar cap a on anaven ni si hi havia 
gent pel camí…

—Ai, quin mal! —va dir en Max.
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—Què ha passat, Max? —li van preguntar els altres.

—He xocat amb una persona —va respondre en Max.

—Aquesta persona no és qualsevol persona, és en Tomàs Raguer! —va dir 
la Sara, amb veu fluixa.

—Hola, nens! Primer de tot, no sé com em coneixeu, però bé, no importa. 
Segon, vigileu per on aneu, que hi ha gent gran; i, finalment, què us passa 
que aneu corrent tan ràpid? —els va dir en Tomàs Raguer.

—Hola, Tomàs! És que se’ns escapa la gossa i fa molta estona que la perse-
guim —li va explicar la Sara.

—Si voleu rescatar la vostra gossa, haureu de seguir les següents instrucci-
ons: entreu al monestir, al claustre, feu-hi una volta, poseu aquest os dins de 
la font i, després, marxeu. Tot seguit, aneu a la tomba d’en Guifré i dieu això: 
“Volem rescatar la Nila i tornar a casa abans que sigui fosc”. Després torneu 
a la font i ja ho veureu. Au, adeu! —els va dir en Tomàs.

—Bé, doncs seguim les instruccions: primer anem al claustre. Va, som-hi! 
Ara hem de posar l’os que ens ha donat, així, molt bé... i ara hem d’anar a la 
tomba d’en Guifré —va dir la Jana.

Els nens van arribar a la tomba d’en Guifré i van dir el que els havia dit en 
Tomàs Raguer:

— “Volem rescatar la Nila i tornar a casa abans de que sigui fosc” —van dir 
tots cinc a la vegada.

Van tornar a la font i... van trobar la Nila!

—Nila, has tornat! —van cridar tots.

—Molt bé, noies, ja tenim la Nila. Lligueu-la i marxem —va dir en Jan, inten-
tant marxar immediatament.

—Una, dues i tres, ja!

Tots els nens van saltar a la vegada i van tornar al seu món.

—Nois! —van cridar les seves mares, desesperades.

—Va, anem a casa, que ja és fosc!

Els nens van tornar a casa, cada un amb la seva família.

L’endemà van tornar a quedar per descobrir com havia tornat la Nila a la font.
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—Ja ho tinc! L’os que ens va donar en Tomàs Raguer feia una olor com la 
del menjar de la Nila i, quan el vam posar dins de l’aigua, l’olor es va activar 
i la Nila la va seguir fins al claustre! —va dir la Ivet.

—Doncs el menjar que menja la Nila deu fer molta olor —va dir en Max.

—Ha, ha, ha, ha! —van riure els altres.

ONA CODONY NARDI 
2n premi categoria BALANDRAU – prosa

Escola Tomàs Raguer – 5è de primària
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UN DIA PER OBLIDAR

Allà em teníeu, dins d’aquell vagó de tren, aquella tarda de tardor, enmig de 
tota la gent, amb aquell home esgarrifós al meu costat que no em deixava 
marxar. Ara us preguntareu què hi feia, jo, en un vagó de tren a les sis de la 
tarda, tota sola, amb dotze anys que tinc i amb un home amb què ni tan sols 
havia tingut relació.

Hola, em dic Lluna i tinc dotze anys, visc a Berlín, una ciutat d’Alemanya, 
amb el meu pare, en Damien, la meva mare, la Clara, i la meva germana gran, 
la Maira. Ah! a més a més del cuiner, la dona de la neteja, el jardiner, el xofer, 
el porter, la meva assistenta… Sí, ara sé que deveu pensar que tinc molta 
sort de tenir una assistenta i totes aquestes persones que em fan les coses, 
però la veritat és que és un rotllo. L’assistenta, la Lena, no para de trucar a 
la porta de la meva habitació per si em falta res; la dona de la neteja (que la 
veritat és que no sé ni com es diu) té molta mania amb l’ordre i quan veu al-
guna cosa fora de lloc, no es pot resistir a agafar-la; el xofer, en Moritz, no em 
deixa anar mai a peu, sempre m’hi ha de portar amb cotxe, encara que sigui 
a la casa del costat! I això sí que no m’agrada gens, perquè mai puc tornar 
a casa amb les meves amigues. I parlant d’amigues... quan piquen a casa 
sempre els ha d’anar a obrir el porter, en Julian. I totes aquestes i més són les 
normes absurdes que he de complir. Mireu, el que em cau mitjanament bé és 
el cuiner, en Felix, perquè cuina molt bé i els seus plats són deliciosos, però 
només per això, eh?, que consti. 

Oi que ara ja no penseu que ser rica és tan divertit? Però és el que hi ha, 
a mi m’ha tocat tenir diners i és així. Parlant de diners, ara us explicaré de 
què treballa el meu pare. El meu pare és president d’una empresa de petroli 
d’aquí a la ciutat. I ara segur que em preguntareu per la meva mare. Doncs la 
veritat és que la meva mare no treballa. Bé, ella s’ha preparat per ser model, 
però com que el meu pare guanya molts diners pot triar si vol treballar o no. 
Això és una de les úniques coses per les quals m’agrada ser rica. La meva 
germana no va a l’escola. Perdoneu, sí que hi va, bé, no ben bé... a veure, us 
ho explico: la meva germana no va a l’escola com jo, no en un edifici. A ella 
li venen a fer classes a casa, sí, diguem-ne que té una professora particular. 
Jo no, ui no! Ni parlar-ne! què faria jo sense anar a l’escola i, sobretot, com 
hauria conegut les meves amigues? Ja m’ho van preguntar, si volia que em 
fes classes una professora a casa. Al principi no sabia què triar, però vaig 
optar per anar a l’escola, per provar-ho, i la veritat és que vaig triar bé, molt 
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bé. A l’escola hi estic fantàsticament, tinc una mestra que es diu Olivia i és 
superdivertida; deu tenir com uns… quaranta-vuit anys o així, porta ulleres 
i sempre va molt arreglada. Té una faldilla de topos i una samarreta blanca, 
que és el que gairebé sempre porta, deu ser el seu conjunt preferit. A l’escola 
també hi tinc les meves millors amigues, la Sophie, la Mia i l’Emily, que fa que 
som amigues des de... des que ens van conèixer. D’amics també en tinc, en 
Lucas i en Ben, però no són els meus millors amics, simplement, som amics, 
i ja està.

Bé, ara ve el que us volia explicar des del principi. És que jo de vegades 
m’enrotllo molt.

Era de nit i jo era a la meva habitació escoltant música quan, de cop, algú va 
picar a la porta. Per variar era la Maria, la meva assistenta, que em cridava 
per anar a sopar. Jo li vaig dir que no volia anar-hi, que no tenia gana, però, 
també per variar, em va dir que si no hi anava la meva mare s’enfadaria i 
que… bé, el rotllo que em fa sempre quan li dic que no vull fer alguna cosa 
que em mana. Millor us l’estalvio. Quan ja feia una estona que m’estava can-
tant les quaranta li vaig dir que ja baixava, perquè si no no hauria parat de 
parlar. Quan vaig arribar a baix, el meu pare i la meva mare no sé què discu-
tien a la sala d’estar, però jo els vaig ignorar, perquè quan vaig veure que a la 
taula hi havia croquetes de pollastre amb patates xips (el meu sopar preferit) 
m’hi vaig asseure tan ràpid com vaig poder per començar a menjar. Però la 
Maria em va aturar i em va dir que era de mala educació començar a menjar 
si no érem tots a taula, així que em vaig haver d’esperar que els meus pares 
acabessin de parlar per començar a menjar aquelles delicioses croquetes. 
Mentre esperava vaig sentir que la meva mare deia no sé què d’un concurs 
de bellesa, però jo no li vaig fer cas. Fins que, a mig sopar, ella em va treure 
el tema del concurs. Jo li vaig dir que ni pensaments, que no em pensava 
presentar a un concurs de bellesa, que a mi m’agradaria més anar veure un 
partit de bàsquet o de futbol, i que al concurs hi apuntessin la meva germa-
na, que aquestes coses li agradaven més que a mi. Però la meva mare s’hi va 
negar, va dir que jo havia d’anar al concurs com havien fet totes les genera-
cions de la meva família, inclosa la meva germana. Quan vaig sentir aquelles 
paraules em va passar la gana de cop, vaig aixecar-me de la taula sense dir 
res i vaig pujar a la meva habitació. Al cap d’uns minuts em vaig adormir.

L’endemà encara no m’havia desenfadat amb la meva mare, així que vaig 
agafar l’esmorzar disposada a menjar-me’l mentre anava cap a l’escola, però 
sortint per la porta de casa em vaig topar amb el jardiner. Ah, per cert, abans 
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no us l’he presentat. Mireu, ell es diu Niko i ve cada dijous a arreglar-nos el 
jardí. I la veritat és que no en sé gaire res més, d’aquest home, perquè no em 
cau gens bé. Quan el saludo no em diu res i és un mal educat. Sabeu quan 
us he dit que em vaig topar amb ell? Doncs em va tirar l’entrepà que portava 
als dits i no em va ni demanar perdó, no sé per què és així, mai m’ha caigut 
bé. En fi, em vaig dirigir cap al cotxe després de tornar a entrar a dins per 
preparar-me un altre entrepà, és clar, i en Moritz, el xofer, em va obrir la porta 
perquè hi pugés. Quan vaig arribar a l’escola les meves amigues ja m’espe-
raven i vam entrar plegades cap a dins. Aquell dia, a primera hora, em tocava 
mates i no m’agraden gens, així que ens vam passar l’hora xerrant amb la 
Mia, que seu al meu costat. Després ens tocava educació física, i això sí que 
m’agrada. Aquest dia ens van fer jugar al mocador i a matar conills, i el meu 
equip va guanyar dos cops! Quan vam acabar ja era hora de sortir al pati i, 
mentre esmorzàvem, els vaig explicar el tema del concurs de bellesa a les 
meves amigues i elles també em van dir que no m’hi veien, desfilant al mig 
de tanta gent. Ho veieu? Les meves amigues em coneixen molt més bé que 
la meva mare. INCREÏBLE! Ens vam passar tota l’hora del pati parlant d’això. 
La mitja hora va passar volant i ja era hora d’entrar cap a dins. Ara ens tocava 
català, que no em desagrada, però prefereixo fer plàstica. Vam fer un dossier 
que tenim per treballar l’ortografia. Al final va tocar el timbre i, en sortir, vaig 
veure que tenia un missatge de la mare que deia: “quedem a la tarda, sortint 
de l’escola, a la plaça del centre de la ciutat per apuntar-te al concurs”. Quan 
vaig llegir aquell missatge em vaig enfadar tant que vaig passar del xofer, que 
em cridava perquè hi anés, de les meves amigues, que no sé de què parla-
ven, i de totes les coses que tenia al meu voltant, i em vaig escapar cap a un 
carreró que hi ha al costat de l’escola. Quan em començava a endinsar cap 
a aquell carreró fosc i estret vaig veure que en Moritz venia cap a mi. El vaig 
ignorar perquè necessitava estar sola. Jo anava mirant enrere per veure què 
feia el xofer i, de sobte, algú em va tocar l’espatlla. Em vaig girar, una mica 
espantada, i vaig veure al meu davant un home que portava una caputxa 
que li tapava la cara i una jaqueta negra. Aquest home em va saludar d’una 
manera estranya i la veu em va resultar familiar, però jo vaig seguir endavant, 
perquè aquest senyor em feia mala espina. Moments després vaig sentir 
unes passes darrere meu i vaig pensar que era en Moritz, que em seguia. 
Em volia girar per dir-li que preferia estar sola i que em deixés en pau, però 
vaig veure que el que em seguia no era en Moritz, sinó l’home estrany que 
m’havia creuat feia moment. Cada vegada m’espantava una mica més, quan 
veia que anava alleugerint el pas, fins que em vaig posar a córrer, perquè ja 
sabia que aquell home era perillós. Quan feia uns minuts que corria no em 
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podia creure el que estava veient. Al meu davant hi havia una paret enorme 
que tancava el camí. No podia ser, era un carrer sense sortida! L’home cada 
vegada se m’acostava més i jo no sabia què fer. En aquell moment em vaig 
quedar paralitzada. Instants més tard, l’home ja era al meu costat i jo només 
recordo que va treure un mocador de la butxaca que feia olor d’alcohol i 
me’l va posar a la cara. Hores després, em vaig despertar en un seient de 
tren, no sabia cap a on es dirigia ni tampoc com hi havia arribat. No me’n 
recordava de res. Vaig veure que al meu costat hi havia un home assegut 
que portava una jaqueta negra que em resultava familiar. Me’l vaig mirar bé 
i em vaig adonar que era l’home que m’havia trobat sortint de l’escola i que 
era ell, el que m’havia portat fins aquí. Ho estava entenent bé? Aquell home 
m’havia segrestat! Me’l vaig mirar bé: la cara de maleducat, aquells ulls de 
fàstic... espera, ara sí que em resultava familiar, però aquesta vegada no era 
la jaqueta, sinó la cara. Aquell segrestador de nens era el jardiner! El que 
ens venia a arreglar el jardí cada dijous! El segrestador era en Niko! Mentre 
pensava com sortir d’aquesta situació, en Niko es va girar cap a mi i va des-
cobrir que ja estava desperta. Em va ensenyar un ganivet i em va dir. molt 
fluixet: “No et moguis ni cridis l’atenció”. Ostres! I ara què? Necessitava un 
pla immediatament! Vaig pensar que si anava al lavabo podria agafar el mòbil 
i trucar a la meva mare, així que li vaig demanar a en Niko per anar-hi. Ell va 
accedir-hi, però m’hi va acompanyar i em va esperar a fora. Un cop a dins, 
em vaig adonar que no tenia el mòbil, és clar, massa fàcil... vaig regirar les 
butxaques i només vaig trobar-hi un paquet de mocadors i una xocolatina 
mig desfeta. Amb els mocadors no podia fer res de res, però amb la xocola-
tina potser podia provar d’escriure un missatge al mirall... Vaig sentir un cop 
que em va sobresaltar. Era en Niko que em donava pressa, m’havia d’afanyar. 
Vaig agafar la xocolatina i vaig intentar fer les lletres del missatge: “S.O.S. UN 
HOME M’HA SEGRESTAT”.

Vaig sortir ràpidament, tancant la porta per no deixar a la vista el meu mis-
satge. Creuava els dits perquè funcionés. Vam tornar als nostres seients i 
jo no parava de mirar la porta del lavabo. Com podia ser que no hi entrés 
ningú? Després de mitja hora va entrar-hi un noi d’uns 14 anys. Si us plau, 
mira el mirall, si us plau, mira el mirall! Quan el noi va sortir del lavabo vaig 
veure que parlava amb el revisor. Sí! El meu pla funciona! Uns instants des-
prés el tren es va aturar i van aparèixer dos policies al nostre vagó. En Niko 
m’interrogava amb la mirada, s’estava posant nerviós. Quan els policies es 
van començar a acostar cap a nosaltres, en Niko em va tornar a xiuxiuejar a 
l’orella: “segueix-me i no facis cap moviment brusc”. Jo em vaig aixecar molt 
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espantada. Ens dirigíem cap a la porta. No m’ho podia creure. Si ens esca-
pàvem tot el meu pla no hauria servit de res. M’estaven a punt de saltar les 
llàgrimes, però no hi podia fer res, no sabia què em faria, aquest estafador, 
ni cap on em portaria. Potser ja no tornaria a veure la meva família, pensava 
mentre m’adonava que cada cop ens acostàvem més a la porta. Ja hi érem 
i en Niko va posar el dit al botó per obrir-la. Estava a punt de pitjar i els po-
licies seguien sense veure’ns. La porta es va obrir a poc a poc i... no podia 
creure què veien els meus ulls! Davant de la porta hi havia un home vestit de 
blau amb una placa… una placa de policia! Sense pensar-m’ho ni un segon 
vaig deixar-me anar d’una revolada de la mà d’en Niko i vaig anar corrents 
a abraçar-lo. L’hi vaig explicar tot, des que havia sortit de l’escola fins que 
me’l vaig trobar a ell. El policia va avisar immediatament els seus companys 
i es van emportar en Niko. En Maximilian, és així com es deia el policia, em 
va demanar el número de telèfon de la meva mare i jo li vaig dir encantada, 
número per número. Quan la meva mare es va posar al telèfon no parava de 
plorar d’alegria i, uns minuts més tard, ja els tenia tots allà: la mare, el pare, la 
Maira… els vaig abraçar fort, molt fort. Tots ploraven, jo també.

I així acaba l’aventura que us volia explicar. De pel·lícula, oi? Finalment sí 
que vaig participar en el concurs de bellesa, tal com volia la meva mare, i 
vaig quedar finalista. Ella va estar molt contenta. Ara hem contractat un altre 
jardiner, un noi jove molt simpàtic i guapo, tot s’ha de dir, i ens hem fet molt 
amics amb el noi del tren que em va salvar la vida. Es diu Paul i parlem sovint 
per whatsapp. Ha hagut de passar-me tot això perquè entengués una mica 
més les preocupacions dels pares i per què volen controlar-me tant. Ara vaig 
amb en Moritz a tot arreu. Així em sento més segura.

JÚLIA ROYO POUS
3r premi categoria BALANDRAU – prosa

Escola Pirineu – 6è de primària
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LES ABRAÇADES FREDES

Ara existeixen les abraçades fredes,
abraçades amb la mirada, 
abraçades amb el colze,
abraçades sense escalfor.

Sento una buidor com una cova fosca 
sense vida ni calor.
Abans tothom ens omplia d’abraçades.
Ara no!

No pot ser,
serà un any per recordar,
llençar la mirada enrere
i fer esforços per no plorar,
de tants petons que trobo a faltar.

Em sento com si fos
un gerro sense flors,
però he de seguir endavant 
pels meus estimats
i pels meus coneguts que ja no hi són.

Però segur que un dia despertaré 
amb un gerro ple de flors
i els petons i les abraçades fredes 
seran només un malson.

NORA ESTRADA ROLDÁN 
1r premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Vedruna – 6è de primària
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LES NOTES MUSICALS

Les notes musicals
ballen i fan salts.

Set són i hi ha claus
que obren uns palaus.

Hi ha el palau del DO, 
en el qual viu un lleó.

També hi ha el del RE, 
on m’ho passo molt bé.

Al palau del MI, 
només diuen que sí.

El FA té un palau
que és alt com un sant Pau.

I per acabar el palau del SI 
on hi toquen el violí.

I aquests són els set palaus 
amb les seves claus.

Per si no te’n recordes, 
jo et diré les notes.

Són Do, Re, Mi, Fa, Sol, La i Si
i això ha arribat al seu fi.

DANIEL ROCA COSTA 
2n premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Tomàs Raguer – 6è de primària
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LA MEVA TAULA ESTIMADA

La seva tapa plana t’ajuda
mentre amb les quatre potes t’aguanta 

perquè és robusta i forçuda
i aguantar res no l’espanta.

Per mi és molt important 
perquè ella em suporta,

quan estic estudiant o escoltant 
a mi la taula m’importa!

Perquè la taula és la unió
quan amb la família fem reunions, 

a sobre d’ella parlem i riem
i també hi compartim bones sensacions.

A la taula ens asseiem
i cada dia hi mengem.

Però també és un bon lloc 
per gaudir amb molts jocs.

I quan estan ben parades, 
en dates assenyalades,

hi passem felices estones
amb les persones més estimades!

 JORDI MORET PUIG 
3r premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Vedruna – 6è de primària
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ADOLESCENT

Sona l’alarma, tres quarts de set. Un dia més m’he d’aixecar per veure les 
ulleres fosques que em pengen per sota els ulls. Uns ulls que abans eren 
brillants, plens d’energia, ara són d’un blau apagat, vermells de no dormir i 
cansats de mirar aquest món. 

Sense vestir, baixo a esmorzar. No sé mai què menjar. Em venen de gust uns 
cereals de xocolata, però tenen massa calories. Val més que em mengi un 
iogurt de fruites i ja està. La veu del cap em va ressonant. És insistent, com 
si se’m clavés un ganivet. Diu “salta’t l’esmorzar, has de perdre algun quilet”, 
però em menjo el iogurt. Em costa, és com si el volgués escopir cada cop 
que em poso una cullerada a dins.

No em sent ningú. No baixa ningú a dir-me bon dia ni a fer-me un petó. 
Em miro el sofà mentre llenço el pot del iogurt a les escombraries. És buit, 
no hi ha ningú. Em deprimeix. Vaig a vestir-me. En tinc ganes perquè m’he 
comprat un top i el vull estrenar. Me’l poso emocionada i em miro al mirall. 
Em queda molt malament. Em va estret per la cintura i ample pel pit. Em veig 
grassa, lletja, desmanegada... Me’l trec i em poso el jersei més ample que 
tinc. Així ningú no em veu com soc de veritat. Em poso uns texans. Són de la 
talla més petita que hi ha i em van amples. Tot i així, em veig grassa, massa 
grassa. Gorda.

Desperto la iaia. La pobra no pot aixecar-se sense ajuda del llit. Em fa un 
petó. En tinc sort de la iaia, sinó ja seria en un centre per a menors o alguna 
cosa per l’estil.

Em pregunta com he dormit, li responc “bé”, però no és veritat. És molt difícil, 
però somric.

Surto per la porta. Em fa molta mandra, però un dia més he d’afrontar aquest 
món tan lleig. Tan bon punt trepitjo l’estora, veig un nen petit jugant amb una 
llauna rovellada, una dona gran asseguda en una manta vella i bruta demanat 
diners a la gent, i un home amb un gos buscant entre la brossa. Aquest és 
el meu barri. Un lloc pobre i lleig. Cap nen hauria de viure en un lloc així, cap 
dona gran hauria de passar l’última etapa de la seva vida aquí. Cap home 
hauria de buscar entre la brossa per trobar menjar. Aquest és un lloc per a 
rates. Brut i incivilitzat, ple de bandes de lladres, criminals i drogoaddictes. 
Un d’ells, la meva mare. Un cas perdut. Sort que va tenir la decència de 
deixar-me estar amb la iaia. Com he dit abans, en tinc sort de la iaia.

Del pare, ni me’n recordo. Va marxar. Va escampar la boira quan jo encara no 
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tenia la capacitat de recordar. I ben fet que va fer! Jo també hauria marxat, 
si hagués pogut. I ben feliç que hauria sigut, si el pare se m’hagués endut 
amb ell.

Un quart de vuit. Agafo el bus i comença la lluita social. Amb qui sec a l’autocar? 
Doncs prefereixo anar sola. Però hi ha un humà capaç d’aguantar-me. El meu 
amic. En Gregori. Un noi que, igual que jo, no és acceptat per la societat, pel 
sol fet que li agraden les peces de roba vistoses, i que en comptes de caure-
li la bava si veu una tia “bona”, li importa com és mentalment i emocional, 
sense tenir en compte el seu gènere. Però, vaja, com que no acostumem a 
agradar a la gent, ens consolem mútuament. 

Tres quarts de vuit. Arribem a l’infern. No per a tothom. Si ets un noi amb 
una jaqueta de futbol, que juga a futbol, i que li agrada fer-se el “xulo” per 
fumar, llavors l’insti és el millor que hi ha. Si ets una noia prima i guapa, amb 
roba de marca i atrevida, que et lies amb qualsevol, llavors tampoc no és 
l’infern, l’institut. Però si no encaixes, com el 63.3 % de noies i nois restant, 
ho passes molt malament. Jo també estic dintre aquest 63.3%; en Gregori 
també hi és. I també hi és el noi que vol estudiar i que li sap greu si suspèn, 
hi és la noia que en comptes de pesar 50 quilos i semblar anorèxica, en pesa 
67. És guapíssima, però com que la bàscula diu que sobrepassa l’estàndard, 
és lletja. Hi soc jo, perquè soc pobra i estic massa prima. Hi és la noia que 
va tacar un dia que tenia la regla, i molta altra gent que es pregunta què ha 
fet de malament.

Les vuit i cinc. Entrem a les gàbies. Només de començar, la professora em fa 
quedar en ridícul. “Potser és hora que et compris un boli nou, no?”. Que se’l 
compri ella. O encara millor. Que me’l compri ella.

Un quart d’onze. El primer pati. La majoria de noies es tanquen al lavabo per 
no haver de trobar-se amb el grupet de “xulos”.

Si ets prim es riuen de tu, si ets gras, també. Si portes el cabell curt, que 
si sembles un noi, i si el portes llarg, que ets gitana. No ens poden deixar 
tranquils? Però, és clar, després són els que desitgem ser, els que ens 
agraden, amb els que somiem estar...

Sona la sirena, tornem a entrar a la fàbrica.

“Per a la setmana que ve vull dos treballs de recerca”. “Feu els 50 exercicis 
que hi ha per dimarts que ve”. “Heu d’entregar el treball de lectura el dimecres 
que ve”. “Haced la redacción para el lunes que viene”. Ens exploten, ens 
amarguen encara més. I a vegades tens sort i trobes alguna activitat que 
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en realitat t’agrada, però altres dies preferiries fer qualsevol altra cosa que 
no sigui aquella fitxa. A vegades em miro els llibres i penso “de veritat estic 
deixant que el meu coneixement depengui d’aquests llibres vells?”.

Dos quarts de tres. Per fi puc tornar a casa. Però tan sols baixar del bus em 
torno a deprimir. La iaia està regant el test de flors. És l’única persona del 
planeta capaç de fer-me somriure. Em diu: “Hi ha macarrons per dinar”. No 
tinc gana. Bé, sí que en tinc. La panxa em ronca com si no hi hagués demà. 
Però llavors la veueta em va dient: “No pots menjar, que encara no peses 45 
quilos. Si passes de cinquanta estaràs gorda”.

Els macarrons acaben a les escombraries.

Tres quarts de cinc. Obro la motxilla per començar a fer deures. Escric i 
escric, dibuixo, calculo, llegeixo, subratllo, rellegeixo, repasso, i em passo 
tota la tarda així.

Tres quarts d’onze. Paro de fer deures. I encara estic saturada de feina, però, 
vaja, no passa res, igualment no tinc res més a fer. Me’n vaig directament 
a dormir, esperançada i desitjant que demà el dia sigui millor, però ja sé 
que no. Estic ofegada en la rutina i no sé què fer per trencar esquemes, 
però ja fa temps que m’he rendit. Sort de l’àvia i d’en Gregori. I segurament, 
mentre sentíeu aquesta història pensàveu: “Ostres, tu, quina vida més dura!”. 
Tampoc no és tan dura, el que passa és que soc adolescent.

AINA VILA PRADHAN 
1r premi categoria BASTIMENTS – prosa

Institut Germans Vila Riera – 1r d’ESO
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EN PEP CULLERA

Pep Cullera va néixer el 29 de febrer del 1700. Pesava 3,5 quilograms i me-
surava 55 centímetres. No era normal del tot, tenia el cap tres vegades més 
gran que el d’un nen normal. Els seus pares eren Pere Cullerot, amb un cap 
de 25 centímetres d’ample i 40 d’alçada, i Rosa Maria Forquilla.

Pep era un nen molt especial perquè, a part de tenir el cap gegant, era molt 
intel·ligent. Amb tant espai, el cervell havia pogut créixer molt. Va estudiar a 
l’escola pública del seu poble, York, a Anglaterra.

Era molt tímid i no va tenir mai amics, a part de la seva llibreta, on apuntava 
totes les idees que li passaven pel cap. Anys més tard es va apartar de la 
societat, ja que tenia un problema molt gran i vergonyós per a ell: creixia molt 
més lentament que l’altra gent i, a més, els anys passaven també més lents 
per a ell: un any seu equivalia a quatre de normals. Per això quan hauria de 
tenir 18 anys ell n’aparentava 5. Mai ningú va saber el perquè, però ell creia 
que es devia al fet de néixer un 29 de febrer.

Es va aïllar en una casa a les muntanyes, ningú sabia on era, excepte el seu 
avi, Enric Plat, i el seu besavi, Joan Bol, que tenia un cap de 50 centímetres i 
per poder entrar a les cases havia de fer forats a les parets.

Amb l’ajuda del seu gran cervell es va convertir en filòsof, inventor, físic i 
naturalista. Però com que no volia sortir del seu cau, Pep, quan fabricava 
artefactes, creava teories o inventava coses, les enviava a gent aleatòria, 
perquè fos ella qui les publiqués i ell no fos descobert.

Encara que el seu cos creixés lentament, la seva ment cada cop era més 
meravellosa i s’interessava per més coses, com la música: amb poc més de 
21 anys (85 des del seu naixement) va compondre Le nozze di Figaro, que va 
donar a Wolfang Amadeus Mozart.

Amb gairebé 40 anys (159 des del seu naixement) va fer l’obra L’origen de les 
espècies, que va lliurar a Charles Darwin.

Amb quasi 54 anys (215 des del seu naixement) va exposar la teoria de la 
relativitat a Albert Einstein, l’única persona del món que sabia l’existència de 
Pep, i amb qui va ser amic durant 45 anys (normals).

De tan intel·ligent que es feia, començava a veure el futur. Va predir que hi 
hauria dues grans guerres, que els americans no arribarien a la lluna i ho 
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haurien de fer de mentida… Però mai va arribar a imaginar que un xinès es 
mengés un ratpenat i comencés una pandèmia, i, ni de bon tros, que els diri-
gents i autoritats de cada país la cagarien més i més en gestionar les coses. 
Es va quedar tan sorprès, que totes les seves neurones es van sobreescalfar 
i li va esclatar, literalment, el cap.

Pep mai va tenir descendència ni persona amb qui tenir-la. Va trencar la línia 
successòria dels Marmita des del seu re-re-rebesavi. Van ser Àlex Marmita, 
Adam Olla, David Cassó, Joan Bol, Enric Plat i el seu pare, Pere Cullerot.

Va morir el 20 de novembre del 2020 als 80 anys (320 des del seu naixement), 
a casa seva, al costat de la seva llibreta.

ARNAU GARRIGÓS 
2n premi categoria BASTIMENTS – prosa

IE Ribes de Freser – 2n d’ESO
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LES 7 ÀNIMES DE SUDENMORE

Sudenmore, un poblet als afores de Noruega massa perfecte per existir. Un 
poble preciós, envoltat de les més atractives serralades del país. Un poble 
on tothom és quasi perfecte: veïns que et saluden des de la finestra de casa, 
joves que ajuden els avis a passar el pas de vianants, esperança de vida 
d’uns noranta anys i ple de famílies amb fills que toquen el violí o el piano, 
entre d’altres.

Però allà, la gent mai ha sabut què és la tristesa absoluta, aquella tristesa 
que et perfora el cor amb cada segon que la mantens a dintre. Una tristesa 
que no et passa en 5 minuts, amb qualsevol ximpleria, i no aquella tristesa 
de quan se’t mor algun familiar però al cap del temps ho vas superant, no. 
Estem parlant de la tristesa absoluta, de la qual el nom científic simplement 
és Tristesa ABSOLUTA en majúscula. I això, en totes les llengües: ABSOLU-
TE Sadness, Tristeza ABSOLUTA, i en tots els idiomes que vulgueu buscar al 
traductor. En casos remots, és una tristesa que transmet venjança. Una ven-
jança pura i cruel que et marca la vida per sempre més. Parlàvem del fet que 
aquest tipus de tristesa amb venjança és un cas remot, però en realitat no 
n’hi ha cap cas al món. No n’hi va haver cap fins al 6 de setembre del 1992.

El dia 14 de juliol del 1978 a les 5:34 de la matinada, a l’hospital de Hiden-
lown, la ciutat que està situada a mitja hora de Sudenmore, va néixer en 
Lesley. En Lesley era un nen baixet (perquè qui deia que a la seva edat era 
alt necessitava ulleres), pèl-roig, amb uns ulls de color castany que feien por, 
era pigat i sempre anava amb en Rupit, la seva serp de peluix. Era un nen 
força sensible, ja que sempre s’enfadava amb tothom, i quan li feien una 
mala jugada (això sovint) el podies trobar tancat a la seva habitació durant 
una setmana sencera (s’ha de dir que era una mica exagerat, perquè que et 
tirin al damunt un cubell d’aigua tampoc no és gran cosa). Podríem dir que a 
en Lesley no li agradava que li fessin bromes.

Era la tarda del dia dels morts vivents (una espècie de Halloween i Sants 
Innocents), en Lesley ja tenia catorze anys i tots els nens de 3r d’ESO eren a 
la plaça del poble pensant en les maniobres que farien per enganyar i fer les 
millors bromes a la gent. Tot d’una, set nois del nombrós grup d’amics van dir 
a en Lesley que anés amb ells per preparar una innocentada. El pobre els va 
acompanyar i tots vuit van anar caminant pel poble interminablement.
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—On anem, si es pot saber?

— Ara arribarem! —va dir amagant-se el somriure un dels companys.

Al cap de cinc minuts, van arribar a un extens camp que tenia un gran forat 
excavat amb pales de jugar a la sorra dels nens de primària. A dins, hi havia 
un bagul de roure, amb unes sanefes daurades en forma de flors i fulles. El 
bagul era enorme, tan gran que hi podia entrar una persona perfectament, 
però en Lesley no estava segur de si marxar pitant o quedar-se a veure quina 
feina li pertanyia.

El primer que va deixar anar unes paraules va ser en Doney, un noi una mica 
panxut i, la veritat, força intel·ligent.

—Lesley, volem fer-li una broma a un amic i posar-lo dins d’aquest bagul.

—Però no és una mica cruel, això? —va interrompre’l en Lesley.

—No et preocupis! És un amic de confiança! Per on anàvem? Ah sí! Doncs 
per veure si aquest amic pot cabre en el bagul tu ets l’únic que hi pots entrar, 
perquè ets el més prim, i ell també és força prim. El que has de fer, simple-
ment, és ficar-t’hi a dins i nosaltres, quan haurem estudiat el plànol, et direm 
quan podràs sortir. D’acord?

En Lesley s’ho va pensar un estona, ben bé no estava segur de si acceptar la 
tasca que li havien donat, però la veu d’en Doney semblava tan convincent… 
que al final va acabar acceptant i picant com un peix en una canya de pescar. 
El noi va entrar dins del bagul i va estirar-s’hi a dins.

—Hi estic perfectament, aquí dins. Aquest amic vostre no tindrà pro…

I just en aquell moment els set nois van tancar la porta del bagul amb clau i 
se’n van anar sense dir cap paraula i rient per sota els nassos.

—Ei! Tancar el bagul és part de la prova? —va exclamar en Lesley quan va 
veure que el tancaven allà dins. Però ningú va respondre.

—HOLAAAAA!!! AJUDA!!! Aquesta caixa no s’obre!!! Que sou aquí?

—EIIIIII!!!! —En Lesley continuava cridant en va.

Al cap d’una estona cridant en aquell camp obert, en Lesley havia deduït que 
li havien parat una trampa. Espantat, va intentar mantenir la calma, segura-
ment era una petita broma i en un parell de minuts el vindrien a buscar. Però 
passaven les hores i no hi havia cap senyal de vida. Va ser quan en Lesley 
va esclatar de ràbia i va començar a picar amb totes les seves forces aquell 
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bagul que l’havia empresonat a dintre seu. Del cansament, va acabar ador-
mint-se en aquell lloc tan claustrofòbic i somiant com l’enterraven viu... Al 
mateix instant es va despertar amb les passes d’algú que passava per allà. 
En Lesley va cridar com si en depengués la vida o la mort, fins que el bagul 
es va obrir i van aparèixer les cares d’en Jeffrey, l’Stan i en Raden; tres dels 
monstres que l’havien tancat allà dins. Els tres estaven rient davant de la cara 
espantada d’en Lesley i davant de les seves mans plenes de sang seca que 
li havia sortit després de donar tants cops a la tapa del bagul.

—Has dormit bé dins el bagul? —va dir en Jeffrey rient amb crueltat.

—Com que dormir? Com sabeu que he dormit?

—Són les 8 del matí, bella dorment! —va dir en Raden. —Per cert, no ens has 
donat cap resposta. Com has dormit? —va mofar-se’n.

—I la meva mare? I el meu pare? Em van dir que no tornés més tard de les 
12! Deuen estar preocupats! I, per cert, per què m’heu fet aquesta crueltat? 
—va cridar en Lesley, i va acabar plorant com si fos un nen de dos anys que 
li han pres la piruleta.

—Que no saps que existeixen les bromes? I tranquil, que als teus pares ja els 
hem dit que ets a casa nostra!

—Però si això és imperdonable!

—Tranquil, home, que per una vegada no passa res. No creus?

—Una vegada, dieu vosaltres! Una vegada! Quantes són les innumerables 
bromes que m’heu fet al llarg de la meva vida? Eh? A veure si podeu res-
pondre.

—Com a molt unes cinc o set jugades, però no crec que n’hàgim fet tantes, 
que tu també… ets una mica exagerat!

I va ser en aquell instant, el dia 6 de setembre del 1992, quan va passar el 
que era gairebé impossible. Va aparèixer un cas de tristesa absoluta amb 
venjança.

En Lesley va sortir del bagul amb el que semblava una cara d’indiferència, 
però llavors el seu rostre es va convertir en una mirada penetrant que estava 
mirant als ulls dels tres presents i dels altres quatre que havien arribat de 
mica en mica per veure com havia anat la seva tàctica magistral. Aquella 
mirada estava formada per dos ulls immensos de color castany, que trans-
metien ràbia, dolor i venjança. Una venjança que no passava de llarg, sinó 
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que es quedava gravada a les ments de cada persona que l’havia ajudat a 
arribar fins al límit; al límit dels límits. Els set companys es van estremir de por 
i, alhora, van marxar corrents, com si els hagués arribat una nota a través de 
la ment dient: ME’N VENJARÉ.

Vint anys més tard, en Lesley es trobava a casa seva, un petit lloguer als afo-
res de Sudenmore, treballava d’escombriaire, mitja jornada, amb una paga 
mensual d’unes 6.000 corones noruegues. Feia unes setmanes, havia rebut 
una carta d’en Jeffrey, l’Stan, en Raden, en Doney, en Mike, en Warner i en 
Ryan (els que li van fer passar una experiència traumàtica feia vint anys) dient 
que vindrien de la ciutat amb les seves famílies per passar unes vacances 
a Sudenmore. Proposaven quedar al famós restaurant Olivia’s del poblet el 
divendres 14 de maig, que era al cap d’una setmana. En Lesley s’ho havia 
plantejat molt. Aquelles persones eren molt dolentes. I si li tornaven a fer pas-
sar una mala experiència? No n’estava gaire segur. Però quan va rebre una 
segona carta insistint que cedís, va saber que ja era el moment que aquells 
nois rebessin el que es mereixien. S’havia d’equipar: guants de plàstic, cor-
des, ganxos, somnífers… Clarament va cremar totes aquelles cartes al foc i 
no va enviar cap resposta a ningú.

Ja eren les vuit del vespre del divendres 14 de maig i només quedava mitja 
hora perquè els set amics es reunissin a l’Olivia’s. En Lesley es va començar 
a preparar: es va posar una mitja que li xafava la cara i un passamuntanyes 
que li cobria la cara. Dies abans ja havia anat a consultar quina taula havien 
reservat aquells set i, per sort, era una habitació quadrada amb molta pri-
vacitat accessible per una finestra. Així, davant de la finestra que donava a 
un camp obert, va ser on en Lesley es va amagar. Quan tots van arribar, van 
menjar un parell de galetes, es van prendre una cervesa i, instantàniament, 
van sortir a fumar un cigarret. Just en aquell moment, en Lesley es va posar 
els guants de plàstic, va forçar la finestra i va posar uns quants somnífers 
dins els gots de vi. Va clavar uns ganxos que havia pintat de blanc al sostre, 
perquè hi quedessin dissimulats, i es va tornar a amagar darrere la finestra. 
Quan els amics van tornar a la taula, en Doney va dir:

—Llàstima que no ha vingut el nostre estimat Lesley, perquè si hagués vingut 
li hauríem fet una bona jugada i hauríem rigut tots, com en els vells temps!

—tots es van posar a riure. —En fi, un brindis per la nostra amistat!

Es podien veure les seves cares de malícia i, a la vegada, de por, ja que algun 
sospitava que la nit no seguiria essent tan plàcida.
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En Lesley estava rient darrere la finestra. Pocs segons després tots dormien 
com soques damunt de la taula. Era hora d’actuar. Àgil com una gasela, en 
Lesley va entrar en acció. Va penjar unes cordes als set ganxos del sostre, 
va agafar els cossos de cada un dels presents i els va penjar a les cordes, 
mentre tots s’estaven afogant silenciosament.

—Dolça venjança… —deia en Lesley, rient.

…

—Capità, és obvi que el senyor Lesley Dusserlen és el culpable d’aquest 
monstruós crim.

—Proves?

—Les empremtes de les cordes i dels ganxos són les mateixes que les 
seves. Fa uns dies, les dones de les víctimes van declarar que havien enviat 
nombroses cartes a en Lesley demanant-li que quedés amb ells al restaurant 
on els van trobar morts, i també ens van explicar que fa cosa d’uns 20 anys, 
les set víctimes van fer una broma a en Lesley, i que no semblava haver-la 
oblidat.

—Truqui als guàrdies, perquè aquest home ha de ser arrestat ràpidament.

—Ara mateix, senyor. Capità, crec que això no ho podré fer. M’acaben 
d’informar que fa unes hores han trobat el cos d’en Lesley Dusserlen al fons 
del llac Roverlein. Segons el forense, va morir ofegat fa uns quants dies. No 
hi ha símbols d’homicidi, així que es creu que ha set un accident.

Dies abans…

En Lesley estava nedant al llac Roverlein, satisfet de la feina que havia fet. Ja 
s’havia recuperat de la tristesa absoluta amb venjança. Negava rotundament 
que pogués anar a l’infern pels seus actes, ja que el que havia fet era per ven-
jança, i no per diversió pròpia. Era per deixar una estona en blanc la ment, un 
dels motius pels quals havia anat a nedar una estoneta. Però quan en Lesley 
posava el cap a l’aigua, es sentien crits de dolor. Curiosament, al treure el 
cap de l’aigua, només es sentien els grills que volien atreure les femelles i es 
podia contemplar el sol llampant que bategava amb força. Es va començar 
a espantar, i quan es disposava a sortir de l’aigua, alguna cosa el va tibar de 
la cama. Va posar el cap sota l’aigua de nou i, a part de sentir els crits de 
dolor que li encongien el cor, va veure que el que l’estava estirant de la cama 
era una mà negra, impossible d’agafar perquè era com la d’un fantasma… 
un fantasma negre… un fantasma de la mort… En Lesley lluitava per la seva 
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vida, intentava sortir de l’aigua, però no podia. Aquella ombra negra l’estava 
estirant cap al fons del llac, però com més s’hi resistia, més forces perdia i 
més ràpidament s’anava enfonsant. Cada cop més mans s’agafaven del peu 
d’en Lesley, i ja va arribar a un punt que no va poder nedar cap a la superfície. 
Al cap d’una estona, en Lesley encara feia esforços per viure i, de cop, va 
sentir com alguna cosa deia:

—Som les set ànimes de Sudenmore… Ens recordes?

Va ser en aquell instant, que en Lesley es va horroritzar tant que va fer un 
crit i va morir ofegat.

PATRICIA ANDONI 
3r premi categoria BASTIMENTS – prosa

Escola Vedruna – 2n d’ESO
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FUTUR

El futur que ens depara, 

és ple d’enveja poc sana, 

és ple de remordiments, 

paraules d’odi entre les dents.

 

Un futur ple de desastres, 

quan qui no tingui diners tindrà mancances, 

quan qui no tingui amor tindrà soledat, 

quan a qui no l’ajudin no ajudarà. 

No fa falta el futur per recordar el passat, 

no fa falta morir per estar acabat, 

quan menys t’ho esperes tot ha acabat, 

i de tot ja t’has esfumat. 

BLAI SALAMÓ FERNÁNDEZ 

1r premi categoria BASTIMENTS – poesia

Institut Abat Oliba – 2n d’ESO
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COMPARTIR LA VIDA

Ho havia sentit a dir, 
alguns documentals ho explicaven,

els contes també ho il·lustraven, 
és l’amor que vaig descobrir.

Més aviat em feien por, 
no entenia tantes carícies,

pensava que era una exageració,
i intentava no trepitjar-ne les brutícies.

Fins que un vespre al sopar
 el pare ens va preguntar

si un desig li volíem concedir
i al cap d’uns mesos ja la teníem aquí.

A partir d’aquell dia
vaig començar a comprendre 
com es pot arribar a estimar 

una gosseta tan tendra.

A dia d’avui no m’imagino viure 
sense la seva presència,

gaudir als prats on se sent lliure
i encomana innocència.

M’agrada arribar a casa cada dia, 
trobar-la movent la cua emocionada, 

fent salts entusiasmada
i transmeten molta alegria.

Tinc molta sort de viure amb la Mel, 
m’ha fet descobrir un nou amor,

tot i que deixa algun pèl 
sempre em fa estar de bon humor.
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Tant de bo tothom tingués 
una fidel companya de vida 

que t’estima nit i dia
i sap ser sempre agraïda.

EMMA FERNÁNDEZ LLIMÓS 
2n premi categoria BASTIMENTS – poesia 

Escola Vedruna – 2n d’ESO
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ARA O D’AQUí 100 ANYS

Fa falta ser molt valent per defensar la nostra gent. 
Tancats han acabat per defensar la llibertat.
Hem votat i hem guanyat, però ells ens han ignorat.

Hem demanat llibertat i ells ens han atacat.

Cada vegada que ho hem intentat 
el 155 s’ha imposat.

Als carrers marxem, independència proclamem, 
Si volem reconeixement, l’estelada 
ha d’estar present en tot moment.

La volta al món ha donat, la història d’aquest petit estat, 
però de moment aquí s’ha quedat.

Potser 100 anys més hem d’esperar, per a tornar-ho a intentar.

CLÀUDIA UBIÑANA 
3r premi categoria BASTIMENTS – poesia

IE Ribes de Freser – 2n d’ESO
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LES PUPIL·LES DE LA VIDA

Admiro les persones que quan miren es centren a arribar al fons. A l’ànima. 
Et calen en cada parpelleig i, com si en les teves pupil·les hi hagués una 
piscina, s’hi tiren de cap. Odio la gent que camina lent pel carrer. Els que fan 
la rotonda per fora i els sots invisibles que et fan saltar.

Admiro qui s’entrega en cada somriure. Sense por de la rialla ni de deixar 
e ser o d’ensenyar-se. Els que volen en batecs i s’arrisquen en paraules. 
Odio les persones que en lloc de mans tenen espases. Afilades i de plata. 
M’agraden les mirades netes. Les xerrades de matinada sense por del 
que es diu o es pregunta. No em fio dels que diuen no haver patit, plorat 
o coexistit. Interessant qui et corregeix sense por de rebatre’t. Els qui en 
impulsos de rebel·lia decideixen deixar anar allò que brolla a la gola i dins de 
les entranyes. Qui no té por d’enfrontar la veritat o callar el sentiment. Adoro 
l’ambició, el somiar despert encara creient en impossibles. No em fio dels 
que en un comiat no es giren, roben un últim petó o demanen minuts de més 
al temps. Vaig amb compte amb aquelles persones que no posen la música 
a tot volum i canten a ple pulmó. Odio els que interrompen, els qui tenen por 
de les converses existencials plenes d’utopies i preguntes sense resposta.

Adoro els que creuen cegament en la existència de Narnia, i segueixen mirant 
dins els armaris o sota el llit. Admiro els que poden veure una pel·lícula sense 
tancar els ulls i els que s’entreguen sense covardia a un nou llibre. Visc dels 
«anem veient» i dels «viure el moment». Odio les etiquetes que sense saber-
ho posen preu a un destí i casualitat. Però, alhora, soc admiradora secreta 
dels que s’endinsen al túnel sense por al final o a la foscor. Perquè crec en 
impossibles possibles i en rodets sense revelar. A les piscines sense aigua 
i balls sense compàs. En caminar descalça, jugar sense cartes i cantar a 
la dutxa. No em fio dels que no diuen “Sí”, però tampoc dels que diuen 
“No”. Perquè em llenço de cap a les pupil·les de la vida, admirant cada gota 
d’aigua que recorre la meva existència com una tirolina sense final, amb por 
de saltar però sempre amb ànsies de més...

ABRIL PIJUAN 
1r premi categoria PUIGMAL– prosa

IE Mestre Andreu – 4t d’ESO
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ENTERRATS

Feia pocs dies que s’havia acabat l’estiu, però encara feia massa calor. Vaig 
seure tot suat a la vora del matalàs mentre el somier de molles cruixia. Entrava 
força llum per l’habitació, tot i que la finestra era petita i el vidre ja no era ni 
transparent, de la quantitat de brutícia que hi havia incrustada. A les parets 
s’hi podien veure taques d’humitat, i la calaixera de la cantonada s’havia inflat 
i amb prou feines es podia obrir el segon calaix. A l’altra banda de l’habitació, 
el pare encara estava recargolat entre els llençols. Jo no havia dormit gaire 
bé, aquella nit, no sé si per la calor asfixiant o pels nervis de començar a   
treballar. Aquell era el primer dia que anava a treballar en una casa enorme 
fora del poble, on ajudaria a fer diverses feines, de manera que guanyaria 
una mica de diners i em donarien menjar i llit. Era una família portuguesa 
que s’havia instal·lat feia poc al poble i havia restaurat un vell casalot. Tenien 
molts fills i necessitaven diverses persones perquè els ajudessin. Tenia els 
nervis a flor de pell. 

Mentre estava perdut en els meus pensaments, vaig sentir que el pare es 
llevava. Se’m va acostar i em va fer un petó al front.

—Què, ja estàs preparat? Avui és el gran dia.

—Estic una mica cagat —vaig respondre. Me’l vaig mirar i vaig somriure.

No feia gaire bona cara: tenia la barba llarga i els pèls blancs ja començaven 
a ressaltar, però estava de bon humor i va aconseguir contagiar-me’l. 

El xofer de la família em va venir a buscar al portal de l’edifici. Vaig fer-li 
una abraçada ben forta al pare, que em va fer un petó dolç a la galta, i 
ens vam mirar mentre somrèiem. Durant el trajecte no vaig intercanviar cap 
paraula amb aquell senyor estirat, que potser ni parlava el nostre idioma, 
fins que de lluny vaig veure la casa i un calfred em va recórrer l’espinada. 
Quan es va construir devia ser la casa més bonica de tot el país, però ara, 
encara que l’haguessin reformat, tenia un aspecte tenebrós i envellit. L’heura 
havia crescut tant que ja arribava quasi a la teulada vermellosa on hi havia 
la xemeneia grisa i esquerdada pel fum. Havien pintat la façana d’un color 
alegre, cosa que li donava un aire fresc; també havien pintat els porticons de 
diferents colors. Havia sentit moltes històries, totes horribles, sobre aquella 
casa. Alguns deien que tenia un encanteri i que hi vivien fantasmes, altres 
que hi havia viscut una parella de vells que enverinava els criats i llavors se’ls 
menjaven. No me les havia cregut mai, aquestes històries: són les típiques 
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que s’expliquen durant el pati de la meva escola, però no sé per què, en 
aquell moment vaig tenir molta por i la sensació d’haver-me equivocat. El 
senyor i la senyora Alpoim ja s’estaven esperant a l’entrada, així com tres 
dels seus fills i la dida, que sostenia el més petit en braços. Em van saludar, 
van presentar-me tota la canalla i van ensenyar-me la casa amb un accent 
una mica macarrònic, però per sort, la por que semblava que hagués vingut 
a quedar-se entre els meus ossos, s’anava evaporant de mica en mica.  

Ja havia passat el segon mes i l’endemà ja em deixaven anar a fer una visita 
al pare, així que ja ho tenia tot endreçat i a punt per marxar. Baixant les 
escales vaig sentir dues veus que em va costar identificar. 

—Em vas dir que avui ho faríem!

—Ja ho sé, fill, però...

—Però què? Avui també tens feina al despatx?

—Fill, la teva mare ha de treballar perquè vosaltres pugueu menjar cada dia 
—va afegir el pare, mentre la mare s’esmunyia pel passadís dissimuladament.

Segur que era en Mateus. Aquell nen tenia una estranya obsessió a trobar 
tresors enterrats, i a la seva mare i al seu pare els feia molt poca gràcia haver 
d’embrutar-se de terra per acabar sense trobar res. Vaig baixar els esglaons 
molt a poc a poc perquè no fessin un xerric, però em vaig oblidar que el 
tercer esglaó de l’últim tram d’escala sempre feia soroll. I aquesta vegada no 
va ser una excepció. “Traïdor”, vaig pensar. El pare i en Mateus em van mirar.

—Mira, sé d’algú a qui segur que li faria molta il·lusió poder ajudar-te amb els 
tresors! —va dir el pare, que havia trobat l’excusa ideal.

—Síííí! Visca. Li va canviar l’expressió de la cara i va córrer cap a mi.

—Ei, hi ha les eines a la caseta del jardí —va afegir el pare, mentre en Mateus 
m’arrossegava de la màniga i corria cap a fora. 

Vam començar a cavar a sota del faig que teníem més a prop. “Aquí segur 
que hi ha un tresor enterrat” —m’havia dit. Vam estar estona cavant i, quan 
fins i tot les seves ganes de trobar alguna cosa ja desapareixien, la pala va 
tocar alguna cosa que va fer cloc. En Mateus es va emocionar tant que va 
anar a cridar tota la família perquè veiessin el seu descobriment. 

—Té forma de taüt. T’imagines que...? —però vaig callar en veure la cara de 
“val més que callis” del pare.
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—Continua cavant. 

—Potser hi ha moltes monedes i ens fem molt rics.

La veritat és que jo també estava emocionat, però no tenia les expectatives 
tan altes com els nens, i menys quan vaig veure la forma sospitosa que tenia 
la caixa. Tothom s’hi va apropar per poder veure’n bé l’interior i vaig obrir-
la lentament per augmentar l’emoció que flotava per l’aire. Es va sentir un 
crit. Algú va començar a plorar i la mare va tancar la tapa amb força. Ja 
ho havíem vist prou. Hi havia com a mínim dues persones, però els ossos 
estaven desordenats i no es podien distingir del tot bé. Així doncs, era cert. 
Les històries que s’explicaven tenien una part de raó. Hi havia hagut morts, 
en aquella maleïda casa. I llavors van passar tantes coses i tan ràpides 
que realment em costa recordar exactament com va anar; només sé que 
vaig actuar per inèrcia i per salvar la pell. Segurament no hi havia cap perill: 
aquelles dues persones ja feia molt de temps que havien deixat de moure’s, 
però igualment vaig aprofitar el caos dels nens, que ploraven i cridaven, per 
pujar al pis de dalt a recollir la motxilla i baixar corrent. Me n’anava, no sabia 
cap a on, però no podia estar més estona en aquell casalot. Fins al poble hi 
havia com a mínim vint-i-cinc minuts caminant, però no m’ho vaig pensar. 
“Corre, corre, no paris de córrer, allunya’t al màxim d’aquesta casa”.  Vaig 
entrar al poble pel carrer del mercat, encara que no era l’hora punta. El carrer 
era un batibull de gent que no s’apartava, i encara em miraven malament 
quan els donava un cop de colze. Vaig aconseguir arribar a l’entrada del 
meu edifici, on hi havia el camió del tiet aparcat. Estava parlant amb el meu 
pare. Ràpidament i entrebancant-me, vaig aconseguir explicar-los la història. 
Suposo que em devien veure molt sufocat, perquè el pare em va dir que 
podia anar a passar uns dies a casa del tiet, que el camió marxava ja.

Em van explicar que la família Alpoim havia tornat cap a Portugal tan aviat 
com va poder, que en Mateus no va tornar a tenir mai el cap clar i que quan 
van tirar la casa a terra i van remoure el jardí, van trobar uns quants cossos 
més. Diuen que jo també vaig canviar, que em va desaparèixer la mirada pura 
i brillant, però això només són històries que m’han explicat i que potser algun 
dia també les explicarà algun nen al seu amic mentre es mengen l’entrepà 
al pati.

JANA GARCIAPONS CATALÀ 
2n premi categoria PUIGMAL – prosa
Institut Germans Vila Riera – 4t d’ESO
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LA BATALLA PERSISTENT

Tanca la porta amb clau i obre el llum. La foscor que l’embolcallava desapareix 
i dona pas a una tènue llum artificial. Aquesta llum l’enlluerna i la desperta, 
i mentre les parpelles lluiten per mantenir-se obertes, la noia comença a 
desvestir-se. 

El seu cos menut tremola a falta de l’escalfor de la qual ha estat privat. I ella, 
capcota i adormida, evita el seu reflex en l’espill que l’observa des d’un racó. 
Se la veu insegura, poruga pel que es pot trobar. I encara que el ritual s’ha 
tornat rutina, li costa ajupir-se i agafar l’aparell que determinarà el seu estat 
d’ànim.

Un peu, dos peus. Entre el silenci absolut s’aprecia el ràpid batec del seu 
cor, les cames li fan figa i li costa respirar, fa força amb les mans i sense 
adonar-se’n recalca les mitges llunes que semblen tatuades en els seus 
palmells. De cop i volta sent un lleuger tremolor, sap perfectament que és 
el senyal, l’aparell ja té el seu resultat. Primer no se’l mira, es nega a pensar 
que ho necessita saber, però tot i així, al cap d’uns instants, ho fa. Inhala 
i mira cap a baix. 46,5. De sobte, deixa anar l’aire que havia estat retenint 
inconscientment, i es relaxa. Se li dibuixa una petita línia corba als llavis, un 
somriure temporal, però que, en aquell moment, ho significa tot. Baixa de la 
bàscula i immediatament sent aquella veueta obscura i dèbil que la felicita 
per la pèrdua de pes. Encara que sap que no li hauria de fer cas, encara que 
hi hagi una altra veu que li suplica clemència i atenció, ella assenteix i se 
n’enorgulleix, d’aquella felicitació.

En girar-se, es troba de cara amb el seu hostil contrincant, el que li retorna 
els insults i les mirades que la desaproven. La seva imatge es veu nítidament 
reflectida en la superfície. La pell aferrant-se desesperadament als seus 
ossos, formant en conjunt una carcassa d’aparença pàl·lida i trencadissa. 
Les seves galtes, abans toves i rosades, comencen a semblar masegades i 
insípides, com si algú les estigués xuclant per dins. Els pits se li han encongit, 
i els seus dits són tan fins que recorden espigues de blat. Té de mirada dos 
pous sense final, on és impossible pouar les guspires de felicitat que els 
havien acompanyat quan, en lloc de pous, semblaven ser la calmada mar. 

El somriure aconseguit prèviament, es dissipa amb el retrobament d’ella 
mateixa. Una solitària llàgrima sorgeix dels seus ulls mentre observa 
meticulosament el reflex que el seu cap distorsiona. Encara que intenta de 
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totes les maneres esborrar la imatge inventada pel seu cap, segueix sense 
poder-la ometre i, un altre cop, la malaltia guanya la batalla contra el seu 
cos. Els pensaments la devoren per dins mentre aparta la mirada i intenta 
concentrar-se en quelcom diferent.

Recull la roba dispersa pel terra i amb unes mans que tremolen comença a 
vestir-se. Retorna a la seva habitació i allà es troba de ple amb la seva mare. 
La mira i li regala un dolç somriure, mentre li diu que s’afanyi o arribarà tard a 
l’escola. Assenteix sense ganes, va a buscar l’abric i s’espera amb paciència 
a l’entrada. El pare la renya perquè fa tard, amb pressa li fa un petó de comiat 
i ella se’n va sense mirar enrere. Els deixa sense dir ni una paraula, i ells, 
ignorants, se’n van a la feina sense saber-ho. Sense saber que la seva filla 
s’està consumint.

AINA BATLLE 
3r premi categoria PUIGMAL – prosa
Institut Abat Oliba – 1r de Batxillerat
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ABSÈNCIA

Àrida soledat, desemparament constant,
la tristesa contagiosa ja no es vol amagar,
si ella m’ha assegurat que aquest dolor no minvarà,
si ja he entès que aquells temps no tornaran. 

Si ja he entès que aquells temps no tornaran,
ni l’escalfor de les nits del nostre primer gener,
ni els somnis ingenus de l’immutable infant,
promeses enganyoses fugint del blanc paper. 

Promeses enganyoses fugint del blanc paper,
les teves paraules se les ha endut el vent.
Amb tinta vas escriure “eterns” en el meu pit,
just on ara ressona un batec arrítmic i afligit.

Just on ara ressona un batec arrítmic i afligit,
neix, creix i mor el meu ansiós vers al·legòric.
Res fingit, tot sentit, tu em vas mostrar l’infinit,
sense tu la poesia ha perdut tot vestigi utòpic.

Sense tu la poesia ha perdut tot vestigi utòpic,
divinització caòtica d’un sentiment crònic,
si et recordo com una alada figura deïficada,
si et dedicaria la més íntima i poètica balada. 
Si et dedicaria la més íntima i poètica balada.
La lluna plena, de tant contemplar-la, ceguesa,
he confós els teus ulls verdosos amb maragdes. 
La lluna plena, em decanto per la teva bellesa. 
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La lluna plena, em decanto per la teva bellesa. 

Tu ets buidor, fredor, insensibilitat, indiferència,
la teva perseguida llibertat ha quedat palesa,
jo que volia estar presa de la teva indulgència.

ANNA BUSQUETS 
1r premi categoria PUIGMAL – poesia

Institut Abat Oliba – 2n de batxillerat
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EL MEU DOLOR

Avui em desperto esperant estar millor
però veig que res canvia i que no s’ha alleujat el dolor.

Buscant una resposta, mirant a l’horitzó,
sense cap llum només veig foscor.

Jugo per distreure’m, parlo per distreure’m,
qualsevol evasió per no augmentar aquest sentiment.

Després em paro a pensar, ja no ho puc evitar.
Consumint-me cada dia, quant més puc aguantar?

Un cop més girant la mirada, imaginant que ja he sortit.
Després, al tornar, em quedo sol i avorrit.

Dins es queda la desesperació
esperant una motivació.

Si comparar no fes tant mal, jo ja no seria jo.

Això ja no és un joc,
caient tan ràpid i passant por,

clamant ajuda…

però ningú respon.

URIEL HIGALGO GAY
2n premi categoria PUIGMAL – poesia

Escola Vedruna – 4t d’ESO
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SI POGUÉS

Si pogués viatjar,
aniria on mai hagués somiat.

Olors noves,
paisatges per estrenar, 

idiomes estranys
i llocs on tornar.

Si pogués sortir i entrar, 
venir o anar,

faria tot allò que volgués recordar.
Saltar, cridar, ballar, 
conèixer gent nova i 

riure sense parar.

Si pogués abraçar, 
no només seria filla.

Seria neta,
neboda, amiga, 

cosina gran i petita.

Si pogués mirar més enllà 
sabent que tot passarà.

Viatjar, sortir i entrar,

abraçar.
Si pogués tornar a començar, 

allà on tot va quedar parat.

MERCÈ SITJAR DELER 
3r premi categoria PUIGMAL – poesia

Escola Vedruna – 4t d’ESO
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FA DEU ANYS QUE VAIG ACABAR L’ESCOLA I...

Fa deu anys que vaig acabar l’escola i vaig anar a treballar. Ara visc en una 
casa sola amb les amigues.

Totes treballen amb mi i després de treballar fem el sopar i netegem la casa. 
Rentem els plats quan acabem de menjar i anem a fer unes voltes.

Juguem a jocs, amb les meves amigues, i fem esport.

M’agrada treballar a Olot. Quan em quedo sola al pis m’avorreixo moltíssim i 
poso música de Txarango i d’Oques Grasses, i ballo.

M’agrada posar la rentadora, planxar i plegar la roba, cuinar, anar a comprar 
i fer neteja els caps de setmana. Amb els diners compro roba nova, vambes i 
mitjons, un jersei suau i un mòbil nou. També compro fruita, verdura i pollastre.

YOUSRA AHAZRIR 
Premiat de la categoria TORRENEULES – prosa

Escola Ramon Suriñach
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JA NO EM FAN POR ELS COLOMS

Ja no em fan por els coloms. 

Abans no volia sortir al pati. 

Al pati de l’escola hi ha molts coloms. 

Venen a menjar engrunes dels esmorzars dels nens i nenes. 

L’Aida, la Núria i la Montse em van ajudar i em van donar la mà. 

Corrents espantàvem els coloms. Ara ja no tinc por de sortir al pati i puc 
jugar amb en Pol i en Raül, i ballar amb la Laia. 

La por no ens deixa fer coses. 

Ara soc més valent. 

Soc més gran que la meva por.

ADRIÀ SANTORO 
Premiat de la categoria TORRENEULES – prosa

Escola Ramon Suriñach 






