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Salutació

Des del Consell Comarcal del Ripollès fem tot el possible perquè, dia 
a dia, la comarca funcioni, hi hagi activitat, les persones hi progressin. 
Però tot això, sempre ho fem amb una inquietud especial per, sempre, 
anar refermant les bases d’un futur pròsper i prometedor. I és en 
aquesta línia que enfoquem els Premis literaris infantils i juvenils Joan 
Triadú.

Amb aquest certamen volem acomboiar els centres d’ensenyament 
en la tasca d’inculcar valors als joves, fer-los cultes, sensibles amb 
les arts i compromesos amb el país. I ho fem seguint l’estela de Joan 
Triadú, mestre de mestres, i conscients que els joves d’avui són el 
Ripollès del futur. Conscients, també, que ara és el moment de 
despertar-los la flama de la inquietud cultural, de la creativitat literària, 
de l’estima per la llengua i, en definitiva, el patriotisme; una flama que 
il·luminarà la societat els temps que ens esperen.

El propòsit que tenim entre mans és ambiciós. I és per això que és molt 
valuosa la contribució que hi fan la comunitat educativa del Ripollès, 
el jurat, els col·laboradors i tothom que participa en l’organització 
d’aquests premis literaris. També a la família Triadú, gens gelosa de 
compartir el llegat del ribetà il·lustre, li hem d’agrair la implicació.

El que teniu entre mans pot semblar, avui, un llibret humil, recopilatori 
de les obres guanyadores d’aquest certamen escolar. Però aquest 
llibret també és representatiu de  l’humil impuls que el consell comarcal 
i la nostra societat volen donar als joves d’avui. Uns joves, al cap i a 
la fi, que seran els futurs referents ripollesos. I és que no seria gens 
estrany que, tornant-lo a fullejar en el futur, hi reconeguéssim el nom 
de tot un nou Joan Triadú.

Joaquim Colomer i Cullell
President del Consell Comarcal del Ripollès
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EL JURAT DELS 31ns PREMIS LITERARIS
INFANTILS I JUVENILS JOAN TRIADÚ

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

Cèlia Forment

Concepció Soler

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

Irene Rigau

Jordi Vilarrodà

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

Oriol Molas

Maria Cortacans

Jurat de la categoria PUIGMAL (3r i 4t d’ESO i Batxillerat):

Montse Guix

Montse Maestre

Jurat de la categoria TORRENEULES (escola Ramon Suriñach):

Equip de docents de l’escola Ramon Suriñach
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GUANYADORS I GUANYADORES DELS 
31ns PREMIS LITERARIS INFANTILS I JUVENILS JOAN TRIADÚ 2022

CATEGORIA TAGA
Prosa:

1r premi: EMMA ROCA CANAL
Una altra vida. 4t de primària de l’IE Mestre Andreu.
2n premi: ÒNIA MARTÍNEZ SALGADO
El gat sense cua. 4t de primària de l’escola Salesians.
3r premi: MANEL SALVADOR ALBERICH 
Darrera la mascareta. 4t de primària de l’escola l’Esquirol.

Poesia: 
1r premi: MARIA RICART LIEBANA 
Flors sí, guerra no. 4t de primària de l’escola Vedruna.
2n premi: HUGO RUIZ COSTA  
Les aus. 4t de primària de l’escola Vedruna. 
3r premi: MARTINA TAUSTE 
Les estacions de l’any. 4t de primària de l’escola Vedruna. 

CATEGORIA BALANDRAU 
Prosa:

1r premi: BLANCA GÁMEZ 
Gràcies als contes… 5è de primera de l’escola Vedruna. 
2n premi: JOANA TRISTAN MASIAS 
Els objectes de l’escola. 6è de primària de l’escola Salesians. 
3r premi: MARIA MAS ZARCO 
El país del còmic. 6è de primària de l’IE Vall de Ribes. 

Poesia:
1r premi: MIREIA RODRÍGUEZ JULIÀ  
La bruixa. 5è de primària de l’escola Tomàs Raguer. 
2n premi:  MARTINA CAMPAYO CABRÉ 
La mare. 6è de primària de l’escola Salesians. 
3r premi: JÚLIA CABANA SERRANO  
El torrent de la cabana.  6è de primària de l’escola Vedruna. 

CATEGORIA BASTIMENTS 
Prosa:

1r premi: MARTA MASDEU CASALS 
El misteri dels carrers de Nova York. 2n d’ESO de l’institut Abat Oliba.
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2n premi: IRENE ROSAS GARCIA  
Vida. 2n d’ESO de l’institut Abat Oliba. 
3r premi:  ANDREU ROTA PAU 
La llegenda del rellotge dels vents. 1r d’ESO de l’IE Vall de Ribes.

Poesia: 
1r premi: JOEL SANGLAS BARNOLA 
La por. 1r d’ESO de l’IE Vall de Ribes.
2n premi: NÚRIA ALEGRE BUSQUETS  
La recerca dels valors. 2n d’ESO de l’escola Vedruna. 
3r premi: JÚLIA ROYO POUS 
Sempre juntes. 1r d’ESO de l’institut Abat Oliba. 

CATEGORIA PUIGMAL 
Prosa:

1r premi: MAYKA KOWOLIK TAUBER  
Quan tot va bé. 2n de batxillerat de l’institut Abat Oliba. 
2n premi: IVET RIVERA 
L’amor no fa olor de roses, fa olor d’hospital. 4t d’ESO de l’escola Vedruna. 
3r premi:  EMMA SERRA GARCIA  
Llocs on no tornar. 3r d’ESO de l’institut Germans Vila Riera.
ACCÈSSIT: BIEL FABREGÓ ROQUÉ 
Adolescent feliç i imprudent. 3r d’ESO de l’IE Mestre Andreu. 

Poesia:
1r premi: EUDALD CUADRADO CRESPIERA 
L’últim solstici. 4t d’ESO de l’institut Abat Oliba.  
2n premi: EMMA SERRA GARCIA 
La viva imatge de la ignorància. 3r d’ESO de l’institut Germans Vila Riera. 
3r premi: AINA BATLLE PARRAMON 
La capa vermella. 2n de batxillerat de l’institut Abat Oliba.  

CATEGORIA TORRENEULES 
Prosa:

1r premi: MIQUEL ROMA LÓPEZ 
Àvia. Escola Ramon Suriñach 

Poesia:
1r premi: MARTA TRIOLA ESPONA 
La flor. Escola Ramon Suriñach
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UNA ALTRA VIDA

En aquell temps que semblava que només existien les guerres, a dalt d’una 
muntanya, en una petita casa, hi vivia una petita família. El pare dels Dolfi, 
que així es deia la família, havia anat a la guerra, així que la mare i les filles, la 
Berth i l’Emma, i el seu germà petit, en Marc, s’havien quedat sols a la casa. 
En Marc estava malalt des que havia nascut. Els Dolfi estaven preocupats 
perquè no tenien gaire diners, i patien per si havien de portar en Marc a 
l’hospital.
Un matí de primavera, la Beth i l’Emma van anar a caminar. A l’Emma li 
agradava molt la natura i escriure. En canvi a la Beth, el que més li agradava 
era dibuixar. Mentre les nenes passejaven pel bosc en Marc es va començar 
a trobar malament . La mare el va agafar i va córrer cap a l’hospital, però 
malauradament van arribar massa tard, en Marc no es despertava. La doctora 
va confirmar la pitjor notícia i  la mare va sentir com la tristesa s’apoderava 
d’ella i va començar a plorar.
A la nit, quan la Beth i l’Emma van arribar a casa, la mare els va donar la 
notícia. Les nenes també van començar a plorar, però sabien que en Marc 
hauria volgut que continuessin amb les seves vides.
Mentrestant en Marc sentia com si estigués arribant a un altre món, on hi 
havien tobogans que baixaven fins a la terra. Ell no sabia per a què servien 
aquells tobogans, ni si podria tornar a casa. Sort que una ombra li va explicar 
que havia de provar de baixar per algun d’aquells tobogans! Cadascun 
portava a un lloc diferent. Si baixava pel tobogan dels gossos, tornaria a 
la terra en forma de gos, si baixava pel de les persones, tornaria a ser una 
persona, i si baixava pel dels ocells, es convertiria en una au. Triés el que 
triés, però, no recordaria res de la seva vida anterior. En Marc finalment va 
triar baixar pel tobogan dels ocells, ja que sempre havia volgut volar pel cel. 
Volant, volant, va veure una caseta petitona a la muntanya i va començar a 
sobrevolar-la en cercles. Des de la seva posició va poder veure com la Beth 
i l’Emma creixien felices i es feien grans. L’Emma es va convertir en una 
escriptora de contes i la Beth feia els dibuixos que acompanyaven el conte. 
El seu primer conte es titulava Una altra vida i explicava la història d’un nen 
malalt que s’havia convertit en ocell i les acompanyava cada dia en les seves 
sortides al bosc.

EMMA ROCA CANAL
1r premi categoria TAGA – prosa

IE Mestre Andreu – 4t de primària
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EL GAT SENSE CUA

Fa molt de temps, quan les bèsties parlaven i els homes callaven, hi havia un 
gat negre amb taques blanques que es deia Leo i era molt simpàtic, però no 
tenia cua, i tots els gats del barri se’n reien d’ell,
però ell els ignorava, perquè estava enamorat d’una gata que sempre era al 
teulat d’una casa.
Un dia va descobrir que la gata no l’estimava i va marxar a viure a un altre 
lloc.
Primer de tot va anar a un bosc i va veure una família d’ocells, però el van 
escarnir perquè era diferent, i va marxar xino-xano.
Ja molt trist perquè els ocells se’n van riure d’ell, va continuar caminant i va 
anar a un lloc ple de muntanyes. Va veure un grup de llops, però també se’n 
van burlar i va marxar capficat.
Finalment, el gat es va quedar a dormir a una caseta de fusta que hi havia al 
costat d’un riu. L’endemà al matí quan es va llevar hi havia un animal a da-
vant seu. Era un gos! El gat va sortir corrents. —Com corre aquest gos! —va 
pensar el gat. De sobte el gos li va intentar agafar la cua, però no va poder 
perquè el gat no tenia cua. Es veu que té avantatges no tenir cua, va pensar 
el gat, i va despistar al gos.
El gat estava molt feliç perquè per primer cop a la seva vida el seu defecte 
s’havia convertit en una cosa bona.
El gat va continuar caminant i va arribar a un prat ple de flors i va seure allà a 
descansar. De sobte va veure un conill petit que li va dir: 
—Hola, em dic Max, vols venir a jugar amb mi i la meva família?
—Estàs segur? No et faig riure? —va dir el gat, que era el primer cop que 
tastava la sensació que algú li demanés si volia jugar amb ell.
—No, els meus pares sempre em diuen que hem de ser amics de tots, encara 
que siguin diferents —va respondre el petit conill.
—Va, juguem o no?
—D’ acord —va contestar el gat.
I així va ser com el gat sense cua va tenir una família que l’estimava i eren 
com ell, perquè els conills tampoc tenen cua.

ÒNIA MARTÍNEZ SALGADO
2n premi categoria TAGA – prosa
Escola Salesians – 4t de primària
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DARRERE LA MASCARETA

Fa dos anys que una pandèmia molt forta ha mantingut durant molt de temps 
la gent tancada a casa i, quan surten, s’han de posar mascareta. A tothom li 
fa molta por, però en Marc diu que no, a ell no li ha importat, sobretot el fet 
d’haver de portar mascareta.

En Marc és un nen d’onze anys, ros, amb els ulls de color blau, de metre i mig 
d’alçada i el seu color preferit, el vermell. Té una germana bessona, la Maria, 
amb qui té una cosa en comú: són molt trapelles.

Avui amb tota la família, sopant, senten per les notícies que ja es pot anar 
sense mascareta i que, per fi, tots es podran tornar a veure les cares. En 
Marc quan sent això, se li fa un nus a l’estómac i es posa molt trist. Abans de 
les mascaretes, tenia unes berrugues a la cara i tots es burlaven d’ell:

—Ets molt lleig, fas pena! —li deien els companys de l’escola.

Al llarg d’aquests dos anys s’han oblidat de les seves berrugues i ell ha pogut 
estar tranquil i ara… ara li torna la por!

Després de sopar se’n va al llit i es posa a plorar, no vol que tots es tornin a 
burlar d’ell i es passa la nit amb malsons. Al matí esmorza poca cosa i marxa 
amb la seva germana, que està contentíssima sense haver-se de posar la 
mascareta, però en

Marc se la posa.

—Marc, que ja no cal mascareta, per què te la poses? —li diu la Maria.

—No estic segur que no ens contagiem, prefereixo portar-la —diu en Marc.

Quan arriben a l’escola, tothom està molt content. Quan els “matons” de 
la classe el veuen amb la mascareta, l’envolten i li treuen d’una estrebada. 
En Marc està a punt d’arrencar-se a córrer, però sent les exclamacions de 
sorpresa i es queda petrificat.

—Alça, Marc! Que estàs guapo! Ja no tens les berrugues! —diu la Patricia.

—Marc, em puc fer una foto amb tu! —diu la Judit.

—I jo també, plis! —diu la Mercè.

Els que li han tret la mascareta es queden amb un pam de nas i enrabiats, 
perquè ara tots volen anar amb en Marc.

MANEL SALVADOR ALBERICH
3r premi categoria TAGA – prosa
Escola l’Esquirol – 4t de primària
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FLORS SÍ, GUERRA NO

Arriba la primavera i les flors no troben barrera.
Tenen ganes d’esclatar i que tots les puguem  admirar.

A l’estiu les flors troben la seva esplendor, potser és perquè arriba la calor.
Totes busquen el sol, la que més, el gira-sol.

La tardor fa caure les fulles, sobretot les més porugues.
Elles no paren de moure’s, el vent els fa donar voltes.

I amb l’arribada de l’hivern, el dia es fa etern.
No veiem el sol, ni les flors en tot el dia.

És hora d’estar en família.
Però amb la guerra tot canvia, no hi ha estació que ho entengui. Els arbres 

ploren i les flors moren.
Volem una vida plena de flors que brillin per sobre les pors.

Des del Ripollès fem un gran crit, NO A LA GUERRA!!!
Ho dic d’esperit.

MARIA RICART LIEBANA
1r premi categoria TAGA – poesia

Escola Vedruna – 4t de primària
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LES AUS

Les aus arriben a la primavera, quan a tots la sang se’ns altera.
Comencen a fer el seu niu abans que arribi l’estiu.

Volen i volen sense parar, per les cries poder alimentar.
Les orenetes veig cantar, potser la pluja està a punt d’arribar!

Les garses als estius, t’obliguen a vigilar els aperitius.
Si pel Ripollès veus moviment, són els voltors que alguna cosa tenen en ment.
Si veus una au de nit vigila amb el mussol més petit… que segur que et vigila

igual que a les erugues que fan fila.
Si vols molta bellesa observar, mira l’àguila volar.

De totes les aus és la reina, i segur que és la que fa més feina.
 

HUGO RUIZ COSTA
         2n premi categoria TAGA – poesia
           Escola Vedruna – 4t de primària
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LES ESTACIONS DE L’ANY

D’estacions de l’any n’hi ha quatre, i cada una d’elles té el seu teatre.
Tots nosaltres les hem viscut, i en cada una d’elles algú ha nascut.

Una d’aquestes es diu hivern, que  és el contrari de l’infern.
Del cel cau molta neu al terra dels carrers, d’aquí i d’arreu.

A una altra li diem primavera, i en un moment una flor et genera.
A la primavera la natura està tota plena d’aventura.

La que ens fa brillar a tots és l’estiu, que per les persones és molt actiu.
S’acaba l’escola i fa molta calor, i la gent se sent molt millor.

I l’última es diu tardor.
Les fulles fa canviar de color, perquè ja no fa tanta calor

i del verd passem al marró.
Aquestes són les quatre estacions que

 cada una d’elles ens transmet diferents emocions.
Quan acaben comença un altre any, igual o diferent, però gens estrany.

MARTINA TAUSTE
3r premi categoria TAGA – poesia

Escola Vedruna – 4t de primària



 — 15

GRÀCIES ALS CONTES…

Hola, em dic Alba! Ara mateix tinc 32 anys, i avui us explicaré una història de 
quan jo era més petita.

Tot va començar en un dia completament normal. Jo tornava de l’escola 
però, quan vaig arribar a casa, em vaig trobar els meus pares molt tristos. 
El primer que vaig fer va ser demanar què era el que passava. Però no em 
van contestar. Vaig tornar a demanar-ho, i un altre cop… Al final, em van 
contestar. Jo pensava que s’havia mort algú o alguna cosa per l’estil. No 
obstant això, resulta que s’havien quedat els dos sense feina. Vaig intentar 
pensar com podia resoldre aquella situació. Ja sabia que jo no els podria 
tornar la feina als meus pares. En canvi, sí que podia guanyar diners per 
no quedar-nos sense casa, menjar… I sabeu com ho vaig resoldre? Anant 
a buscar uns contes que tenia endreçats a la meva habitació que, quan no 
tenia res a fer, escrivia. N’hi havia de molts tipus: de princeses lluitadores, de 
plantes que no tenien aigua, de màgia… i el que vaig fer amb aquests contes, 
va ser sortir al carrer a vendre’ls.

Al principi pensava que fent això no aconseguiria res. Anava passant el temps 
i per allà no hi passava ningú quan, de sobte, vaig veure la meva amiga, la 
Marta, que anava amb la seva mare. Les vaig cridar i de seguida van vindre. 
Elles van ser les primeres persones que em van comprar un conte. També 
em van ajudar a fer que vingués més gent. Aquell dia vaig vendre 27 contes. 
Quan vaig arribar a casa, els meus pares em van renyar perquè deien que 
els meus contes no valien per a res i que no volien que els vengués a la gent 
només per treure’ls els diners. Però vaig pujar a la meva habitació i vaig 
seguir escrivint contes, perquè sabia que podria ajudar-nos. Durant cinc dies 
vaig anar a vendre els contes d’amagat. Ho feia a les hores d’anar a escola i, 
quan tornava, n’escrivia més.

Un dia, es va acostar a mi un home estrany que no era del poble, però que 
se’l veia amable. Li vaig oferir els meus contes i els va voler tots. Com que jo 
volia entendre per què els volia tots, l’hi vaig demanar. Em va explicar que ell 
era en Gil Casas. Al principi no tenia ni la més mínima idea de qui era, però 
em va seguir explicant que feia d’il·lustrador i que volia que jo treballés amb 
ell. Em va dir que, si ho feia, aconseguiria molts diners. Com que era petita, 
li vaig proposar quedar l’endemà. Els meus pares m’esperaven a la porta de 
casa i estaven molt enfadats. Els vaig dir que l’endemà vinguessin amb mi 
i coneixerien en Gil. I així ho vam fer. L’endemà, vam anar a veure’l. I en Gil 
els va ensenyar el que jo feia. No estava malament, i els va fer llegir un dels 
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meus contes. Els meus pares ho van entendre tot. Vam acceptar l’oferta d’en 
Gil i ja vam tornar a tenir diners. I ara, gràcies a aquesta ajuda, soc escriptora 
i m’encanta aquesta feina! Escric contes per a nenes i nens que els agrada 
la lectura, i també ajudo tots els infants que tenen la mateixa passió per 
escriure que jo quan era petita.

I aquesta història ja ha estat explicada. I recorda: ser petita o petit no és 
impediment per fer grans coses!

BLANCA GÁMEZ
1r premi categoria BALANDRAU – prosa

Escola Vedruna – 5è de primària
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ELS OBJECTES DE L’ESCOLA

Avui us explicaré una història una mica inversemblant i cadascú se la pot 
creure o no. Tots vosaltres segur que penseu que els objectes no tenen vida 
pròpia, però us puc assegurar que en algun cas això no és veritat.

Tot comença quan nosaltres sortim de l’escola i el silenci ho transforma tot. 
És llavors, quan els objectes es mouen i canvien de lloc. El silenci els fa 
despertar i sortir del seu estat, però com que no els veiem costa de creure. 
Pensàveu que l’escola es quedava sense vida, oi? Si és així, aneu ben 
equivocats!

D’una banda, heu de pensar que dins l’escola sempre hi queda alguna cosa 
i, per descomptat, totes les nostres eines de treball. Per exemple hi ha els 
llapis, que pinten i pinten com bojos; els retoladors, que no paren d’escampar 
els seus colors; les calculadores, que fan sumes, restes, multiplicacions i 
divisions; el compàs, que no para d’encerclar, i els llibres que s’obren i es 
tanquen sense parar de xerrar: un explica les regles d’accentuació i l’altre 
explica religió. 

D’altra banda, també hi ha els objectes del pati. La porteria és molt divertida, 
perquè es mou d’aquí cap allà i la pilota mai s’hi arriba a ficar. La cistella de 
bàsquet abaixa el cap quan s’acosta un llançament i les taules de ping-pong 
roden pel pati sense descans.

Però, com és possible que ho trobem tot igual, al matí, en arribar? Resulta 
que hi ha uns encarregats especialistes a endreçar, recollir i deixar-ho tot al 
seu lloc.

Aquests objectes no són sempre els mateixos, cada cert temps van canviant, 
com nosaltres amb els càrrecs de la classe. Tots tenen una funció. Per 
exemple, els esborradors s’encarreguen del que guixen els retoladors, la 
goma és l’encarregada d’esborrar el que dibuixa el llapis, etc.

No tots els objectes de l’escola es mouen. Hi ha el rellotge de la meva 
classe que no es pot moure. Només mou les busques i, de vegades, 
ni això. El pobre és molt vellet. De fet, com podeu veure, els objectes 
funcionen igual que les persones. No tots podem fer les mateixes coses 
ni de la mateixa manera, no tots tenim les mateixes habilitats, però tots 
fem el que sabem.
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Una pregunta molt interessant... per què això no ho veiem amb les càmeres 
de seguretat? No és molt estrany? 

Potser no és cap misteri si pensem que no tot es pot veure amb els ulls. 

JOANA TRISTAN MASIAS
2n premi categoria BALANDRAU – prosa

Escola Salesians – 6è de primària
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EL PAÍS DEL CÒMIC 
 

Soc la Lara i avui us explicaré una història que em va passar fa dos anys. 
Tot va començar a la biblioteca del poble. El meu amic Max i jo estàvem 
llegint llibres quan, de sobte, en va caure un i de dins en va sortir un sobre. 

—Que és això? —va preguntar el Max. Ho va agafar i ho va obrir. A dins hi 
havia una carta que deia: 

Per arribar al país del còmic has de buscar el llibre  intrús al quart pis, al tercer 
passadís a la dreta i a  la primera lleixa a dalt de tot. 
 

—El país del còmic?  —va dir el Max. 

—Això sí, que serà divertit! —vaig dir— per què no hi anem? 

El Max no em va respondre, així que vaig començar a córrer escales amunt 
fins que vaig arribar al quart pis. El Max em va seguir. 

—A veure, on és el paper? —vaig preguntar-li. 

—Aquí— me’l va donar. 

—Hem de buscar el tercer passadís a la dreta. Aquí! I la primera lleixa a dalt 
de tot. 

Me la vaig mirar des de lluny per veure si podia trobar l’intrús. 

—Mira, aquest d’aquí —va dir el Max. És l’únic d’un color fosc. 

Me’l va donar a la mà. El vam obrir, era un còmic. 

—Ja m’ho pensava, ens han enganyat —va dir el Max. —Com vols que 
viatgem a través d’un còmic? 

—Va, doncs jo crec que no és cap mentida —vaig dir-li. Vaig passar totes les 
pàgines ràpidament i, just a la meitat, vaig veure un paper. El vaig agafar. Hi 
havia una cosa escrita: 

 

Busca la pàgina negra. Aquesta pàgina serà el portal   
que us durà al país del còmic. 

 
—Una pàgina negra? —va preguntar el meu amic. Jo vaig començar a passar 
pàgines i al final de tot la vaig trobar. 

—Molt bé! —va dir el Max— ja has descobert la famosa pàgina. I ara, què 
penses fer? 
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Jo el vaig ignorar i vaig tocar el full pel mig, però la mà no va arribar a tocar-lo, 
el va travessar. Vaig treure-la de cop. 

—No pot ser… —va dir el Max. 

—Que divertit! Per què no hi entrem? —vaig preguntar. Però no vaig esperar 
la resposta del Max i hi vaig entrar. El Max em va seguir. 

—Que bonic! —vaig dir. 

—Ostres, ho has vist? —va dir el Max— en comptes de veu et surten 
bafarades, com als còmics. Inclús quan penses! 

Vam començar a caminar cap a un poble. Quan hi vam arribar ens vam 
adonar que en aquell lloc no hi havia ni una ànima, excepte un gos al mig de 
la plaça. El Max va córrer cap a ell. 

—Què ha passat? —va dir-li sense esperar resposta—. Per un moment em 
va semblar que el gos llegia el que deia el Max. 

—El que passa és que van venir uns lladres molt famosos i ens ho van 
robar tot. La gent del poble ha marxat perquè aquí ja no poden viure-hi —va 
respondre el gos. —Ah, per cert, em dic Neko. 

El Max va quedar sense paraules. No havia vist mai un gos que parlés el 
nostre idioma. 

—Nosaltres ens diem Lara i Max —vaig dir-li— I com és que tu no has 
marxat? —Perquè si marxo, els lladres s’apoderaran del poble. 

—I com et podem ajudar? —vaig preguntar-li. 

—Necessitaria trobar l’amagatall dels lladres… 

—Doncs nosaltres t’ajudarem —vaig dir— Oi, Max? 

De seguida ens vam posar a buscar pistes. Vam estar una estona mirant per 
tot el poble i no vam trobar cap pista, fins que jo vaig preguntar: 

—Amb què van marxar els lladres? 

—Van marxar amb un tren —va dir en Neko—, allà al darrere hi ha la via. 

—Doncs seguim-la —vaig dir. Vam seguir la via fins que vam trobar una 
bifurcació. 

—I ara a on anem? —va preguntar el Max. Vaig mirar a veure si veia alguna 
cosa que ens pogués indicar cap on havien anat els lladres, i la vaig descobrir. 
De darrere d’uns arbres en sortia fum.  

—Hem d’anar a la dreta —vaig dir. Vam córrer cap on sortia el fum. Quan 
vam passar els arbres vam veure una fàbrica. De la xemeneia en sortia fum. 
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—Els hem descobert —va dir el Max—, hi entrem? 

—No et precipitis —vaig dir— no podem entrar-hi sense assegurar-nos que 
no hi hagi ningú. 

—La Lara té raó —va dir en Neko. 

Ens vam dirigir cap a la fàbrica i quan vam arribar a la porta ens vam parar a 
escoltar. Vam estar una estona així i, com que no vam sentir cap soroll, vam 
començar a obrir la porta molt a poc a poc. Quan hi vam entrar, vam veure 
que no hi havia ningú. 

—Ostres... —va observar en Neko—  tot el que van robar del poble ho han 
aprofitat per fer una casa. 

—Però… —va dir el Max— com és que no hi ha ningú?  

Era veritat, el més normal seria que hi hagués algú vigilant que no hi entrés 
ningú.

 —Mmm… —vaig dir— pensativa. De sobte vam sentir unes veus a fora. 

—Amaguem-nos! —va dir en Neko. Ens vam amagar entre dos armaris molt 
grans. 

Van entrar tres homes, un era molt baix, l’altre molt alt i prim, i el tercer era 
molt musculós. 

—A veure, quin poble voleu atracar, aquesta vegada? —va dir el més alt. 

—Per què no anem al poble del costat de la gran ciutat? —va dir el més baix. 

—Bona idea —van dir els altres dos. Van marxar cap a una altra sala per, 
suposo, preparar el material. 

—Hem d’impedir que atraquin un altre poble —va dir el Max— que per fi hi 
posava una mica d’interès. Neko, saps on pot ser aquest poble? 

—Sí, —va dir— seguiu-me. 

El vam seguir. Al cap d’una bona estona corrent vam arribar al poble. Els 
lladres encara no havien arribat.  

—Tenim temps de fer un pla per atrapar-los —vaig dir. Vam pensar a avisar 
tota la gent del poble que marxessin i que s’emportessin totes les coses 
de valor. Després, quan arribessin els lladres, com que no veurien ningú ni 
trobarien res de valor, marxarien i els atraparíem.  

Vam entrar al poble i el Neko va dir: 

—Atenció, que tothom m’escolti, uns lladres estan a punt d’atracar aquest 
poble. Nosaltres hem pensat un pla. 
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—El que heu de fer és agafar totes les coses de valor —vaig continuar jo— i 
marxar al poble més proper. Tot i que ens aniria bé que algú es quedés per 
ajudar-nos.   La gent ens va fer cas i alguns van marxar i els altres es van 
quedar. El que vam fer va ser el següent: vam posar-nos a les sortides del 
poble de manera que els lladres no ens veiessin.  Al cap d’una estona van 
arribar, van entrar al poble, tal com havíem predit, i com que no hi van veure 
res, van marxar i nosaltres els vam atrapar i els vam lligar amb unes cordes. 

—Max —vaig dir— truca a la policia. Comunica’ls que hem atrapat a una 
banda de lladres.  

Al cap d’una estona va arribar la policia i se’ls van endur. L’inspector ens va 
felicitar i la gent dels pobles afectats van poder recuperar les seves cases. 
Després ens vam acomiadar de tothom i vam tornar al nostre món. 

I així és com va acabar aquesta història tan emocionant.   

MARIA MAS ZARCO
3r premi categoria BALANDRAU – prosa

IE Vall de Ribes – 6è de primària   
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LA BRUIXA 

La bruixa és malvada,
sempre fa por a la gent,
i ella tan entremaliada,

sap llegir la ment.

La gent s’espanta,
 quan la veuen són prudents,

però a la que ella els mira,
 sempre marxen corrents.

La bruixa vol un amic,
però un amic especial,

vol un company que sigui malvat
com ella, que és asocial.

La bruixa finalment
es surt amb la seva,

 un amic malvat es troba
i el convida a la seva cova.

 

MIREIA RODRÍGUEZ JULIÀ
1r premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Tomàs Raguer – 5è de primària



24 —

LA MARE

Hi haurà el teu primer pas,
el teu primer petó,

el teu primer mama,
el teu primer somriure.

Hi haurà la primera caiguda,
aquella que tant recordaràs.

La teva primera vegada,
que per la neu lliscaràs.

Sé que em faré gran,
les arrugues em consumiran,

seré un foc que es va apagant,
que sense llum s’acabarà.

Però, per què penso en això,
si encara soc infantó?

Vinga, carinyo, a dormir,
tenim molts somnis a perseguir.

MARTINA CAMPAYO CABRÉ
2n premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Salesians – 6è de primària
,
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EL TORRENT DE LA CABANA

El teu suau xipolleig fa una dolça melodia, he deixat les sabates al meu 
costat i asseguda entre les pedres molles, mentre l’aigua em fa pessigolles, 
contemplo amb meravella aquest esplèndid dia.

L’aigua cau de gran alçada i la roca, com a bona mare, protegeix la cascada, 
en què em veig emmirallada gràcies al seu preciós cristall.

Quan estic desanimada i del tot sobrepassada, em refugio en tu, per això és 
on vinc cada vegada.

JÚLIA CABANA SERRANO
3r premi categoria BALANDRAU – poesia

Escola Vedruna – 6è de primària
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EL MISTERI DELS CARRERS DE NOVA YORK

El cel ennuvolat començava a tapar la ciutat de Nova York i la tornava cada 
cop més grisa i apagada, però la ciutat que mai dorm no es va aturar, perquè 
els cotxes, les persones i els animals encara feien el que feien cada dia. Nova 
York era una ciutat meravellosa. Em dic Hasley i, quan tot el que us explicaré 
va passar, jo era d’intercanvi amb una família a Nova York. Ells em van portar 
a la fira del llibre anual del seu barri per veure si hi trobava algun llibre que 
m’agradés, ja que no soc gaire de llegir, més aviat m’agrada passar l’estona 
lliure mirant el mòbil o l’ordinador. Aquell dia estàvem davant una parada 
de llibres molt antics, massa i tot. Tots tenien un dit de pols i les portades ja 
estaven descolorides. La filla era una gran obsessionada dels llibres antics 
i ens vam haver de parar a comprar-ne un. La mare de la família, per fer un 
bon gest, me’n va comprar també un a mi, anomenat El misteri dels carrers 
de Nova York. En aquell moment hauria tirat aquell llibre a la paperera, per 
aquell aspecte vell i atrotinat. Però quan vam arribar a casa, aquelles lletres 
daurades del títol em van cridar l’atenció i ja començava a tenir ganes de 
llegir-lo. Així que em vaig estirar al llit amb el llibre a les mans, preparada per 
devorar-lo. El llibre començava amb un… “El qui no creu en la màgia mai la 
trobarà”.

Aquella frase em va impactar tant que m’hauria acabat el llibre en aquell 
mateix moment, però, sorprenentment, tota la resta de pàgines estaven en 
blanc, només n’hi havia una d’escrita, la primera. Com que no apareixien 
més lletres vaig decidir anar a dormir, amb la intriga de què passaria a la 
pàgina següent. Quan em vaig despertar eren les tres de la matinada, perquè 
no podia dormir per culpa del maleït llibre, així que el vaig agafar per veure si 
hi havia alguna cosa més escrita i, per sorpresa meva, a la segona pàgina hi 
deia… “Carrer setanta-set de Nova York”.

Tota la pàgina estava escrita amb una tinta negra i fosca i parlava del carrer 
setanta-set. Com que tenia moltes ganes de començar el llibre, em vaig 
acabar la pàgina en un tancar i obrir d’ulls i un cop vaig arribar al punt final 
d’aquella pàgina, va sortir un petit remolí que es va anar incrementant de mida 
a mesura que passava el temps. Vaig tenir aquell remolí a la meva habitació 
durant quasi tot un dia. No era una cosa gaire normal, que t’anés creixent 
un remolí a l’habitació, però al final no hi vaig donar tanta importància. No 
em va sorprendre més fins que a les onze i cinquanta-nou minuts de la nit el 
remolí es va apoderar de l’habitació i de mi. Em va fer girar fins a veure-ho tot 
borrós, gris, i tenir el cap com un bombo. Crec que va valdre la pena perquè 
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quan em vaig aixecar de terra vaig veure davant meu el carrer més bonic que 
havia vist mai: els llums estaven oberts, els cotxes en moviment i semblava 
que fos el migdia d’un dia molt calorós, quan en realitat la nit ja havia caigut 
sobre Nova York. Tenia ganes d’anar cap a casa, tenia gana i son, però quan 
em vaig girar vaig veure davant meu un cartell que deia… “Carrer setanta-
set”.

Em vaig quedar molt sorpresa, ja que era el títol que tenia la pàgina del 
llibre que havia llegit a la matinada, i en una mil·lèsima de segon vaig lligar 
caps. Cada dia el llibre mostrava un carrer, i allà era a on anaves a espetegar 
la nit següent, però quan tocaven les set del matí, de cop el paisatge que 
tenia davant dels meus ulls s’esfumava i apareixia la paret blanca de la meva 
habitació. Durant els següents vint dies, vaig descobrir vint carrers de Nova 
York diferents. Cada nit el remolí se m’empassava i ningú de la meva família 
se n’adonava, era el meu petit secret. Ja tenia totes les pàgines del llibre 
escrites menys una, l’última. Quan vaig haver d’anar a l’últim carrer era el 
meu aniversari. Coincidència? No ho crec. L’últim que quedava era el carrer 
catorze, un que no semblava de Nova York, ja que tenia una llum tènue, el 
terra brut i, el més curiós de tot, era solitari i no hi havia ningú, no se sentia 
ni una mosca, com si estigués insonoritzat de tothom. Quan van tocar les 
dotze, com sempre, el remolí se’m va empassar i vaig anar a espetegar al 
final de carrer. Vaig quedar tota bruta, coberta de sutge i rebolcada pel fang, 
però, tot i això, em vaig aixecar i vaig començar a caminar. Ja portava una 
estona passejant quan vaig veure un noi assegut a la vorera, amb un aspecte 
atractiu, alt, amb els cabells rossos i els ulls blaus, era un noi sortit d’una 
pel·lícula. Amb molt de compte m’hi vaig acostar, encara que els meus pares 
m’havien insistit que no parlés amb desconeguts, i em vaig asseure al seu 
costat. De cop em va mirar i em va dir, sorprès, “Hasley, quina sorpresa 
veure’t aquí”.

En el moment que va pronunciar el meu nom milers de preguntes em van 
passar pel cap. Em coneixia? Com sabia el meu nom? L’havia vist abans?... 
No vaig poder esbrinar res del noi, no tenia cap record amb ell. La curiositat i 
la intriga es van apoderar de mi i vaig voler passar tota la ni amb ell i descobrir-
lo amb més profunditat. Però per la meva desgràcia van tocar les set del 
matí, i encara no havia pogut conèixer el noi, però alguna cosa a dintre meu 
es va remoure, crec que em vaig enamorar. De cop tot es va tornar borrós i 
gris, era hora de tornar a casa, jo no en tenia gens de ganes, i per això em 
vaig amagar tan bé com vaig poder.

Miraculosament vaig aconseguir el meu objectiu. Devia ser un regal d’ani-
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versari i vaig passar tot un mes amb aquell noi que, malauradament, encara 
era un interrogant. Quan es va acabar el temps, un remolí molt més potent 
em va atrapar per sorpresa i se’m va endur fent-me oblidar el noi, el llibre i 
tots els carrers de Nova York que havia conegut. Per ser tan egoista i voler 
quedar-me en aquell conte de fades, ara no en recordo res, la meva memòria 
s’ha esfumat i no sé si el que us acabo d’explicar és mentida o és veritat.

MARTA MASDEU CASALS
1r premi categoria BASTIMENTS – prosa

Institut Abat Oliba – 2n d’ESO
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VIDA

Vaig obrir els ulls. Les parpelles em pesaven i es negaven a obrir-se. No ho 
volien. No ho volia.
L’alarma sonava de fons, eren les 7. Vaig resignar-me a aixecar-me, ja que 
l’últim que volia en aquell moment era la feixuga esbroncada de la mare i el 
pare. Vaig allargar la mà per parar l’alarma del mòbil, vaig inclinar-me endavant 
mentre m’apartava els prims llençols de sobre, vaig posar els peus al terra 
fred i em vaig mirar al mirall. Els dèbils rajos de sol de juny entraven per la 
finestra i donaven un ambient càlid, però distant i irreal, a tota l’habitació, 
i feien que els meus cabells castanys es veiessin més clars del que eren 
realment i que els meus ulls marrons agafessin una tonalitat cafè. Em vaig 
aixecar i vaig notar un lleu mareig al cap, però el vaig ignorar i em vaig ficar 
les xancletes disposat a baixar a baix i fer veure que no passava res.
—Bon dia —va dir secament el pare, sense aixecar el cap del portàtil.
El vaig respondre amb un lleu moviment de cap.
—Què vols per esmorzar? —em va preguntar la mare tan sols veure’m.
—Res, gràcies, és que no tinc gana —vaig mentir. No volia seguir allà.
—Hauries de menjar alguna cosa…
—No tinc gana, mare, ja t’ho he dit. —vaig respondre, alçant el to de veu més 
del que hauria hagut de fer.
Després d’això, el silenci era tan espès que el podia tocar. Vaig anar al lavabo 
a refrescar-me la cara i em vaig repenjar a la pica sense haver-me eixugat. 
Havia de respirar a fons i calmar-me. Sentia que fes el que fes o decidís el 
que decidís, tothom em miraria malament. Intentava canviar la meva manera 
de fer les coses, de veure el món, els meus gustos… i això va acabar fent 
que comencés a odiar-me a mi mateix per no poder ser com la gent esperava 
que fos, i parlo de gent, perquè no són només els meus pares, els professors, 
els meus avis, i alguns amics… Sé que no en són conscients, però, tot i això, 
feia mal veure com les persones que més t’estimes són les que et poden fer 
sentir pitjor.
Al sortir del lavabo vaig anar sense parar-me per res i vaig pujar les escales 
de dues en dues mentre les llàgrimes em queien galta avall. Vaig córrer pel 
passadís fins a arribar a la meva habitació, on vaig tancar la porta de cop i 
em vaig asseure repenjat en ella amb la cara entre els genolls, les mans al 
voltant de les cames i els ulls i les galtes molls. Vaig aixecar el cap i vaig 
respirar, intentant calmar-me, i em vaig eixugar les llàgrimes. No em vaig 
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aixecar fins que no vaig estar segur que no ploraria més. Després vaig treure 
la dessuadora més ampla que vaig trobar de l’armari i uns texans llargs, 
vaig agafar la samarreta curta amb què dormia i me la vaig treure pel cap. 
Quan els meus ulls van creuar mirada amb el meu reflex, em vaig quedar uns 
instants quiet, mirant-me mentre em tornaven a caure un parell de llàgrimes. 
Me les vaig eixugar i em vaig donar una bufetada per tal de deixar de plorar.
Quan estava sortint per la porta de casa, em va enlluernar el sol i una ràfega 
d’aire calent em va impactar i em va fer retrocedir dos centímetres. El camí 
fins a l’institut se’m va fer molt llarg. Les classes van ser com cada dia, 
avorrides i amb professors que et miraven malament. Durant tot el dia vaig 
notar aquella sensació de no saber què volia fer en aquell moment, de ser 
allà, però distant de tot, som si tot fos un somni que s’acabaria en arribar a 
casa.
A la que vaig ser a casa vaig tirar la motxilla a la meva habitació i em vaig 
estirar al sofà, encara amb la jaqueta posada. No sé quanta estona vaig estar 
mirant al sostre, però a les 3:30 em va arribar un missatge:
—On ets? Havíem quedat fa 15 minuts… —me n’havia oblidat, havia quedat 
amb la Lara per fer un projecte de classe a la biblioteca.
—Perdó, és que em trobo malament, no vindré, ja ho faré jo, si vols —no em 
trobava malament, però no tenia ganes de veure ningú.
—No et preocupis, ja et diré quina part et toca, que et milloris, —vaig apagar 
el mòbil i vaig pujar a l’habitació.
Crec que em vaig adormir, perquè l’únic que recordo després d’això és la 
meva mare davant meu tocant-me l’espatlla.
—En lloc de dormir hauries d’estudiar. Baixa, que hem de parlar amb tu.
Vaig resignar-me a baixar, sé de què volien parlar, només faltaria que no 
baixés.
—Lluc —va dir el pare, intentant ficar-me pressió —ens ha trucat la teva 
professora i diu que els últims tres exàmens els has suspès amb un 3, un 
2,59 i un 0,3 —crec que volia que demanés perdó o que mostrés algun tipus 
de penediment, però no ho vaig fer. Va seguir. —També diu que no estàs 
atent a classe i que... —la mare el va tallar.
—Necessites ajuda? —sí, però no d’aquest tipus─ vaig pensar, i sense 
pensar-ho vaig córrer cap a la porta i vaig marxar.
Els meus pares no es van immutar, i en certa manera em va fer mal, perquè 
pensava que almenys vindrien darrere meu. No volia que ho fessin, perquè 
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volia estar sol, però em va saber greu.  Vaig córrer carretera amunt, no sabia on 
anava, però tampoc sabia com parar. Quan em vaig haver allunyat del poble, 
em vaig asseure en una parada de bus que hi havia. La meva respiració no es 
calmava i el meu pit anava amunt i avall, no estava acostumat a córrer. Vaig 
tirar el cap enrere, mentre plorava, però aquest cop no intentava dissimular 
les llàgrimes, deixava que caiguessin, una rere l’altra, com qui persegueix 
una cosa que sap que no arribarà. No sabia què em passava, tenia ganes de 
plorar, tot el meu voltant semblava estar bé: tenia uns pares amb una bona 
feina, una casa gran, una escola, amics, però… jo no estava bé. No tenia 
cap problema aparent, però em passava les nits plorant, sentia un buit dins 
meu que no podia explicar amb paraules, sentia que no pertanyia a cap lloc, 
que ningú m’entenia, que seria igual que m’esforcés a fer una cosa, perquè 
ningú no ho notaria, només notarien les coses que fes malament. Sentia que 
no encaixava enlloc, que sempre seria el noi que no parla amb ningú, que no 
sortiria d’aquell bucle.
Després d’estar una estona pensant, vaig decidir aixecar-me i tornar a casa. 
Ja era fosc, eren les 11, així que vaig voler afanyar-me. Quan vaig arribar a 
casa els meus pares dormien, i això em va crear un buit que només vaig saber 
omplir plorant al meu llit. L’endemà al matí, els meus pares no van comentar 
el tema, van seguir fent la seva vida com si jo no m’hagués escapat de casa 
plorant i corrent com qui s’hi juga la vida. El matí se’m va fer molt llarg, i em 
vaig adonar que, em passés el que em passés a mi, el món seguiria rodant, 
ningú no vindria a demanar-me si estava bé, si necessitava ajuda, si volia 
parlar-ne, ningú vindria i m’abraçaria mentre em deia que tot s’arreglaria. 
Ningú. Va ser en aquell moment quan vaig entendre que aquell dia que vaig 
decidir córrer carretera amunt i parar-me a plorar en una estúpida parada 
d’autobús, determinaria els meus pròxims anys, perquè gràcies a allò em 
vaig adonar que estava sol al món, cosa que em va fer plorar més. Vaig 
acceptar que no tothom havia de ser feliç, si jo no era feliç no calia que 
canviés. I vaig seguir amb la meva vida, amb el que portava fent des de feia 
mesos: no parlar amb ningú i plorar quan ningú em veia.
Aquella era la meva realitat de la paraula vida.

IRENE ROSAS GARCIA
2n premi categoria BASTIMENTS – prosa

Institut Abat Oliba – 2n d’ESO
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LA LLEGENDA  DEL RELLOTGE DELS VENTS

Hi havia una vegada un rei que era molt ric. La seva millor joia era un rellotge.

Durant una guerra ell ja es veia vençut per l’enemic i va decidir amagar el 
rellotge al nord d’Alaska, i hi va posar trampes perquè no l’agafessin.

En Timi és un noi català de 17 anys interessat pel mar i pels castells. A casa 
es passa l’estona investigant sobre els tresors més importants de la història.

Un dia navegant per internet es va trobar amb la notícia que encara hi havia 
tresors amagats per la zona d’Àfrica. En aquell moment va anar corrent a 
demanar als seus pares si hi podien anar per les vacances d’estiu.

Els seus pares li van dir que ja tenien altres plans i que anirien a Alaska. En 
Timi es va desanimar.

Quan va arribar el dia del viatge, en Timi no en tenia ganes, es va passar tot 
el viatge rondinant. Des de l’avió, en Timi es va adonar que a la costa hi havia 
un lloc d’investigació arqueològica. Va dir als seus pares si hi podien anar a 
visitar-lo. Ells van acceptar.

L’endemà hi van anar. Li van encantar les excavadores. Havien fet un forat 
enorme. Es va interessar molt per la feina que els arqueòlegs estaven fent. Els 
va preguntar on hi havia un altre lloc per investigar. Li van explicar la llegenda 
del rellotge dels vents, i que sospitaven que el rellotge estava a prop. Ells 
l’estaven buscant allà, però hi havia un altre equip en una illa propera. Li van 
proposar unir-se a l’equip de joves voluntaris que estaven treballant a l’illa. 
En Timi es va sorprendre, però li va agradar la idea. Els seus pares li van dir 
que sí, però el van advertir que marxarien al cap d’un mes.

El dia següent va agafar un vaixell que el va dur a l’illa, i de seguida es va 
posar a treballar. Un dia va trobar una cova i hi va entrar. Era ampla i fosca. 
El va sobtar una petita llum al fons de tot i s’hi va apropar. Es va adonar que 
era llum de l’exterior que entrava per una estreta escletxa de la cova. Quan 
s’allunyava va trepitjar una cosa dura, la va agafar i amb la llanterna va veure 
que es tractava d’un tros de cadena d’or. Es va girar per tornar enrere i la llum 
que entrava per l’escletxa li va mostrar petjades humanes. Va decidir seguir-
les. Quan ja portava un bon tros de camí es va entrebancar amb un gruixut 
cordill que hi havia a ran de terra i que algú havia lligat pels dos extrems a 
les parets de la cova. Va recordar que un dia, navegant per Internet, havia 
llegit que a vegades els tresors amagats estaven protegits amb trampes, i 
va pensar que en aquella cova hi devia haver algun tresor. Decidí trobar-lo. 
Es va posar alerta i va començar a inspeccionar detingudament la cova. Va 
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trobar un cartell antic amb unes lletres gastades que costava llegir, però on 
hi posava: «NO PASSAR».

En Timi no va tenir por i va seguir caminant, però tan sols havia fet una passa 
que ja es va adonar que no era bona idea: el camí estava ple d’aranyes i les 
teranyines penjaven per tot arreu. Va agafar el cartell i amb ell va començar 
a obrir-se pas apartant les teranyines que tant fàstic li feien. Quan va haver 
passat la zona on hi havia les aranyes, de sobte, al fer cada passa s’anava 
enfonsant cada cop més. Va intentar agafar-se a una de les parets de la cova. 
Ho va aconseguir. Aleshores va començar a desplaçar-se agafat pels sortints 
de la paret sense tocar a terra. Estava exhaust, no podia més, els braços li 
començaven a fallar. De sobte va començar a tremolar tota la cova. A poc a 
poc s’anava obrint la paret. Va veure una sala i va decidir entrar-hi. Com va 
poder i ja sense forces, va aconseguir entrar-hi. Dins la sala hi havia moltes 
escletxes per on entrava la llum del sol. Va veure un cofre. No estava tancat 
amb clau i el va poder obrir. Dins hi havia el rellotge. Era molt especial.

Com va poder va sortir de la cova. Va portar el rellotge al campament. Tots 
es van sorprendre. Era molt bonic. Hi tenia dibuixada amb diamants la rosa 
dels vents.

Quan va passar el mes i es va reunir amb els seus pares, els va explicar tot 
el que li havia passat. Al final les seves vacances havien estat les millors de 
totes.

ANDREU ROTA PAU
3r premi categoria BASTIMENTS – prosa

IE Vall de Ribes – 1r d’ESO



34 —

LA POR

La por és misteriosa, seca i distant.
Quan et distreguis et perseguirà.

Es camufla per les ombres, et ve quan menys t’ho esperes i… zaaaaaaas!
T’ataca per sorpresa.

Estàs aterrit, al terra plorant, fet una boleta,
esperant que algú et vingui a salvar.

Ja estàs fart de fugir, anar-te’n i esfumar-te. T’aixeques de cop per plantar-li 
cara.

La mires als ulls encoratjat
i ella, amb cara d’impotència, s’ha escapat.

L’has vençut.
Ho has aconseguit.

La por ha marxat i ja podràs descansar a la nit.

JOEL SANGLAS BARNOLA
1r premi categoria BASTIMENTS – poesia

IE Vall de Ribes – 1r d’ESO
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LA RECERCA DELS VALORS

Submergint-me dins meu, com qui s’endinsa en una cova, amb cautela i 
recel, on la veu juganera es fa sentir forta.

Amb la mirada copsada a l’infinit dono voltes i em pregunto,
per què és tan difícil la pau,

per què els interessos omplen l’infinit.
Homes durs, de cor de pedra, món d’adults que no pensen amb ningú, on 

fer-se sentir a peu de guerra
és l’únic que compta, i no pas tu.

A les espatlles del meu avi, vell català de cor valent,
he aclucat els ulls amb calma, i l’esperança a anat vinguent.

On queden la pau i l’empatia, on s’amaguen els valors,
on és allò que et fa sentir viu i persona enmig del món.

L’avi mira la llar de foc i amb un somriure feble em diu, educa el cor,
perquè allà hi ha el veritable tresor.

En allò petit, allò que no es veu, allò que fas perquè estimes,
allò que fas perquè és el teu deure,

i no ho fas pas per interès.
Quin cor tan humil i savi, el d’aquell vell català,

que sense fer-se sentir,
la troballa més gran m’ha donat.

NÚRIA ALEGRE BUSQUETS
2n premi categoria BASTIMENTS - poesia

Escola Vedruna – 2n d’ESO
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SEMPRE JUNTES

Des del dia que m’ho van anunciar
no he pogut parar de plorar,
a cada minut i a cada hora.

No saps com et trobo a faltar.

Per què m’has deixat sola?
No serà el mateix sense tu!

Per què la teva família
tan lluny se t’havia d’endur?

Què en serà ara
dels nostres divendres a la nit,

quan juntes explicant confidències
ens adormíem al meu llit?

No paro d’imaginar-me
tots els moments al teu costat

i que el viatge a Austràlia per retrobar-nos
no serà mai una realitat.

Encara tinc aquell braçalet
que de petita em vas regalar,

el guardaré com un tresor
fins que ens tornem a retrobar.

Espero que algun dia
la nostra promesa es faci realitat,

perquè tu sempre has estat la meva gran amiga,
la meva altra meitat.

JÚLIA ROYO POUS
3r premi categoria BASTIMENTS – poesia

Institut Abat Oliba – 1r d’ESO
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QUAN TOT VA BÉ

Vaig atabalada, he passat massa estona a la dutxa. Obro la cortina que 
protegeix el lavabo dels esquitxos de l’aigua i em ve la vaporada. Noto la 
calor i la suor a la pell. Vaig a la meva habitació ràpid. Em poso la roba que 
amb molta antelació i molt acuradament em vaig preparar per avui. Estreno 
outfit, i em veig bonica, però no tinc gaire temps de quedar-me al mirall 
admirant el meu cos i la manera com el conjunt l’estilitza. Torno al lavabo. 
Accelerada, netejo el mirall entelat amb una tovallola petita i em poso alguna 
crema a la cara. També una mica de maquillatge per fer veure que realment 
dormo i el toc final del pintallavis vermell. Un pintallavis que em vaig posar un 
dia (sense cap motiu concret) i que la meva amiga Marina em va dir que em 
posés més sovint, que em feia els llavis molt molsuts i carnosos. Així que ara 
li faig cas. No ho sé, no hi entenc, jo, d’aquestes coses. 
Baixo les escales a un ritme àgil, com acostumo a fer cada matí per anar a 
la universitat perquè, si no, perdo el metro. Creuo un parell de carrers i arribo 
al lloc de la parada. Baixo al subsol i m’espero dreta uns minuts fins que 
arriba el metro. Entro al vagó. Em poso a repassar mentalment la cançó i tot 
els girs, canvis de veu i melodia que em tocarà fer d’aquí a poca estona. Em 
poso nerviosa, inspiro aire durant quatre segons, l’aguanto set, l’expiro en 
vuit, i repeteixo.
Una nena que va amb (suposo) el seu avi em mira. Reconec la mirada, 
perquè jo també la feia sovint als metros de Barcelona amb les noies més 
grans que anaven tan ben vestides i desprenien aires tan juvenils, als quals 
les meves amigues i jo sempre aspiràvem. Doncs bé, ara ja hi he arribat, a 
l’edat. I l’única cosa que puc confirmar és la meva idealització del món i de 
la innocència que tenia de petita. Li somric de manera amigable, tot i que 
canvio la mirada de lloc per poder concentrar-me en la lletra de la cançó. 
Tornen les esgarrifances; inspiro aire durant quatre segons, l’aguanto set, 
l’expiro en vuit, i repeteixo.
Surto del vagó i pujo les escales sense saber ben bé per quin dels dos 
carrers em convé sortir. “L’adreça. On la tinc?” M’afanyo a buscar-la. La 
trobo i intento orientar-me amb la poca coneixença que tinc del barri, però 
sense èxit. Pregunto a dues persones si saben del lloc on he d’anar, però em 
diuen que no són d’aquí, que els sap greu. Finalment, la tercera persona a qui 
pregunto m’indica com arribar-hi.
Camino mig corrents. Arribo a un bar molt molt modern i gran. Li demano al 
cambrer si allà fan audicions, però em diu que no, que el bar que busco jo és 
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un que hi ha just al davant, un que està una mica amagat i força més petit. El 
trobo i vaig cap allà, pregunto i em diuen que sí, que és aquí i que m’estaven 
esperant. Nervis, una altra vegada. “Nàusees? no, ara no si us plau”. Inspiro, 
aguanto, expiro, i repeteixo. Inspiro, aguanto, expiro, i repeteixo. Inspiro, 
aguanto, expiro… I criden el meu nom des de l’escenari. Un escenari petit, 
però acollidor. I hi surto, i començo a cantar.
“Primera estrofa. Segona estrofa. Ara arriba aquell gir que em costava 
tant però que he repetit tantes vegades. La tornada. Repetició del principi. 
Tornada bis. I fi”. I ja s’ha acabat la cançó. Ara ja no estic nerviosa. Ara, 
inspiro i faig un gran sospir d’alleujament i de satisfacció. Que bé que m’ha 
quedat la interpretació i la cançó en general. N’estic orgullosa. 
A tot això cal afegir-hi que, mentre feia l’actuació, sentia la presència d’un noi 
de la meva edat que em mirava molt. Vaig cantar un parell més de cançons 
versionades, i em vaig sentir molt bé. Un cop acabades vaig anar a demanar 
un gintònic a la barra i, com qui no vol la cosa, decidida, em vaig asseure a la 
taula del noi. Aquell pintallavis vermell em feia sentir empoderada. “Gràcies, 
Marina”, vaig pensar. I les cançons que tant havia practicat i que tan bé 
m’havien sortit, també influïen en la meva realització. 
Al dia següent, després d’una nit moguda, vaig despertar-me al meu llit. 
Estava contenta. Vaig sortir al balcó i vaig inspirar i expirar l’aire fresc del 
matí. Em vaig mirar Barcelona i vaig pensar en la nena del metro i en les 
seves aspiracions d’arribar a la joventut. Sentia gratitud. “Sembla que això 
de ser una artista jove amb aspiracions tampoc no està tan malament, eh, 
Arlet!”, cridà la Marina.

MAYKA KOWOLIK TAUBER
1r premi categoria PUIGMAL – prosa
Institut Abat Oliba – 2n de Batxillerat
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L’AMOR NO FA OLOR DE ROSES, FA OLOR D’HOSPITAL

Era de nit i feia fred. Tenia el nas enganxat als vidres entelats de la meva 
habitació. Havia estat un dia llarg i fosc. Havia plogut i encara s’apreciaven 
els bassals al terra dels carrers i aigua baixant suaument per les canonades.

El temps passava i el de la meva mare s’acabava. Tenia càncer. Un tumor 
d’aquests estranys en què els metges donen poques esperances. Feia uns 
tres mesos que li havien diagnosticat i, a partir d’aquí, només va anar a 
pitjor. La quimioteràpia i els diversos tractaments que van provar amb ella no 
funcionaven, i es debilitava cada cop més.

Jo acabava d’arribar de l’hospital i, tot i que no tenia gens de gana, em vaig 
obligar a fer alguna cosa per sopar. Feia dies que menjava poc, i el meu cos 
començava a ressentir-se’n. Acabava de sopar quan em vaig posar a llegir. 
Boulevard, una novel·la complexa. És el meu llibre preferit; no exagero si dic 
que me l’he llegit unes trenta-dues vegades. Tracta d’un amor incondicional 
entre dos adolescents completament oposats. Ells mateixos creen la seva 
pròpia història. El seu propi bulevard. Segons ells, amb l’amor, sempre 
s’acaba al mateix lloc; amb el bulevard dels somnis trencats. Suposo que 
tenen raó; al cap i a la fi, tot s’acaba.

Eren dos quarts de dotze de la nit quan vaig anar a dormir. No era gaire tard, 
però sentia que necessitava descansar. Oblidar-me de tot i submergir-me en 
els meus propis somnis.

Eren més o menys les dues de la matinada quan el soroll del mòbil em va 
despertar. Em pensava que seria de la feina. Soc la directora d’una residència 
de gent gran i per a mi és normal rebre trucades a qualsevol hora de la nit 
per alguna defunció o qualsevol altre problema. Però no va ser així. Era un 
número desconegut i, després de maleir que m’hagués interromput el son, 
vaig contestar com vaig poder.

Em vaig despertar de cop quan vaig sentir d’on provenia la trucada. Era de 
l’hospital. El cor em bategava tan fort, que sentia que havia d’explotar en 
qualsevol moment. Havia mort.

M’estava marejant i intentava aguantar-me dreta com podia. El plor em va 
envair.

Vaig agafar el mòbil, les claus i la jaqueta i vaig sortir tan de pressa com les 
cames van permetre-m’ho.

Vaig arribar a l’hospital i sense escoltar res del que em deien els metges, 
negada per les llàgrimes, l’únic que vaig aconseguir va ser abraçar-la. Era a 
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l’habitació vint-i-vuit de la segona planta. Estava estirada al llit i, quan vaig 
ser capaç de tenir un mínim contacte amb ella, la vaig notar tan lluny de mi 
que se’m va buidar l’ànima. La seva pell, normalment càlida, estava gelada, 
aquesta vegada. El seu preciós somriure d’orella a orella s’havia esfumat, 
i només va deixar pas a una ganyota trista sense sentiment dibuixada a la 
pàl·lida cara. La pressió que vaig fer contra el seu pit, negant rotundament 
el que havia passat, em va fer adonar que era real. Vaig asseure’m al seu 
costat, vaig agafar-li la mà i l’únic que vaig aconseguir

pronunciar entre llàgrimes va ser: “Te n’has anat massa d’hora, mama. 
T’estimo.”

Els dies es feien pesats i eternament llargs. Cada lloc, cada cançó i cada llibre 
em transportaven amb tu. Llegint em sentia a prop teu, ja que els llibres eren 
la teva vida. Cada cançó del Joaquín Sabina em recordava a tu, especialment 
la de 19 días y 500 noches, que la cantàvem al cotxe a ple pulmó.

Sempre ens han venut, sobretot a les nostres apreciades novel·les, que la 
vida i l’amor fan olor de xocolata, de roses i de llibre antic. Però, en realitat, 
fan olor d’hospital, de quimioteràpia, de sèrum per vena i de puré triturat.

Sé que, tot i això, en els racons més amagats del planeta, en les pluges 
d’estrelles i postes de sol més boniques i en les pàgines més utilitzades dels 
llibres més antics, hi trobaré el teu record. T’hi trobaré a tu. Amb això em 
conformo. Sé que siguis on siguis sempre estaràs amb mi. Com sempre hi 
has estat. T’estimo, mama.

IVET RIVERA 
2n premi categoria PUIGMAL – prosa

Escola Vedruna – 4T d’ESO
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LLOCS ON NO TORNAR

Estava amb els ulls clucs i amb la cara relaxada. Les cames estirades al seu 
llit suau fet de cotó fluix. Però hi havia alguna cosa diferent, ja no estava 
flotant. Havia perdut l’habilitat de sentir emocions, excepte una: la sensació 
del buit que li quedava d’aquella nit freda de desembre. Tot el que podia fer 
era penedir-se de les seves accions, com sempre.
Aquella mitjanit no hi havia una lluna plena com a les pel·lícules, era buida. 
Quasi invisible als ulls, com la noia amb els ulls clucs. Encara recordava la 
seva cara, tan perfecta; els seus llavis carnosos i rosats; el seu nas amb la 
punta vermella pel fred; els seus ulls, que s’il·luminaven cada vegada que 
passaven juntes al costat d’un fanal amb llum groguenca.
Els seus pares no sabien la història complerta, però la veritat és que ningú 
no la sabia, ni ella mateixa. La noia amb els ulls clucs es va adonar que li 
començava a baixar una llàgrima salada per la galta i li arribava fins a la 
barbeta. En aquell moment s’aixecava del llit fet de cotó fluix i es mirava 
al mirall del lavabo. Només veia una ànima que no tenia un nus al coll, el 
tenia a l’ànima. Cada vegada estava més absorta en els seus pensaments. 
Pensaments amb una única solució: aquell sentiment d’alliberament era el 
que havia estat buscant sempre. Per fi seria feliç al seu costat, però també 
amb els seus ulls, que la miraven d’una manera preceptiva i freda que feia 
que es trenqués en mil trossets. I això la destrossava.
Perquè tothom sabia que quan et trencaven en mil trossets i t’ajupies a 
recollir-los, només n’hi havia nou-cents noranta-nou. Per què tenia l’anhel de 
tornar a un lloc on no li convenia? Per què tenia ganes de veure-li el rostre, 
si sempre que ho feia acabava en plors descontrolats i salats? Simplement, 
perquè la veia amb uns ulls cecs. Amb els ulls de vidre que veien els seus 
defectes i feien que la volgués abraçar més fort que abans.

EMMA SERRA GARCIA
3r premi categoria PUIGMAL – prosa

Institut Germans Vila Riera – 3r d’ESO
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ADOLESCENT FELIÇ I IMPRUDENT

–Hola, em dic Nil Font, i sí, soc adolescent!
(Aplaudiments)
–Hola Nil, moltes gràcies per ser aquí i confiar en tots nosaltres. Has de saber 
que tots els que som aquí estem passant pel mateix que tu. Et convidem a 
compartir com has arribat fins aquí i les teves emocions.
–Bé, jo sentia que a la meva vida li faltava alguna cosa, que tenia una cosa al 
pap que havia de buidar. Després de nits sense dormir, vaig veure un anunci 
a l’Insta i em vaig dir: “calla, hi aniré”. I aquí em teniu, la  meva primera reunió 
dels AA, o sigui, dels Adolescents Anònims.
–Ens podries explicar què és el que t’ha portat fins aquí?
–Sí, jo tenia unes esperances molt altes sobre el fet d’arribar a l’adolescència, 
ja que havia sentit innumerables històries dels meus avis i de la meva mare 
sobre la possibilitat de poder estar tot el dia al carrer, fer molts amics, 
batalletes sobre  gamberrades… I em sento enganyat i estafat, estic 
emprenyat, perquè de sobte ens arriba un virus i ens hem de confinar: que 
si jocs de taula, gimnàstica amb família... tancat sense llibertat. Doncs res, 
paciència, “ja arribaran dies millors”, ens deien. Després de mesos i mesos 
de restriccions, per fi van aconseguir una vacuna. Mare meva, quina alegria! 
Tot i els antivacunes i que potser un dia ens sortirà un sisè dit, vam tornar 
a una relativa normalitat. S’ha de dir que la mascareta va passar a ser un 
complement i, a més, tapava els grans adolescents, però noi, el bitxo va 
mutar i un altre cop les quarantenes, i ara que per fi sembla que s’acaba la 
gran pandèmia, va i el senyor Putin decideix atacar Ucraïna i vinga, possible 
Tercera Guerra Mundial... Què més passarà? Entre incendis a l’Amazones, 
volcans que esclaten, desglaç dels pols, canvi climàtic, pandèmies i guerres, 
què més falta? Potser una visita extraterrestre que ens vulgui exterminar?
–Molt interessant, Nil, bé… algú més vol dir alguna cosa?
–Espera, que encara no he acabat: després també hi ha allò que ens diuen 
avis i pares: Estàs tot el dia amb les pantalles! Tanta pantalla et podrirà el 
cervell! A veure, què voleu? Quina culpa en tenim, d’haver nascut a l’era 
digital? Som la generació z! Entre classes virtuals i treballs escolars en línia, 
ens obliguen a fer servir les pantalles. Ah, sí! I també m’agrada molt que els 
avis mateixos em demanin que els ensenyi a fer anar la càmera i el “Wasup”. 
Però és clar, com que són fotos, no conten com a hores davant d’una pantalla. 
-Molt bé, Nil, ara potser que parli…..
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-Ja acabo, ja acabo! I què us haig de dir del perill a què ens exposem amb 
les xarxes socials? Abans els saltacunes havien currar-s’ho una miqueta: que 
si ara et vigilo amb els prismàtics, que si ara et persegueix, que si ara et 
segresto… Actualment, es creen un compte d’Instagram de nom Sofia, es 
posen la primera imatge que troben al google i vinga, a seguir nois i noies i 
a seduir-los. Bé, al final el que vull dir és que jo volia una adolescència com 
la que descriuen els meus avis: que si ara quedes amb els amics, que si 
t’enamores, que si surts al carrer a jugar amb una llauna… En fi, allò típic. Jo 
no vull haver d’adoptar un gos per saltar-me el confinament i estar pendent 
de si l’OTAN es posa o no a la guerra, ni molt menys mirar una pantalla per 
conèixer el món o a la veïna del davant. Que, si ho penso bé, res de generació 
z, el que som és una generació de valents que no sé com sortim del llit cada 
dia. Jo només vull ser el típic ADOLESCENT FELIÇ I IMPRUDENT.

BIEL FABREGÓ ROQUÉ
Accèssit categoria PUIGMAL – prosa

IE Mestre Andreu – 3r d’ESO
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L’ÚLTIM SOLSTICI

Entra l’escalfor entre les agulles
penjants dels pins,

reposa l’inesgotable regalim de fredes gotes.
Els ocells desentenebren el cel de núvols,
deixant pas a la lluminària del cos celeste

amb rampells esperonats.
Però un personatge destaca per les seves mantes de glaç i neu,

amb un desig vehement
de retrobar-se amb el sol.

El seu cor oxidat bombeja un silenci, provocant la mort
de mil i una històries

gravades en els seus ulls.
Un traçat queda gravat al seu jaç acaronant la gebrada,

on desapareix el seu anhel amb la tènue borrasca que brolla pas a pas.

EUDALD CUADRADO CRESPIERA
1r premi categoria PUIGMAL – poesia

Institut Abat Oliba – 4t d’ESO
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LA VIVA IMATGE DE LA IGNORÀNCIA

Tan patèticament exhaurits,
tan cridaners i tan peculiars,

m’esperen amb ulls de vidre buits
mil malsons especialment rars.

Com una gota quan cau al llac,
com la tardor quan tenyeix les fulles,
em frenes com una aturada cardíaca

sense les teves galtes molles.

EMMA SERRA GARCIA
2n premi categoria PUIGMAL – poesia
Institut Germans Vila Riera – 3r d’ESO
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LA CAPA VERMELLA

L’engany és embolcallat amb la seva melosa veu de mel,
escortada pels seus ulls rogencs,

fent manetes amb la seva distintiva capa.
La seva innocència t’ennuvola; i amb recel,

distorsiona la veritat entaforada enmig del seu parany.

T’explica el seu axioma, i no, no te n’adones;
l’ha guarnit amb perversitat i atrocitat,

ha omès les interminables nits en vetlla,
quan el llobató li assecava el riu de llàgrimes,

fins que la son l’engolia i bressolava.

Opugnava el record de les confessions a cau d’orella;
l’amistat forjada s’abrusava, xau-xau,

amb les guspires d’un enamorament captiu,
tan sols encès amb el foc d’un llumí.

Quan la caputxeta deixondí i copsà la realitat,
les quimeres ja l’havien defugit;

s’adonà de la veritat perenne i constant;
ell no l’estimava, i tampoc ho faria mai.

Les tenebres se la cruspien amb delit,
no veia cap bocí de fulgor, d’esperança.

I, roent per la còlera i la negror que l’empaitava, 
decideix venjar-se del malastruc llop,

artífex dels seus malsons.

Narra i engendra el seu conte, 
el regira i capgira, tot giravolta;

la realitat s’esmuny entre els seus dits, 
les mentides afloren dels seus llavis;

convertint el llop en la bèstia,
la bèstia que un dia se la volia menjar.

AINA BATLLE PARRAMON
3r premi categoria PUIGMAL – poesia

Institut Abat Oliba – 2n de Batxillerat
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LA FLOR

La flor de color vermell i rosa és bonica.
M’agrada l’olor que fa la rosa. És preciosa, de color vermell.
M’agraden molt les flors: els gira-sols, les roses, les margarides... m’encanta 
l’olor que fan les flors i les plantes.
Les plantes poden ser grans i petites, de totes les mides. Les plantes tenen 
molts amics: els cargols, les papallones, les vespes, les abelles, les mosques, 
els mosquits, les libèl·lules, les marietes i els abellots.
Jo també tinc molts amics: en Miquel, la Laura, l’Ivan, l’Emili, la Gabriela, en 
Raül, en Hamza, l’Anàs, en Mokhtar, en Pol…
Però també existeixen els cactus. Els cactus punxen molt!

MARTA TRIOLA ESPONA
1r premi categoria TORRENEULES – poesia

Escola Ramon Suriñach
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ÀVIA

La meva àvia és una persona molt guapa i amable.
Em va ajudar en tot el que va poder sempre.
Tenia càncer d’estómac i es va morir l’últim dia de l’any 2021, quan jo tenia 
18 anys.
Ella era qui em cuidava quan els meus pares havien d’anar a algun lloc o no 
sabien on portar-me.
Per això, ella és la que sempre m’ha ajudat quan estic enfadat o trist.
Va estar molt contenta el dia que jo vaig néixer.
Ha sigut la meva cuidadora. 

Et trobo a faltar moltíssim, iaia!

MIQUEL ROMA LÓPEZ
1r premi categoria TORRENEULES – prosa

Escola Ramon Suriñach






