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Concurs de microrelats (nivell Bàsic) 

 
 
LA MEVA ARRIBADA 
 
En el lluminós dia 
que et vaig conèixer  
i en distància del meu país 
on la terra és més alta que els núvols 
 
vaig venir cap a tu 
amb la intenció  
que acceptessis la meva arribada. 
 
L'aire d'aquella tarda  
junt amb la brillantor dels meus ulls 
reia i volava  
cap a un somni feliç. 
 
Guardem lentament l’alegria aconseguida 
i les veus emocionades del diàleg 
sempre present. 
 
El nostre amor que no té fi 
serà perdurable, 
petjada de l'infinit. 

Narcisa Villón (Bàsic 3 - Reus)

Premi en la categoria de nivell Bàsic 



 
 
EL COLLAR FALS 
 
Tot començà quan la Marta demanà a la veïna el 
seu collar de diamants per anar a una festa. La 
Marta el va perdre. Al matí va anar a la joieria per 
comprar-ne un altre. 
Va dir a la veïna que s'ho passà molt bé i li tornà el 
collar. La Marta estava trista i dolguda per mentir i 
finalment va dir que el collar era fals, que l'havia 
perdut. La veïna va dir-li que l'important era dir la 
veritat.  
 

Asmae Largo  
(curs d'alfabetització Lletres per a Tothom - 

l’Hospitalet de l’infant) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Finalista en la categoria de nivell Bàsic 



Concurs de microrelats  

(nivell Elemental i Intermedi) 
 

 
 
 

CANÇONETA 
 
Sóc petita, rodona i tinc cua. 
Traçuda? I tant si sóc traçuda! 
On la meva germana no pot em poso jo. 
Entre un alternança de consonants, A, O, U,  
només jo sóc invençuda,  
perquè sóc prou forçuda! 
Estic pertot arreu, que no te n'adones? 
Quan menges calçots o et poses calçats. 
Quan mires el Barça o fas una adunança. 
Quan poses un capçó al cap d'un criançó. 
Alliçona els novençats i recorda'ls que, sense mi,  
una abraçada no tindria cap sentit! 
 

Francesca d'Avossa (Elemental 3 – Reus)

Premi en la categoria                                

de nivell Elemental i Intermedi 



 

 
 
 
LA MIRADA 
 
Miro els teus ulls, 
miro els teus llavis, 
et miro 
i m'embadaleixo. 
Miro les teves mans, 
miro els teus braços, 
et miro 
i m'estremeixo. 
Miro la teva ànima, 
miro el teu ser, 
et miro 
i et recordo. 
Només jo, 
per a tu, 
et miro  
eternament. 
 

Teresa Peris (Intermedi 3 - Reus) 

 

 

Finalista en la categoria                            

de nivell Elemental i Intermedi 



 

 

 

 

SSSSSSSS... SÓC LA LLUNA 
 
Quan dono el tomb a la terra, neixo i moro pel 
camí, no tinc massa durada, però tots els 
enamorats em busquen per agafar-se les mans, 
escoltar-se i abraçar-se; posseeixo el màgic sentit 
de veure, sentir i escoltar, moltes vegades em fan 
riure i d’altres plorar. Quan miro el festeig i els fa 
temor acostar-se, faig dues passes de pressa per 
amagar-me darrera un bromall. Passat el moment 
de felicitat els torno a il·luminar, perquè es 
puguin tornar a veure i estimar. 
 

Salvador Mestre Domingo (Intermedi 2 - Reus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres relats seleccionats per votació 

popular en la categoria de nivell 

Elemental i Intermedi 



 
Fa molt de temps, la Ç era una lletra acomplexada 
perquè el seu nom li desagradava. Era una lletra 
trencada! Ella sabia que no era sencera com la O i 
que existia la C, que era oberta com ella, tot i que 
li deien simplement ce. Va anar al psicòleg,, i des 
d’aleshores aprengué a valorar el seu nom. 
S’adonà que ella era (i és) un dels trets 
diferencials de la llengua catalana, envers les 
lletres de l’idioma castellà. 
 

Consol Marti Grant (Intermedi 3 - Reus) 
 

 
 
Quan et sentis sol i que la soledat és la teva única 
companyia, recorda que hi ha persones a prop 
teu que s'interessen per tu i que al final de la 
tempesta sempre surt el sol i un nou mati et 
trobarà donant-te forces per afrontar el que et 
porti el destí. 

 
Claudia Jiménez (Elemental 3 - Reus) 

 
 
 

 
 
 



Concurs de microrelats  

(nivell de Suficiència i Superior) 
 

 
 
 

IL·LUSIÓ FAL·LAÇ 

Abraça amb il·lusió vivaç  

l’estela fugaç. 
 

Llençol de glaç, 

fal·làcia estel·lar 

Idil·li de març. 
 

Feliç bagatel·la 

que llança  amb  frisança 

l’alè cristal·lí. 
 

Un Apol·lo il·lús, 

que omple l’estança  

de vent d’esperança. 
 

Un al·lot sagaç, 

endreça la cel·la amb  

recança i una esgarrifança: 

la falç esmolada  

talla veloç la llaçada 

de temença i enyorança. 
 

Pilar de los Hielos (Suficiència 3 - Reus)

Premi en la categoria                                 

de nivell de Suficiència i Superior 



 
 
 
 
 
INVENTARI 
 
Va tornar a mirar la capsa i es va sorprendre en 
comprovar el seu contingut. Feia dies que 
inventariava els seus records i astorat veia que, 
cada cop que refeia el llistat, n’havia perdut un 
altre. Quan de temps feia que havia començat tot 
això?, va pensar. I sorprès va veure que no ho 
recordava.  
Va mirar la capsa, va repassar de nou el llistat... i 
derrotat va comprovar que havia perdut les 
paraules. 
 

Maria Arjona Velasco (Suficiència 3 - Reus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalista en la categoria                            

de nivell de Suficiència i Superior 



 
 
 
 
 
 

Només obrir la porta de la cambra em vaig adonar 
que hi havia alguna cosa diferent. Des de la mort de 
la tieta no havia tornat a entrar. Vaig mirar pertot 
arreu sense detenir-me massa en cap objecte. Tot 
estava com ella ho havia deixat . De sobte un aleteig 
em va sorprendre. Petit i nerviós, lluitava per sortir 
d’allà on estava atrapat. En obrir la finestra va 
emprendre el vol com si de l’ànima de la tieta es 
tractés... 
 

Joana Soriano (Suficiència 3 - Reus) 
 
 

ESPERANT... 
 
Estirada al mig d'enlloc ... amb mil records a la 
ment, amb sons recents retrunyint en el meu cap, 
esperant que els raigs de la lluna arribin a la meva 
pell, reposin en mi, em banyin d'ella ... Intentant 
consumar la llegenda, inspiro amb força omplint els 
pulmons d'aire fresc. Tancant els ulls, sento com els 
seus raigs comencen a escalfar el meu cos. Avui em 

Altres relats seleccionats per votació 

popular en la categoria de nivell de 

Suficiència i Superior 



sento en pau amb mi mateixa. M'estiro, relaxo el 
meu cos i la meva ment , mentre espero el tacte 
dels seus raigs en aquesta nit en què em lliuro a la 
seva màgia.  
 

Carla Lopes (Suficiència 3 - Reus) 
 

 
Jo passejava pel carrer quan el telèfon va dringar. 
En sentir la teva veu ja vaig sospitar. Vaig córrer a 
més no poder. –Parla’m, mira’m, no te’n vagis sense 
dir-me adéu, si ho fas no t’ho perdonaré–. Però ja 
era massa tard i les meves paraules no les vares 
escoltar perquè un infart fulminant va fer que el teu 
cor deixés de bategar. –Mama, si us plau –vaig 
replicar, però tan sols la meva veu vaig escoltar i un 
adéu em vaig quedar esperant. 
 

Cori Martínez Saludes (Suficiència 2 - Reus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurs de fotos 

 
 

 

Mar Badia Roig (Suficiència 2 - Reus) 
“El català, un fruit que cal cuidar i regar” 

1r premi del concurs de fotografia 



 
 
 
 

 
Rossana Monte-Rico (Intermedi 1 - Reus) 

“Veient com balla l’ou” 
 
 
 
 

2n premi del concurs de fotografia 



 

 
 
 
 

 

Manel Baxerias (Suficiència 2 - Reus) 
“Nens amb lletres” 

 

Altres fotos seleccionades                      

per votació popular 



 

Francesca d’Avossa (Elemental 3 - Reus) 
 “Miralls d’esperança” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ana Núñez (Bàsic 2 - Reus) 
 “Damunt de la ce trencada” 


