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Natres
Que som, que si no som.
Que de la part d'aquí,
que de la d'allà.
Mos volen per amics?
Què mos volen donar?
Mos volen ajudar?
Com volen que parlem?
Que parlem com vullguem,
a n'ells los és igual.
I que no mos moguem,
que no mos cal pensar,
pensar ja pensen ells.
Lo d'escriure i llegir
més val deixar-ho estar.
Que no mos cal patir
que ja mos ho diran.
I si no diuen res
que anem tirant igual.
Que això que aquí parlem
si no ix d'aquí més val.
I si eixim, quan ixquem,
ja parlarem com cal.
Llegirem i escriurem
que mo n'ensenyaran.
I que els nostres drapets
que natres mo'ls llavem,
que no els cal ensenyar.
Vivim aquí on vivim,
parlem lo que parlem,
i que no hi ha remei,

relíquies del passat.
Que si no hi pensem massa
ho anirem oblidant.
Que són coses antigues
que ja aniran passant.
I que arribarà dia,
d'aquí a quatre-cents anys
que això que ara parlem
ja estarà superat.
I diran los més vells
que parlàvem abans
una llengua molt vella
de fa més de mil anys.
Que no es podie escriure,
només per a parlar.
Que no es podie escriure,
que ho tenien vedat
i si algú l'escrivie
estave mal mirat.
Desideri Lombarte
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Any Desideri Lombarte
Desideri Lombarte
(Pena-roja de Tastavins 1937 - Barcelona 1989)
Desideri Lombarte (Pena-roja 1937-Barcelona 1989) va ser un escriptor i investigador matarranyenc. Va nàixer al mas del Molinar, situat al
terme de Pena-roja de Tastavins. Va estudiar el batxillerat elemental a
Alcanyís. L'any 1957 va emigrar a Barcelona. Va casar-se amb Rosalia
Gil i va tenir tres filles. Va treballar com a delineant. Va morir el 3 d'octubre de 1989.
Aquest any 2014 ha estat declarat l'Any Desideri Lombarte per les entitats de la Franja en commemoració dels 25 anys de la seua mort. És
un dels escriptors contemporanis més importants de la literatura catalana a la Franja. Es va mostrar força prolífic, va escriure teatre i novel·la,
treballs de recerca històrica i antropològica, articles d'opinió, a més de
nombrosos dibuixos per il·lustrar els seus treballs. Fa ús d'un llenguatge
popular i narra sobre temes relacionats amb la seua terra natal: la gent,
els costums, les llegendes, el paisatge, etc.
Tastets de lletres ebrenques 2014 vol recordar el seu nom i, a la vegada, homenatjar-lo dedicant-li aquesta edició.
Desideri Lombarte és tot un emblema de les nostres lletres.
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De lletra en lletra
Ja sé que hauria de dir-ho, però és que em fa una vergonya... No, no puc dirho. I si pensa que sóc boja? Però en algun moment ho ha de saber. Li estic
fent il·lusions. Ja sabia jo que no era bona idea xatejar per aquest lloc al qual
li diuen Internet. I quina feina, saltar de lletra en lletra només per dir
“hola!” (crec que m’he aprimat, em feia falta). Però em fa tanta pena... estic
tan a gust parlant amb ell, em té boja! Però què hi farem, li ho diré. Ah! Encara no, he de preparar el dinar, així tinc una mica de temps per pensar com li
ho diré.
Vaja, se’n va a dinar. Quines ganes tinc de tenir una dona que em prepari el
dinar cada dia, una dona com ella, d’aquestes que no se’n troben i jo l’he
trobat, encara que darrere d’una pantalla. Qui hauria de dir-me que, vivint en
una colònia com en la que visc, trobaria la meva dona ideal a través d’aquest
artefacte que anomenen Internet els humans, però com cansa saltar a sobre
de cada lletra per parlar-li! Decidit, li diré que vingui a viure amb mi, no importa que no ens coneguéssim en persona, no la vull perdre! Ara mateix
quan vingui li ho diré. Però com renega la panxeta... Faré un mosset.
Estava deliciós, he gaudit tant mentre menjava que ni he pensat en com li ho
havia de dir! Oh, Déu meu, quin cap que tinc, per què seré tan despistada?
Segur que ho he heretat del meu pare. Ai, el meu pare, era un dels més valents del poble, i si en sabia de dirigir, els portava tots més rectes que un
jonc! I ara, mira, tots més dispersos que menys i a sobre hi ha una epidèmia
que ens han passat els humans amb una mena de líquid que inunda tot el
poble. Ja vaig fer bé d’anar a les classes de natació, i no volia, però el meu
pare sempre tenia raó. És un heroi, va caure quan la guerra era forta, sí home, quan ens va atacar amb aquella mena de pal amb punxes! El meu pare
va salvar el poble i ben orgullosa que em sento, però l’enyoro molt...
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De lletra en lletra, de Paula Cabrera

Però bé, què havia de fer? Ah sí! Dir-li allò al meu estimat, vull dir, al meu
amic!
Quin menú, de primera qualitat, el que fan a ca Pelut. Però també costa el
seu, encara que tant s’hi val. No tinc dona que em faci el menjar, però almenys a la feina em paguen bé. Saps aquells dies passats en què va haverhi una forta crisi? Doncs, allò sí que va ser patir. De l’aiguat aquell pocs en
vàrem sortir vius, però a l’economia com la va danyar, xiquet! Les reserves,
totes a pastar fang, i els hospitals estaven plens a vessar. Per aquells temps
estava de recluta als cossos de reserva, però el que em va llançar a l’èxit
d’avui va ser una altra cosa. Després de la inundació en va venir una altra
més petita, però la que va fer més mal. Aquell dia la reina de la colònia estava visitant els desafortunats de l’hospital i jo vigilava ja que no tenia res més
a fer. I quin avorriment, fill, només es veien desgràcies i tu sabies que no hi
podies fer res, doncs bé, alguna cosa vaig fer. Es veu que quan la reina
sortia de l’hospital es va quedar enganxada a un senyal; sí, sí, era d’esperar, amb els pentinats que porta i la quantitat de fixador que es posa per tal
que la humitat del moment no li danyi el cabell (ja saps com són les dones).
Doncs, se li va quedar enganxat a un senyal de trànsit. I va ser llavors quan
la petita inundació va envair un altre cop el poble. I què va passar? Doncs,
que la reina era allí al mig, i no podia sortir de cap manera. No m’ho vaig
pensar dos vegades i em vaig llençar a l’aigua o al líquid estrany. Gràcies a
les classes de natació del poble vaig aconseguir salvar la reina i així és com
he aconseguit la meva fama d’heroi d’avui en dia. He de dir que la dona
volia que li desfés el llit totes les nits, però sóc un home tal com cal i em vaig
mantenir al marge. Oh, crec que hauria de parlar a la meva enamorada! Bé,
enamorada ella no ho sé, però jo no penso en ningú més poll, i l’amor més
estrany, , però l’estimo, i això no em farà canviar d’idea.
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De lletra en lletra, de Paula Cabrera

Bé, a veure, vaig a dir-li-ho ja. Que nerviosa estic, i com li dic? I què pensarà després? Va, va! Comencem a saltar. “Hola reiet, t’he de confessar una
coseta”. Uf, crec que el cor em sortirà per la boca. “Però primer et demano
que no em jutgis i que siguis bo i m’entenguis, si us plau”. Estic suant més
que en una classe d’aeròbic.
La meva reineta em parla? No, li he de demanar que vingui amb mi abans
que es repensi. “No diguis res més, princesa, sé que és molt prompte i de
sobtat, però no et vull perdre abans d’haver provat els teus llavis. Vine amb
mi, et necessito a prop meu, si tu te’n vas, què sóc jo? Si tu no hi ets, què hi
faig jo? Si tu no m’estimes, per què encara estic viu? Reina meva, no importa el que diguis, et vindré a buscar, i et faré meva!”. El meu pare era un galant però jo el supero.
Oh Déu meu! El meu estimat se m’acaba de declarar?! Li he de dir que ara
mateix marxo amb ell, que jo l’estimo més que a la meva vida, que vull ser
la seva dona i fer-li el dinar cada dia! “Sí, reiet meu! És clar que vull viure
amb tu i vull ser la teva dona com cap ho ha sigut mai!”.
És el dia més feliç de la meva vida, tinc un amor correspost! Ara mateix li dic
que vingui. “Amor meu, vine amb mi, vine al meu poble, al poble dels Polls!”.
Al poble dels Polls? Però què ell no era una puça? Oh senyor.. I ara què
faig? És un poll!!! Bé, li hauré de dir.. “Reiet, no sabia que eres un poll, però
tu tampoc saps que sóc una puça...”
La meva dona ideal és una puça? Per què es tan difícil tot? Per què... No!
No i no! Acabo de trobar la dona més bella, més amable, més increïble, la
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De lletra en lletra, de Paula Cabrera

“M’importaria si fossis com les altres, però ets única, l’única amb qui he pogut
contactar a través d’aquest aparell, i això vol dir alguna cosa, puça meva,
casa’t amb mi!”
Per fi he trobat el meu príncep i m’acaba de demanar de casar-m’hi. I no és
bonic això? No és bonica aquesta història? Només em queda dir-li que sí, dirli que el poll i la puça es volen casar.
De lletra en lletra, de Paula Cabrera, Institut de Tecnificació (Amposta). Primer
premi de batxillerat.
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Història d’un pa
El principi era tot fosc i sentia por. Però a poc a poc vaig anar veient una
llum brillant. Un dia, per fi, ja era fora i podia veure perfectament aquella
bola de color groc dalt meu. Cada dia, des que sortia fins que s’amagava, jo
me la mirava directament amb molta curiositat. Passaven els dies i cada
vegada era més a prop de la gran planura blava i de la bola de color groc.
Estava molt excitat, ja que volia, al més prompte possible, arribar-hi i poder
descobrir què era aquell objecte que tant m’interessava. Però em vaig
adonar que, a poc a poc, jo també m’estava tornant de color groc. Jo, que
era d’un verd tan bonic i que volia créixer fort i robust per poder anar fins
allà dalt, m’estava tornant groc. Potser, la bola, em feia canviar de color
perquè així la podria anar a visitar més prompte. O perquè per a ella el color
groc era millor. Sigui com sigui, amb el pas del temps, hi era més a prop i
més groc. A vegades, em sentia sol, tot i que estava rodejat d’éssers com
jo, perquè era l’únic que pensava d’aquesta manera. Fins que va passar la
desgràcia. De cop, un dia, que estava molt tranquil i el vent em feia ballar, el
terra es va moure. No sabia què estava succeint i em vaig espantar
moltíssim. Aleshores, el vaig veure. Era enorme i del mateix color de quan
jo era jove. El monstre passejava sobre tots els meus companys arrancantlos del lloc on vivien. Jo ho mirava horroritzat, sabent que tard o d’hora em
tocaria a mi i, per tant, l’únic que vaig poder fer va ser mirar aquella gran
bola i dir: “Prometo que et tornaré a veure”. Aleshores, tot es va tornar fosc.
Quan per fi vaig tornar a veure llum, no sabia on era. Mirava a dalt però no
hi havia rastre de la bola. Al seu lloc hi havia una cosa estranya que em
tapava, tot i que, en alguns trossos, podia veure una mica de la planura
blava. No sabia què volien fer amb tots nosaltres, per això tenia molta por.
De sobte, es va moure un objecte estrany del color del terra i, després, va
aparèixer un ésser enorme i molt lleig. Aquest es movia per aquell indret
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Història d’un pa, de Leyre Caballero

molt ràpidament tocant coses i movent-les d’aquí cap allà, fins que, finalment,
ens va agafar a nosaltres i ens va posar en un aparell molt gran. A partir
d’aquest moment no recordo molt bé tot el procés, l’únic que sé és que quan
vaig sortir, ja no era ni groc ni verd, sinó blanc. Aleshores, mentre estàvem en
un recipient, ens van afegir un líquid transparent i trossets petits blancs.
L’ésser ens va agafar amb una part del seu cos, que s’assemblava a una
pinça, ens va començar a remoure fins que hi érem tots ben junts. Quan vam
sortir d’aquell recipient, aquell ésser seguia removent-nos, però aquesta
vegada ho feia d’una manera diferent, com si ens donés una forma.
Seguidament, quan pensava que tot s’havia acabat va vindre el pitjor. Poc a
poc vam començar a entrar dins d’un túnel on feia molta calor. No es podia
respirar allí dins. Jo, desesperadament, buscava una brisa d’aire, però res. Al
cap del temps d’estar sofrint allí dins, de sobte, vaig sentir, per primera
vegada en molt de temps, una brasa molt fina d’aire gelat i, seguidament, es
va fer la llum. Quan, a poc a poc, em vaig situar vaig quedar sorprès. Si ser
de color blanc ja m’havia deixat perplex, ara no sabia com reaccionar, ja que
tornava a ser de color groc, però més obscur que abans. Aleshores, vam ser
posats dins d’un fil transparent molt gran, on l’ésser l’agafava i nosaltres no
quèiem. Em vaig quedar bocabadat per aquesta màgia. Ens van posar a
sobre d’un gran tros de fusta i allí ens vam quedar durant un temps.
Quan menys ens ho pensàvem, va aparèixer un ésser com el d’abans però, a
la vegada, molt diferent. Ens va agafar i se’ns en va endur. I, mentre anava
amb ell va ser quan la vaig veure. La bola que tan m’estimava. I va ser quan
em vaig adonar que havia pogut complir la meva promesa. Història d’un pa, de
Leyre Caballero, Institut de Tecnificació (Amposta). Segon premi de batxillerat.
Institut de Tecnificació (Amposta).
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Amor amb espines
―Ja sóc aquí, Ernest. Em sap greu el retard. Ui! aquesta nit ha refrescat,
veig que el banquet està ple de rosada. Sort que sempre duc un mocador a
la butxaca, jo sóc feta a l’antiga, saps? A mi aquesta moda dels clínex no
m’agrada. On hi hagi un bon mocador de roba amb les inicials brodades...
Aquest me’l va regalar el meu avi, l’Anselm. Te n’he parlat més d’un cop,
però fill meu, tens un cap! Mira, si t’aixeques eixugaré la teva part també,
encara que amb les hores que portes aquí ja ho deu estar de seca. Fa molt
que has arribat? Perdona, però no trobava les sabates. Parlant de sabates,
m’assec que m’estan matant. Doncs, això, que les he buscades per tot arreu. Tenia les altres, les blanques, però avui no volia venir de qualsevol
manera. Sóc presumida, ja ho saps. M’agrada agradar-te. Què trobes del
vestit? Sí, Ernest, ja ho sé que no t’agraden les flors. Quin home! Però no
creus que m’afavoreix? Jo crec que sí. Avui no m’has fet un petó encara,
que no estàs content de veure’m? Ah! Així millor. Tens els llavis freds, Ernest, que no et trobes bé? Sempre remugo, veritat? No em facis cas, avui
estic alterada i nerviosa. Sempre em passa els dies importants, i avui ho és.
Perquè te’n deus recordar, no? Més et val recordar-te’n... No les tinc totes
amb aquesta cara que fas, i tampoc veig que portis cap paquetet, cap ram
de flors. Ara m’he disgustat molt, no m’ho esperava, la veritat. Jo que et
considero una persona meticulosa, ordenada, que no se li n’escapa ni una.
Jo que pensava que m’estimaves. Tres-cents seixanta-cinc dies veient-nos
en aquest banquet, i ni un has fet tard! Sempre vestit amb la teva americana
grisa fosca, que de tant que te la poses ja verdeja. Què és això sinó amor?
Però que avui no hagis pensat a dur-me algun detallet... Tampoc et demano
un anell de casament! Això més endavant, potser l’any que ve. Amb un collaret, o un pomet de roses em donaria per satisfeta. Recordo aquelles que
venien a la floristeria del mercat, que boniques! Eren de roser de veritat, no
com les d’ara que no fan olor ni tenen espines. Quin engany és aquest?
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Amor amb espines, de Gemma Domingo

Aquí rau el problema de la gent d’ara, creuen que l’amor són roses sense
espines i quan en troben una, perquè la troben, au, a pastar fang! Les persones no som perfectes. Tu, per exemple, tens el cap als núvols, ets poc apassionat, de vegades sembla que no m’escoltis. Però jo t’ho perdono, mira si en
sóc de bona persona que fins i tot et perdono la relliscada que has tingut avui.
Això sí, demà ja et pots esmerçar per compensar-m’ho. Ara t’hauràs de trencar una mica més el cap, o com a mínim rascar-te la butxaca. Jo no sóc una
noia fàcil, què t’has cregut? Mira, no sé si ho deixo córrer tan a la valenta això. Tant de donar-li voltes m’ha fet adonar que m’he precipitat. Jo he tingut el
detall de robar aquest vestit i calçar-me uns talons, que ja ho pots creure que
en fan de mal, només per fer-te content. I perquè les dones que passen, xafarderes, per la vorera del davant deixin de mirar-nos amb aquella cara de
beneites, mofant-se de nosaltres. Avui m’he empolainat ben bé, i tu m’ho pagues així. Marxo, Ernest! Avui no mereixes la meva companyia, les meves
carícies, els meus petons. Ah, no t’aixeques? Ni tan sols et dignaràs a perseguir-me? Com aquells amants de les pel·lícules americanes, les d’abans, les
romàntiques de debò, on la noia sortia corrents, disgustada, i ell no deixava
passar un segon que ja l’anava a buscar i li agafava la mà per aturar-la. Llavors s’ho deien tot amb la mirada i es perdonaven. Ell l’agafava per la cintura i
amb la posta de sol es besaven mentre apareixia el rètol “The End”. Ja sé que
és de matí, perepunyetes, però la posta de sol és el de menys. Són exactament les... espera que ho miro. Ostres! Passa de la mitja, quin descuit Ernest!
Per què no m’has avisat? Saps que no puc fer tard, tinc exactament una hora.
Tots els matins de vuit i mitja a nou i mitja, després de l’esmorzar. És poc
temps, tens raó, però encara serà menys si no arribo aviat. Fins i tot em podrien prohibir sortir. Això sí que seria un desastre. No ens podríem veure més.
Ai, mira-te’l, ara se m’ha posat tendre. No posis questa careta de corder degollat. Sabia que en el fons jo t’importo més que res en el món. Per això t’es

14

Amor amb espines, de Gemma Domingo

tàs aquí al banc assegut perpètuament, esperant-me. Ja ho dic jo que les
relacions s’han de treballar, no es pot abandonar a la primera de canvi. Què
hauria passat si ara hagués marxat de veritat? No hauria sabut el molt que
m’estimes. Ja vénen, mira’ls. Abraça’m fort, que no se m’enduguin! Tu estàs
soldat aquí però jo sóc vulnerable, i ells estan forts. Primer voldran parlar,
negociar. Sé perfectament de quin peu calcen, però no em podran dir res
que aconsegueixi separar-me de tu. Ja n’estic tipa de viure tancada, jo sóc
com un ocell, he de volar lliure. Ells no ho entenen. No! Digues-los que
amaguin les agulles. A mi no m’escolten, fes alguna cosa tros de metall
inútil! Aaaii! Ja hi som, el cap se m’ennuvola. No tinc més forces per arrapar
-me a tu. Adéu, Ernest, t’estimo.
Amor amb espines, de Gemma Domingo, Institut de Tecnificació (Amposta).
Tercer premi de batxillerat.
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Sentiments ocults
Sempre la mateixa història. A mi Paula em cau bé, però hi ha ocasions que
no la puc veure. No és que es porti malament amb mi, ni tan sols que digui
o faci coses que no toquen, simplement no la suporto. Ja sé que és un contrasentit. Som amigues des de la infantesa, hem anat juntes a l’escola i ara
a l’institut. Quan em sento sola penso a trucar-li per quedar, però quan ens
trobem la sang se m’escalfa i desitjaria no haver-ho fet. No sé com
m’aguanta, i pel simple fet que sigui tan bona persona com per a suportarme fa que l’odiï més.
El cap de setmana passat va ser el primer de rebaixes. El dilluns, Paula ja
havia fet les seves compres, ens portava posat la crème de la crème. Jo
també havia anat a comprar i també portava un jersei preciós a conjunt de
les meves millors sabates, però ella havia anat a comprar a Madrid. I ara,
sempre havia de destacar. Allí té el seu pare, i la seva madrastra la porta de
botigues sempre que la visita. Porta roba de tendes exclusives i mai la veureu portant els mateixos modelitos a la temporada següent. En canvi, jo
m’he de conformar amb el comerç del meu poble, que deixa molt a desitjar.
Però no només és això, ella és amiga de tothom. Això a mi em rebenta.
Miss simpatia l’anomeno quan la deixo verda amb les meves altres amigues. Sé que no està bé fer-ho, i més quan ella és porta tan bé, però tanta
amabilitat ha d’amagar alguna cosa. Si només fos criticar-la no em sentiria
tan malament. Hi ha ocasions que penso com ferir-la, com fer-li mal. Alguns
cops em sorprenc imaginant formes de torturar-la i inclús imagino la seva
mort. Això m’espanta, el fet de no saber fins on sóc capaç d’arribar. Després me n’adono que tota la meva maldat és culpa seva i encara m’enrabio
més. Llavors penso que només estic enfadada amb mi mateixa per no poder ser com ella, i aquest és ja el detall que em fa explotar.
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Sentiments ocults, de Judit Alacreu

Si em poso a pensar, la meva vida no tindria sentit sense ella; és la meva
obsessió. Abans estava molt centrada en els resultats acadèmics. Era la
millor, mai baixava del notable, encara que cal dir que els de la meva classe no eren gaire espavilats. Llavors va arribar la perfecció personificada,
que havia estat els dos primers anys d’ESO estudiant a Anglaterra, amb la
seva cabellera llarga i rossa i els seus ulls verds intensos i em va deixar
fora de joc amb els seus excel·lents. L’únic que em quedava era el ballet, la
meva passió, però amb l’excusa de passar més temps amb mi es va apuntar i, per variar, va resultar ser més bona que jo. En resum, ella és el meu
únic objectiu: he de superar-la.
Competeixo amb ella per tot, i el pitjor és que ella fa com si no se n’adonés,
com si tot li sortís perfecte sense voler. La meva gran rival i ni tant sols es
molesta de veure’m com a un obstacle. Simplement, a cadascuna de les
seves victòries em dirigeix un somriure aparentment innocent, encara que
jo sé que aquest només és una mostra de la seva superioritat.
El que em té més frustrada no és simplement el fet de voler derrotar-la i no
poder, sinó que l’he d’aguantar com a amiga. Amiga. Encara no sé com
continuo anomenant-la així. Suposo que és perquè cap de les dues no ha
donat senyals clares de l’odi que ens professem. I no és perquè no ho hagi
intentat. Cada cop que intento traure fora tot el que sento, dient algun comentari ofensiu o replicant-li tot el que diu, ella em disculpa fent alguna
broma. Per què ho fa? Quin sentit té continuar fingint? És que ella em té
veritable estima? No, impossible. No pot ser que tot siguin imaginacions
meves. Que durant aquest dos darrers anys hagi interpretat malament tots
els seus moviments. Ella em menysprea tant com jo a ella. És hora de dei-
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xar les coses clares.
Truco al seu timbre. Tant me fa no haver-la avisat, el que li he de dir és
ràpid. M’obre la seva mare. Porta l’abric posat i té les intencions de sortir de
casa. Millor. No la podria mirar després del que li he de dir a la seva filla.
Pujo les escales i sense fer soroll obro la porta. I és clar, està estudiant.
Deu estar escrivint la redacció de català, sempre tan aplicada ella... S’adona de la meva presència i tanca de cop la llibreta on escrivia. Em mira nerviosa i jo també me la miro, sense dir res. Amb aquesta cara inclús sembla
bona persona. M’estic penedint d’haver vingut.
―Hola, Núria, no t’esperava― diu amb un somriure a la boca. Vols prendre
alguna cosa?
Sempre ha de ser tan correcta? Déu meu! Sento com la sang em bull. Llavors veig els seus premis de ballet, que haurien de ser meus; miro a la dreta i veig els seus diplomes dels concursos de l’escola, giro ràpidament el
cap a l’esquerra i observo una perfecta zona de relax. Dos metres després
trobo un gran vestidor acompanyat d’un elegant tocador. El cap em dóna
voltes. Penso en tot el mal que m’ha fet, amb l’actitud de superioritat que
sempre l’acompanya, la forma de mirar-me quan es pensa que no la veig i
en la seva indiferència envers la nostra rivalitat.
―Et trobes bé? Vols un got d’aigua? ―tot això amb un to de preocupació.
Digues-m’ho!
―Deixa de fingir que et preocupes de mi! –li dic cridant, amb llàgrimes de
ràbia als ulls―. No et canses de ser tan falsa?
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―Res d’això, només et vull ajudar ―diu quasi suplicant.
Aquesta és la gota que em fa sobreeixir el got. No ho aguanto més. Ja no
controlo el meu cos, és la ira qui el controla. Sense pensar-m’ho, agafo el
trofeu de dansa clàssica del seu escriptori i tal com ella me l’havia arrabassat a mi, jo li arrabasso a ella la vida. El soroll que fa el cos en caure a terra
em torna a la realitat. Què he fet? Començo a tremolar, però no sóc capaç
de plorar. Em quedo quieta, paralitzada, processant la informació. La meva
mirada es queda fixa als fulls on ella escrivia. M’adono que es tracta d’un
diari personal. Llegeixo:
“Ja no ho puc suportar més, cada mirada que em dirigeix és un punyal directe al cor. No sé què he de fer. L’únic que vull és la seva estima, el seu
afecte, la seva amistat. És demanar tant? Cada matí em fixo com la brisa li
acarona el seu cabell castany i el seu somriure em recorda que estic viva.
Però no és per a mi, mai és per a mi. No puc comprendre que li he fet. Tot
ho faig per ella. M’estic una hora davant el mirall arreglant-me per estar bonica, dedico moltes hores a l’estudi perquè vegi que sóc llesta, em vaig
apuntar a ballet per poder compartir algun interès. Però no és suficient, és
impossible que algun dia estigui a la seva altura. Estic enamorada, sí, i és la
sensació més dolorosa de totes. Al meu cap sempre s’escolta la paraula
Núria. Sempre Núria.”
Sentiments ocults, de Judit Alacreu, Institut de Tecnificació (Amposta). Primer
premi de segon cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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Les tenebres
No recordava com havia arribat al bosc. Simplement, en obrir els ulls vaig
veure el que m’envoltava. Hi havia milers d’arbres sense fulles, que reposaven al terra formant figures estranyes. L’ambient hostil em semblava molt
desagradable. Tot i que no sabia per què estava allí, una espècie de calma
m’inundava a poc a poc el cos. No estava neguitosa, però sabia que aquell
bosc no podia tenir res de bo.
Em vaig fixar que fins i tot es podien reconèixer lletres. Notava la meva ment
intentant entendre el que estava llegint, però era impossible comprendre les
paraules. Això va fer que la meva tranquil·litat desaparegués. Vaig començar a córrer, crec que va ser un instint. A mesura que em desplaçava
pel bosc, m’adonava de la solitud que m’estava envaint. Només se sentia el
so de les fulles cruixint a mesura que jo passejava pel bosc. Notava que
algú m’observava, però no vaig girar el cap per veure si em seguien. Vaig
pensar que potser m’ho estava imaginant jo. De sobte, algú va cridar. Va
ser un crit de llarga durada i molt agut. Es podia percebre l’angoixa, i em
vaig preguntar si jo també acabaria cridant d’aquesta forma espantosa. Un
simple crit va fer que em qüestionés si aconseguiria escapar d’aquell bosc.
La foscor del bosc m’inquietava. Notava totes les mirades en mi, però alhora
sabia que estava sola i que ningú m’estava observant. Em sentia vigilada.
Vaig girar el cap un parell de vegades, però no hi havia ningú. Absolutament
sola. Fins i tot els meus pensaments m’estaven abandonant. Què feia abans
d’estar al bosc? Tenia molts amics? Era una persona alegre? Però no podia
contestar aquestes preguntes perquè ho havia oblidat tot. Aquesta sensació
m’angoixava tant que em vaig marejar. Vaig caure a terra, em vaig fer un
cop ben fort a la cama dreta, però no vaig notar dolor.
Com que intuïa que parada no podria saber res del bosc, vaig seguir cami
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nant. Tots els arbres semblaven iguals. No hi havia cap canvi, tot el bosc
era una sèrie de repeticions, que evidentment no acabaven mai.
Mentre pensava això, vaig veure un cartell a la llunyania. No era possible.
Aquell bosc era un laberint que no canviava mai, així que probablement la
imatge del cartell l’havia creat el meu cervell per proporcionar-me una mica
d’esperança. Sense saber què feia, em vaig apropar a l’arbre on estava
enganxat el cartell. Caminava sense adonar-me’n. A mesura que avançava
cap al cartell —que no l’havia imaginat, sinó que existia realment—, podia
llegir algunes paraules. Em vaig plantar davant del tronc de l’arbre i vaig
començar a llegir. Sorprenentment, podia llegir aquell tros de paper però no
les lletres que formaven les fulles.
El cartell deia que si algú estava en aquell bosc era perquè les tenebres
havien anat a buscar-lo mentre dormia per oferir un sacrifici al seu déu.
També informava sobre les fulles formant figures estranyes. Segons una
llegenda, seguies inconscientment les figures que deien Z fins a arribar al
cartell. El cartell oferia més informació sobre les criatures fantàstiques, anomenades tenebres. Els seus costums, l’alimentació —que consistia en els
records de la gent que anava a parar al bosc—, la seva religió…
No vaig seguir llegint. De sobte, vaig entendre que jo havia estat escollida
per ser un sacrifici al seu déu. No era un honor. Estava enfadada i tenia
molta por. La sensació de solitud extrema va tornar. I crec que aquest sentiment havia tornat per quedar-se amb mi fins a la meva mort. Vaig cridar fins
que em vaig quedar sense veu. Era conscient que em quedaria allí per sempre. Això vaig fer. Aquesta es la història de com vaig morir. Les tenebres, de
Marina Jaime Ariño, Institut Escola Daniel Mangrané (Jesús). Segon premi de
segon cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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El meu cor sempre serà teu
A mi els estius m’agradaven molt: la platja, la piscina, els amics, la família
i, és clar, els cucurutxos i els gelats de xocolata. Aquell estiu, però, vam
anar a passar unes setmanes a la casa dels avis. Els pares em van donar
la noticia tan bon punt vaig sortir de l’escola. Vaig preparar la maleta pensant-me bé què hi posaria, què era necessari i què seria només un pes.
Finalment em vaig decidir per unes quantes mudades de roba, la meva
llibreta i un estoig amb tota classe d’estris per a dibuixar. El pare ens va
despertar aviat i preparats ens vam dirigir a la cuina per a fer un esmorzar
que ens havia de treure la gana per a tot el viatge. Vam baixar les maletes
fins al cotxe i la mare es va posar a fer una espècie de Tetris que semblava poder desplomar-se en qualsevol moment.
Vam arribar a casa dels avis. Era molt gran i, a més a més, tenia el seu
hortet i un extens jardí que la meva àvia havia omplert de plantes i flors.
Els primers dies em vaig limitar a explorar tot el que envoltava la casa.
Vaig girar i voltar pel jardí buscant alguna cosa, un no-sé-què, potser alguna porta oculta en la paret o alguna cosa així, pensant en pel·lícules de
misteris o diferents llibres que tenia a casa, col·locats en el seu lloc especial. Ja, avorrida, vaig decidir sortir, passejar pels voltants i airejar la ment.
Passejant vaig trobar una zona clara per on travessaven els rajos del sol i
just al centre hi havia un llac preciós que vaig observar amb admiració tot
pensant en els contes de fades que la meva àvia m’explicava abans de
ficar-me al llit. Després vaig tornar la ment a la terra i em vaig fixar més en
el llac. Era d’aigua cristal·lina i es podia veure passar els peixos. Vaig seure a la vora, des d’on vaig sucar els peus i, al mirall transparent que formava, vaig observar les formes curioses que prenia el meu reflex. I tot seguit
vaig recolzar l’esquena en l’herba flonja que coronava el lloc.
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L’olor de les flors silvestres que envoltaven els meus cabells llargs i fins em
captivaven. Vaig aixecar-me i llavors vaig descobrir un noiet a l’altra banda
del llac que jugava amb un pal a mode d’espasa. Tenia els cabells castanys,
no gaire llargs, era d’estatura mitjana, prim i de pell clara. En aquell moment
es va girar cap on em trobava i em vaig posar vermella. El dia següent vaig
tornar a aquell lloc encantador amb la meva llibreta i tot just el noiet tornava
a ser allí. Em va veure arribar i es va apropar. Va fer un gest graciós amb la
mà i em va picar un dels seus preciosos ulls verds. Vaig pensar que volia
que el seguís i així ho vaig fer. Després d’un moment vam arribar a un arbre
gegantí i, curiosament, en una de les branques hi havia una caseta: era una
casa de l’arbre! Sempre m’havien encantat!.
―T’agrada? ―el jove em mirava amb un gran somriure.
―És genial! Sempre n’he volgut una!
―Doncs, ara també és teva ―me’l vaig mirar amb cara de no creure-ho
però va ser llavors quan va assentir amb el cap.
―Em dic Sergi ―em vaig quedar allí amb cara de despistada total i finalment vaig reaccionar.
―Jo em dic Gemma ―el noi em va agafar pel canell i em va ajudar a pujar
a l’arbre. Que bonica és de dintre! L’has fet tu sol?
―És clar que sí! ―vam seure i vam estar xerrant. Semblava que a tots dos
ens encantaven les aventures, els llocs encantats, els follets màgics....
L’endemà vam quedar al llac per a jugar, va ser genial. Després d’allò vam
seguir quedant tots els dies. Ens ho passàvem la mar de bé, ens oblidàvem
de tot. Ens vam fer inseparables, els millors amics i dia rere dia ens trobàvem per a imaginar tots dos com ens agradaria tenir el nostre món. Els
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cavallers de la llum, servidors de la reina Llummia i del príncep follet.
―Com el podem anomenar? No podem protegir un món que no té nom.
―Va, no pot ser tan difícil, suposo que els meus pares no els va costar
gaire, G-E-M-M-A: Guapa, Esplèndida, Meravellosa, Maquíssima i Amorosa.
―Just com sóc! ―tots dos vam començar a riure fins que ens va fer mal
la panxa i, llavors, a Sergi li va venir la inspiració.
―Ja ho sé! Fa: fantàstic. Me: meravellós. Ria: rialler! FA-ME-RIA... Fameria! M’encanta!
Cada cop era més real, vivíem allí, el nostre refugi: la casa de l’arbre era
des d’on pensàvem totes les missions. Era des d’on observàvem tot el
bosc amb el telescopi del Sergi i allí també el lloc del nostre primer i últim
petó. Estàvem tots dos asseguts al centre de la caseta i ell amb gràcia em
trenava els cabells.
―Com és que en saps tant de pentinar els cabells?
―Sempre li ho faig a la meva mare. Ella és l’única que em queda i l’he de
cuidar bé ―em va venir un calfred per tota l’esquena.
―És l’única que et queda...? ―va aixecar les celles i va sospirar.
―El meu pare i la meva àvia van morir d’una greu malaltia i no m’agradaria perdre la meva mare, és la persona més important per a mi. I potser jo
també podria morir.
Em vaig girar de cara a ell i dels meus ulls va redolar fins a la meva rosada galta una llàgrima. Ell me la va eixugar i em va fer un petó alls llavis.
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Sense deixar d’abraçar-me em va dir a l’orella que les llàgrimes no curen la
mort i que ell sempre seria amb mi. Em va obrir la mà i a dintre hi va deixar
un penjoll molt bonic.
―No te’l treguis mai i sempre seràs amb mi.
Aquella mateixa nit vaig despertar-me amb un crit i vaig sentir que estava
passant alguna cosa. Vaig córrer desesperadament cap a la casa de Sergi i
en arribar vaig trobar la seva mare plorant: havia mort. Vaig jurar que mai
l’oblidaria, i mai ho he fet. Després de l’estiu vaig seguir en contacte amb la
seva mare per carta fins que també va morir. Després de tot, he seguit venint cada estiu i cada cop que vinc sento que ell és amb mi, Fameria sempre
serà al meu cor i el meu cor sempre serà teu.
El meu cor sempre serà teu, d’Andrea Fernández, Institut de Tecnificació
(Amposta). Tercer premi ex aequo de segon cicle d’ensenyament secundari
obligatori.
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Un dia de setembre
Un dia de setembre va néixer un nen com qualsevol altre: ros, amb els ulls
d’un marró molt clar. El nen, Xavier, quan va aprendre a caminar solia
escapar-se de casa, només per passejar, per a ell no era cap cosa fora del
normal.
Els seus pares no sabien com controlar-lo perquè no s’escapés. No va
deixar de fer-ho fins que, quan tenia ja tres anys, a la seva mare la va
atropellar un cotxe mentre el buscava per haver-se’n anat de casa. Els
metges van induir-la al coma, per desgràcia. A Xavier li va afectar especialment, pensava que havia passat per culpa seva. A conseqüència d’això,
quasi mai sortia de casa si no era necessari. Va aprendre a distraure’s sol,
però mai va oblidar l’accident.
Set anys després, en els quals havia estat apartat de quasi tot, els seus
oncles, que vivien a França, van anar a visitar-lo a ell i al seu pare. Tenien
un fill, Carles, de la mateixa edat que Xavier, i que no coneixia. Es va presentar:
―Hola, sóc Carles, sóc el teu cosí.
―Hola, jo em dic Xavier ―va contestar-li ell.
Era la primera vegada que es veien, va ser molt estrany que es parlessin.
Xavier va acompanyar Carles a la seva habitació.
―Què sols fer per divertir-te? ―va preguntar-li Carles.
―Tinc animals de plàstic, faig diorames amb ells, i també tinc blocs de
construcció.
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―Només això? No surts a jugar al carrer amb ningú?
Xavier no sabia què contestar-li.
―No, jo... no hi ha ningú que vulgui jugar amb mi.
―Bé, si vols podem anar a jugar a la pilota, o al parc del centre.
―Potser en un altre moment.
Aquella nit, mentre sopava amb son pare, va explicar-li el que havia passat
amb Carles, i què havia de fer. Encara se sentia culpable de l’accident de sa
mare, a la qual anava a visitar a vegades.
―Què he de fer, pare?
―Xavier, si vols sortir a jugar amb Carles, vés-hi. Quasi mai surts, només
per anar a classe, i hi ha moltes coses interessants fora de casa.
―Bé, si tu vols que hi vagi avisaré Carles.
―No és perquè jo vulgui, si no hi vols no hi vagis, però crec que et vindrà bé
prendre una mica l’aire ―va dir-li finalment el pare.
Al dia següent va sortir de casa per reunir-se amb Carles. Son pare va preguntar-li si volia que l’acompanyés fins al parc. Ell li va contestar que no,
que ja sabia per on s’hi anava. Tot just entrar al parc, va veure en Carles
assegut en un banc amb una pilota a les mans.
―Bon dia! Vols que juguem? ―va saludar-lo.
―Em sembla bé.
Carles es va allunyar i va xutar la pilota cap a Xavier. Ell va intentar tornar-li,
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però no va aconseguir ni tocar-la i la pilota va passar de llarg.
―Tranquil Xavier, només necessites una mica de pràctica. ―va consolarlo Carles.
Va anar a buscar la pilota, que havia caigut sota d’un cotxe. Després de
treure-la, va mirar cap a la carretera i va recordar l’accident. Es va quedar
paralitzat, pàl·lid i aterrit. Carles, que l’esperava impacient,va veure la seva cara.
―Què et passa? Estàs bé? ―preocupar-se.
Xavier no va dir res. Després d’uns minuts va girar-se cap a Carles i va dir
-li:
―M’acompanyes a casa? No em trobo gaire bé.
―És clar que sí, anem-hi. ―contestà ell.
Ja a casa, el seu pare va preguntar-li què li havia passat i per què de sobte es trobava tan malament. Ell li va explicar tot, el que va sentir després
de l’accident de sa mare, el perquè no sortia de casa i el que li havia passat aquell dia.
Son pare no sabia què dir, va començar dient que no era culpa d’ell, i que
si volia que busquessin ajuda en algú altre, algú que entengués millor
aquestes situacions.
Xavier es va sentir alleugerit, per fi havia pogut explicar a algú la seva
situació, i li va agradar que el seu pare ho comprengués tan bé.
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En aquell moment va sonar el telèfon. El pare va contestar.
―Qui és, pare? ―va preguntar-li Xavier.
―Són de l’hospital, diuen que li passa alguna cosa a la mare...
Un dia de setembre, Lluc Recreo, Institut de Tecnificació (Amposta). Tercer
premi ex aequo de segon cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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A deshores des de Tòquio
I de sobte, a les tres de la matinada, quan dormia, va sonar el mòbil. Vaig
mirar el número a la pantalla i, que estrany, semblava un número clau
d’Àsia. I, quan vaig fer una cerca ràpida pel meu cap, em vaig estranyar
molt, perquè em pareixia del Japó. I no, no m’equivocava. Era de Tòquio. I
ara que ho pensava, un amic meu se n’havia anat al Japó. Es deia Oriol i,
com s’havia convertit en el millor jugador de waterpolo de Catalunya, va
anar a entrenar al país del sushi.
Em va saber molt de greu allunyar-me del meu millor amic. Tot i així, la
meva vida va canviar gràcies a aquesta circumstància: vaig fer nous
amics, vaig trobar una xicota, la mateixa amb què m’he casat, però no vaig
trobar un altre amic millor.
Bé, vaig agafar el mòbil i vaig contestar, mig espantat:
―Pau, ets tu? ―va dir mig emocionat i mig en to de vacil·lar.
―Sí, sóc jo, amic de la meva vida ―mig enfadat i mig emocionat, li vaig
contestar―. Amic, si sabessis el que he viscut sense tu... No has estat al
meu costat en els meus moments més importants, això també indica que
jo tampoc he estat al teu costat. Però, despistat de la vida! No canviaràs
mai, Oriol, no veus que Tòquio està set hores més avançades que Barcelona? Ai, pel que es veu hi ha coses que sempre seran així. Però, amic,
quina màquina que estàs fet! Quina lliçó que vas donar als espanyols!
Espanya contra Catalunya! Vaja, vaja, tant de bo m’haguessis donat entrades vip per a aquella final dels Jocs Olímpics que quedarà gravada a la
història. Semblava la lletra d’una cançó.
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―Escolta, bones noticies! D’aquí a una setmana comencen els mundials de
natació a Barcelona, m’han donat vacances per a quan s’acabin els mundials i, com que sabien que volia anar a la meva terra, m’han donat bitllets
suficients per a comprar records per a tots els de l’equip Tòquiosaka Machines i per a pagar-me el bitllet del vol de retorn a Tòquio ―va dir ell.
Va acabar de soltar el seu recital.
―Doncs, primera: aconsegueix-me entrades vip per als mundials i, segona,
deixa’m dormir, sisplau! Apa, bon dia ―li vaig dir jo.
A deshores des de Tòquio, de Pau Segura Queralt, Institut Sòl de Riu (Alcanar).
Primer premi de primer cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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Somni d’estiu
Recordes aquell any que vaig vindre de vacances al poble? Va ser el primer
estiu amb tu.
El que em determina a escriure aquesta carta és… m'han quedat tantes
coses per dir, saps? Però el que m'entristeix més és que he tingut moltes
oportunitats per a dir-ho i mai les he aprofitat, això em fa embogir!
Es diu que si la persona que era o que és especial per a tu ja no hi és o es
troba molt lluny, tan lluny que se't fa impossible tornar a mirar-la als ulls,
has d’agafar llapis i paper i escriure una carta, que pot ser eterna o només
d’una paraula. Escrius tot el que et falta per dir-li però no l’hi envies, l'acostes a una flama i la cremes. Se l'endú el vent i així el dolor no es queda tan
a dins.
Et mostro el meu agraïment per tot el que m'has ensenyat, pels teus
consells, per haver estat sempre allà. Gràcies per tot!
Encara recordo aquelles nits en què ens quedàvem fins a les dues de la
matinada cantant cançons. Agafàvem bastons del terra i començàvem a
cantar. Realment eren crits, però dèiem que millors cançons que les que
cantàvem no n'hi havia cap.
“Volem cridar, cantar, ser feliços / no oblidar jugar de vegades. / I quan estiguem lluny / volem recordar de tornar a casa.”
Aquesta era la nostra cançó, no sona però era especial pel seu significat.
I el nostre somni? Vam jurar que el compliríem juntes, que no arribaríem a
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la vellesa sense haver viatjat pel món. La veritat és que no entenc el destí . És
tan complicat fer realitat un somni que sempre has desitjat?
L'últim que vam fer abans que tu desapareguessis va ser barallar-nos. Vaig
ser una estúpida per no voler quedar amb tu a la festa. Si hagués estat allà, tot
hauria estat ben diferent.
Tot queda en un record, fins i tot el somni, el nostre somni també és un record.
És trist renunciar a tot només perquè el destí ha tret les cartes més roïnes,
però la vida és com un tren: tu puges a un vagó amb molta gent, gent a qui no
dónes cap importància, només la tens present quan baixen del tren, però
tambè hi ha gent que amb el temps arriba a ser-ho tot per a tu. Algun dia tu
també voldràs canviar el teu trajecte o baixar, simplement perquè el teu viatge
s'ha acabat.
Tornar de nou al poble ja no és el mateix, saps? Tot és diferent, la gent ja no
és la mateixa, hi ha cares noves. D'entre les persones que ja no hi són, et trobes tu. Em fan molta falta les teves bromes, les mirades que feies quan t'enfadaves…
Gràcies per tot això, però sobretot gràcies per haver format part del meu estiu .
Intento no perdre les esperances i espero que en un altra vida puguem gaurdir
del nostre somni, del nostre somni d'estiu.
Fins aviat!
Somni d’estiu, de Gabriela Osiac, Institut les Planes (Santa Bàrbara). Segon premi
de primer cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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D’una activitat a una aventura
Fa molt de temps, en un petit poble muntanyenc anomenat Casins, hi vivien
els Intrèpids, uns adolescents de 14 anys que des de ben petits es coneixien i passaven moltes aventures junts. La Martina és una nena molt decidida i no li fa mai por res. El Pau és molt, molt alt i li encanten les matemàtiques. La Mariona és divertida i simpàtica, sempre està fent bromes. La
Clàudia és llesta i estudiosa, treu molt bones notes. Tots ells van a la mateixa classe menys l’Èric. Els estudis no els porta molt bé i va haver de repetir, encara que és molt bo amb els esports.
Un dia, la professora d’educació física decideix fer una activitat d’orientació
a 1r i 2n d’ESO, que consisteix a seguir unes pistes i arribar al lloc determinat. Els Intrèpids decideixen, com sempre, formar ells un equip. Van començar l’activitat i quan ja faltava poc per a arribar al punt final es van trobar dos possibles camins per on passar. La Mariona deia que havien d’anar
pel de l’esquerra, però l’Èric deia que pel de la dreta. Així que, al final, van
anar pel de l’esquerra. La Clàudia portava la pista a les mans, però es va
girar un vent tan fort que se li va escapar de les mans. El paper va fer cap a
dins d’un jardí ple de rates i ratolins d’una gran mansió abandonada, la
mansió Spontwell. La Martina els deia que havien d’aconseguir la pista, ja
que sinó, no podrien acabar l’activitat i suspendrien. Tots estaven molt esporuguits, però al final van decidir entrar-hi. La Martina anava la primera, va
saltar la gran porta de ferro i tots els altres la van seguir. La pista estava a
la mà d’una estàtua col·locada al costat d’una finestra. En Pau la va agafar,
tots van sortir corrents d’aquell jardí misteriós. Van poder acabar l’activitat i
van guanyar amb diferència els altres equips. Però s’havien quedat molt
intrigats amb la història que havia de tenir aquella mansió. Així que van
decidir tornar-hi a la tarda següent. Anaven ben preparats, amb llanternes i
espelmes per si se’ls acabava la pila de la llanterna,
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encenedors, una càmera de fotos, una navalla, etc. Quan ja estaven dins
d’aquell jardí tan descuidat i ple d’aquells petits animalons, van avançar fins al
lloc on hi havia l’estàtua. Ja no hi era! Estaven molt sorpresos, però tot i així
van decidir obrir la porta de la mansió. L’Èric va fer un pas endavant i va preguntar amb una veu tremolosa si hi havia algú. Ningú va contestar. Quan ja
estaven tots dins, van pujar unes escales en forma de cargol fins a arribar al
primer pis. Allí van sentir uns crits i la Mariona va dir que algú li havia fet una
empenta. Van anar d’esquerra a dreta i de dreta a esquerra per veure si hi
havia algú. Van poder comprovar que definitivament estava abandonada. Però
van continuar pujant les escales fins a arribar al segon i últim pis. Era molt petit
i només tenia una habitació, la biblioteca. La Martina va obrir la porta i va veure com alguna cosa es movia i s’amagava sota un escriptori. La va seguir i,
tota sorpresa, va veure que era un petit fantasma. Ell no parava de repetir que
no li fessin mal. La Clàudia li va dir que no patís, que no li farien res. I de sobte, des de tots els racons de la biblioteca, van sortir més fantasmes, de totes
edats: petits, joves, adults, ancians, etc. I un d’ells s’assemblava molt a l’estàtua que havien vist el dia anterior, on havien trobat la pista. Una fantasma els
va explicar que des que els Spontwell havien mort vivien a la mansió on tenien
de veïns al jardí les rates i els ratolins. Els va explicar que, en realitat, el que
es pensaven que era una estàtua era el seu marit, que en veure que havien
perdut la pista volia tornar-los-la encara que havia de dissimular per no ser
descobert. També els va demanar perdó per l’empenta i els va dir que havia
sigut el seu fill, el fantasma que s’havia amagat a sota de l’escriptori.
Des d’aquell dia els Intrèpids van tots els dissabtes a visitar els fantasmes, a la
mansió que els veïns de Casins creuen que està abandonada.
D’una activitat a una aventura, de Gemma Colomé, Institut Escola Daniel Mangrané
(Jesús). Tercer premi de primer cicle d’ensenyament secundari obligatori.
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La promesa del penyal
Tan prop però tan lluny. Sembla tan fàcil arribar-hi que creuen que, fins i
tot, amb la petita pastera poden aconseguir-ho. Però ells no saben que allí
lluiten dos exèrcits en una batalla constant. El viatge en si mateix ja és terrible, però el sobrepès no ajuda a creuar fàcilment. Ells saben que és difícil,
però pot més la il·lusió d’una possible vida millor, i, al final, un dia decideixen embarcar-se, deixant enrere la família, els amics, la terra… tot.
No tots aconsegueixen creuar. Molts passen a formar part d’aquests dos
exèrcits en contínua batalla.
Els que aconsegueixen arribar, s’adonen que el seu somni era només això,
un somni.
La vida a l’altre costat no és fàcil. Hi ha poca feina i les condicions de la
que hi ha no serveixen per complir el somni. A més a més, han de lliurar
una batalla amb la que no comptaven: la intolerància de la gent.
Alguna gent creu que hi ha estrangers de primera i de segona categoria: si
ve un anglès, un nord-americà, un alemany… és com si sumés, tots els
rebem amb els braços oberts, els volem tenir de veïns, i els lluïm orgullosos
si són els nostres amics. Però, en canvi, si ve un d’un país més pobre,
llavors és com si restés: l’ignorem i el rebutgem, ens molesta que vingui a
viure al nostre poble, al nostre barri, que els seus fills vagin a les nostres
escoles.

Els acusem d’aprofitar-se del nostre sistema públic: la sanitat, l’educació, les ajudes. Els acusem de prendre’ns la feina, de no integrar-se, de
no parlar la nostra llengua. Potser sí que en alguns casos sigui cert
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però això no és a causa de la seva nacionalitat, sinó de la seva personalitat. A vegades no ens adonem que part de la culpa és nostra. Potser som nosaltres els qui no els deixem acabar d’integrar-se.
Com a éssers humans que som, ningú hauria de rebre un tracte discriminatori, i com a éssers intel·ligents, hauríem d’haver pensat que en
aquesta situació també ens podríem trobar nosaltres algun dia. I ara ja
hi som! Les condicions de vida del nostre país s’han tornat difícils fins i
tot per a nosaltres. Ja no som els més rics, ja no som els més guapos,
ja no tenim els millors sous, ni tenim les millors feines. Ara ens hem
convertit en allò que tant havíem criticat.
Perquè ara la nostra gent jove és la que ha de marxar a buscar feina
fora i sense voler-ho ens hem convertit en els immigrants d’altres llocs.
Ara hem de viure aquelles vides que tant hem criticat. Hem d’ocupar els
llocs de feina dels altres, hem de sol·licitar les ajudes que els seus governs ens puguin donar, hem de fer ús de la seva sanitat i de la seva
educació. Tant de bo, allí on anem, ens donin l’acolliment necessari per
fer-nos la vida més fàcil i que nosaltres siguem capaços d’aprendre la
lliçó.
La promesa del penyal, de Jaume Roca Castro, Escola Lluís Viñas (Móra
d’Ebre). Primer premi de cicle superior d’ensenyament primari.
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El Pare d’Orient i els Reis Noels
Què passaria si els Reis Mags vinguessin per Nadal i el Pare Noel, el sis
de gener? Doncs, que els Reis Mags vindrien del pol Nord i el Pare Noel,
d’Orient.
Caldria pensar que els camells tindrien molt de fred i els sortiria molt de pèl
per protegir-se de les baixes temperatures, o bé necessitarien bufandes i
mitjons ben calentets, que si els haguéssim de triar, haurien de ser vermells. Pobres camells! Quines relliscades amb el glaç! Tindrien el perill de
trencar-se una pota amb tantes caigudes i haurien d’aprendre a fer patinatge artístic. I quan es posessin a beure, o bé es donarien un cop amb l’aigua gelada o se’ls quedaria la llengua enganxada al gel. Potser haurien
d’aprendre a volar amb el trineu, o qui sap, potser portarien unes catifes
màgiques d’Orient per volar.
Els Reis Mags també passarien fred, per això necessitarien unes corones
folrades amb llana, d’allò més calenteta, per escalfar-se el cap.
Vos imagineu els Reis Mags panxuts? I llavors, el Pare Noel estaria d’allò
més prim. Caldria fer-li més forats al cinturó, ja que sinó li caurien els pantalons.
Tampoc puc imaginar-me el Pare Noel caminant pel desert. Amb el sol de
justícia que cau necessitaria d’un vestit de bany per no treure fum per les
orelles de la calor que passaria. Ah! I no m’oblido del famós barret vermell,
hauria de tenir una mena de forats per ventilar-li el cap.
Pobre Pare Noel! I si caminant pel desert se li presenta una tempesta de
sorra? Se’n sortiria i arribaria al seu destí?
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I els rens? Tampoc sortirien molt ben parats. Durant el dia els esquilarien
com a les ovelles, però durant la nit necessitarien una manta tèrmica. A
més a més, haurien de destinar un lloc per portar aigua i llavors, i hi cabrien
menys regals.
El Pare Noel trauria la llengua per la boca per poder repartir en una sola nit
tots els regals com actualment fan els Reis Mags i els seus patges. Quina
feinada!
I voleu dir que no es perdrien pel camí? Jo, per si de cas, els regalaria una
brúixola ja que no me’n refio que es guiessin pels estels, perquè el cel del
desert no és el mateix que el que es veu des del pol Nord.
Si fóra així, tot seria un gran embolic i a mi no m’agrada canviar les tradicions que ja estan bé.
El Pare d’Orient i els Reis Noels, de Virgínia Anguera, Col·legi Sagrada Família
(Tortosa). Segon premi de cicle superior d’ensenyament primari.
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L’elf Audaç
Hi havia una vegada un elf, Audaç, que estava cansat de treballar sempre
per al Pare Noel i va aprofitar el Nadal per demanar-li un desig, ja que el
Pare Noel els feia un regalet als seus deu elfs cada any i l’Audaç va demanar visitar la Sagrada Família.
Quan estava a la porta principal, l’Audaç va agafar també una audioguia
per passar-s’ho més bé, ja que entendria millor les parts del temple. A la
façana que hi havia damunt de la porta d’entrada es podia observar una
figura que recordava Jesús, el Déu dels humans. Aquesta façana representa la seva tortura, mort i resurrecció, és la façana de la Passió.
També va veure a Jesús de nadó, a la façana del Naixement.
L’elf en l’entrar al temple va tenir la sensació que estava en un bosc perquè
les columnes que es va trobar no eren exactament rodones, eren asimètriques, com els troncs dels arbres; a certa alçada, es dividien en columnes
més petites que les anteriors, imitant les branques dels arbres; i el sostre
tenia forma de fulles. El conjunt d’aquestes columnes, amb les seves fulles,
certament semblava un bosc. A més a més, els vitralls de tots els colors
que il·luminaven el terra i les fulles de colors verds, blaus, vermells, grocs...
ajudaven a aconseguir aquest efecte. Aquests vitralls estan pensants i
dissenyats per deixar entrar “la llum justa, ni poca ni massa, perquè tant
l’excés de llum com la foscor enceguen i els cecs no hi veuen”; tal com va
dir l’Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte de la Sagrada Família.
L’Audaç, com que era molt entremaliat, va baixar al soterrani esperant trobar-se amb algun amic, però quina va ser la seva sorpresa quan va descobrir que era una cripta i que només hi estava Gaudí enterrat amb unes
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espelmes i un ram de flors.
A l’Audaç, tot el viatge per l’església li va costar molta estona acabar-lo, i
llavors es va donar compte que tenia ganes de fer pipí. Va pensar que estaria bé anar a fer-lo a un d’aquells arbres del bosc, però va canviar d’opinió i
va decidir buscar un lavabo. En sortir del lavabo es va trobar davant del
museu en què hi havia de tot relacionat amb la Sagrada Família i Antoni
Gaudí. Però el que li va cridar més l’atenció va ser una escultura de guix
sobre la Sagrada Família que representava aquest temple un cop acabat
l’any 2030 i una campana de bronze, d’uns 20 cm de diàmetre, 2 m de llargada i que fa uns 350 db.
L’Audaç va acabar la seva visita i es va quedar amb ganes de saber més
coses del temple. Va pensar que bo seria poder ser un ocell i volar pel voltant de totes les torres que encara no estaven acabades, però que des del
terra es veia que tenien molts detalls per tot arreu, i poder veure la torre
central acabada amb la creu de quatre braços, que està previst que arribi a
750,5 m d’alçada, dedicada a la verge Maria.
L’elf, en sortir i arribar al pol Nord, va escriure al seu diari personal aquestes paraules: “Estimat diari, avui he anat a la Sagrada Família i he descobert que és un edifici molt bonic, curiós, enigmàtic i digne d’admirar per fora
i per dins.”
L’elf Audaç, de Marcel Trinchán, Institut Escola Tres d’Abril (Móra la Nova).
Tercer premi de cicle superior d’ensenyament primari.
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La vaca coloraines
Hi havia una vegada una vaca que es deia Carlota. Tenia cinc anys, les
potes eren bastant curtes, la coa una mica llarga i li agradava molt caminar
i nedar.
Ella sempre havia viscut a l’aire lliure, rodejada d’herba i arbres, però ara
volia provar de viure en una granja amb altres animals. Va preguntar als
seus pares si podia anar a buscar una granja on viure. Els seus pares li
van dir que no, que encara era massa menuda. La Carlota, com que era
una mica tossuda, va pensar de fer la maleta sense que els pares se
n’adonessin i al vespre se’n va anar.
Va caminar, caminar i caminar. Quan es va cansar va parar al costat d’un
arbre a menjar i a dormir una miqueta.
Quan es va fer de dia i els seus pares van veure que la Carlota no hi era, ja
van pensar que se n’havia anat a una granja i van anar a buscar-la... La
Carlota es va despertar i, caminant, caminant, va arribar fins a una granja.
Era molt gran i, justament, estava la porta oberta. Va entrar i quan el granger Tocanassos la va vore li va fer un tatuatge, i així cada dia. La Carlota al
cap de tres setmanes ja n’estava cansada de tants tatus i va decidir marxar
a un altre lloc.
Va vore que només podia travessar per un riu i, com que a ella li agradava
molt nadar, va passar-lo sense cap problema i va arribar a una altra granja.
Aquella vegada no va tenir tanta sort i la porta estava tancada. Al costat hi
havia una casa abandonada i hi va entrar. Allí hi havia un munt de disfresses, es va posar la de repartidor de farratge per a bestiar. Va trucar al timbre i va poder passar a l’estable.
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La grangera es deia Lola i sempre portava les ungles pintades. Quan va
veure la Carlota li va pintar les ungles de color rosa, i així cada dia. Aquesta
vegada hi va estar quatre setmanes, però se’n va anar a buscar una altra
granja, perquè això no li agradava.
Va haver de caminar molt per trobar l’altra granja. Quan la va vore estava
tan cansada que va pensar: “Esta és perfecta!” La porta era de fusta i per
poder entrar la va haver de tombar, sort que després la va poder col·locar al
lloc. Es va posar a menjar amb les altres vaques.
Els amos eren un matrimoni que es deien Ruth i Oriol, i sempre duien el
vestuari conjuntat. Quan van veure la Carlota li van pintar les orelles i les
potes de color blau.
Tampoc estava tan malament, va pensar, però volia tornar amb els seus
pares, els enyorava. Al mati següent se’n va anar.
Pel camí va trobar els seus pares que portaven dies buscant-la i van tornar
a casa. Va demanar perdó perquè va vore que on estaria millor seria amb la
seua família i amics. Van fer una gran festa amb tots els amics i coneguts. I
després d’haver-li fet tatus, pintat les ungles i tenyit les orelles i les potes, la
van cridar la vaca coloraines.
Conte contat, conte acabat, i aixeca la mà si t’ha agradat.
La vaca coloraines, de Gina Forcadell, Escola Ramón y Cajal (Ulldecona). Primer premi de cicle mitjà d’ensenyament primari.
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L’aventura d’en Punxó, l’eriçó
Un dia de tardor va nàixer un eriçó; els seus pares li van posar Punxó. En
Punxó tenia molts amics: esquirols, granotes, insectes… Tota mena d’animals que us pugueu imaginar en un bosc. En Pol, l’esquirol, era el seu millor amic, junts passaven tot el temps jugant i rosegant pinyes. Un dia, sortint de l’escola, en Pol li va dir a en Punxó:
-—Vols venir a jugar?
-—Sí, sí! —li va contestar en Punxó.
Quan van arribar a casa d’en Pol es van trobar la família d’en Pol plorant,
desconsolats. En Pol, tot esverat, els va preguntar:
—Què ha passat?
Els pares, esverats, es van afanyar a contestar-li:
—Ens han robat les reserves de menjar de l’hivern.
En Punxó, tot decidit, els va dir:
—Us ajudaré a trobar el culpable!
—Gràcies! —van contestar tots.
—On guardeu les reserves? —va preguntar en Punxó.
—Al gran pou rodó —va dir en Pol.
En Punxó i en Pol van anar cap al pou rodó en busca de pistes. Van començar interrogant els veïns del pou rodó. Primer van parlar amb una
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família de granotes. Les granotes van dir que a la nit havien sentit: rec,
rec… Van anar directament a la casa dels talps i els van preguntar:
—Heu sentit alguna cosa aquesta nit?
—Ahir vam sentir corredisses sota terra —van contestar els talps.
Els dos amics van anar a casa del gat que vivia al costat del pou i li van
preguntar el mateix. El gat els va contestar:
—Jo vaig sentir una oloreta molt bona i apetitosa.
Ells van anar a casa de la rata que vivia allí mateix. Van trucar moltes vegades sense obtenir resposta. Al final, va treure el nas la rata Tata i sense
més ni menys els va tancar la porta als nassos. Una mica sorpresos van
anar al gran pou, allí tot estava normal, com si no hagués passat res. Els
dos amics van entrar dintre el pou, tot estava buit i feia una olor de formatge
molt forta. A l’interior del pou van trobar un forat, hi van entrar. Era un túnel,
feia una olor fortíssima de formatge. Van seguir el túnel i van fer cap a casa
de la rata Tata. Com que la porteta no s’obria, en Pol va anar a buscar ajuda, va tornar amb els talps, i junts van poder obrir la porta. A dins estava tot
ple de glans i pinyes, no hi cabia res més. Van sortir del túnel i van trucar a
la policia. Al cap d’uns instants van arribar un eixam de vespes i dos óssos
que van aconseguir obrir la porta i agafar la rata Tata. Els pares d’en Punxó, en veure la policia, van sortir a buscar-lo, i no sabeu el contents que es
van posar en saber que el seu fill havia salvat els esquirols de passar fam a
l’hivern!
L’aventura d’en Punxó, l’eriçó; de Maria Martínez, Col·legi Sagrada Família
(Tortosa). Segon premi de cicle mitjà d’ensenyament primari.
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Campeona
El pare del meu germà Roger es diu Ramon. Dic el pare del meu germà,
perquè la meva mare està separada. Uns anys després de separar-se del
Ramon, la meva mare va conèixer el meu pare i vaig néixer jo.
Aquest Nadal, a Ramon li va tocar una egua en una rifa. Al meu germà li
va encantar quan la va vore i el seu pare li hi va regalar amb tota la
il·lusió.
Quan va arribar Roger a casa em va dir que l’hauria d’ajudar a triar un
nom per a la seva egua. Ens va costar moltíssim posar-nos d’acord, que si
Torera, que si Coca, que si Cavalla... Al cap d’una bona estona de discutir
el nom, vam decidir posar-li Campeona.
Campeona és preciosa, bondadosa, és de color marró i té dos taquetes
blanques a la cara que encara la fan més especial.
El meu germà ja la munta. Els dissabtes al matí va a fer algunes classes.
Aquest diumenge passat van anar a Santa Bàrbara, per participar als Tres
Tombs. Jo no hi vaig poder anar perquè estava molt constipada i el temps
no acompanyava gens.
A mi els animals m’encanten, són una de les meves passions, una de les
altres passions meves és el patinatge.
Tots els diumenges a la tarda i algun dissabte anem a veure-la i ens ho
passem molt bé. Li donem verdura, mandarines senceres, la raspallem i la
netegem.
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Si ha vingut Ramon, la muntem una estoneta cadascú. La mare m’ha apuntat a classes, ens costen 20 euros l’hora.
La setmana passada vaig parlar amb Ramon i em va dir que quan Campeona sigui mare me regalarà a mi el fill. El meu germà va contestar dient que
si és bonic se’l quedaria ell i si és lleig me’l donarà a mi. A mi, com sigui el
poltret de Campeona m’és igual, el que realment m’importa és poder gaudir
d’un fillet de Campeona, m’agradaria tant...
Pel que pugui passar, de moment jo ja tinc pensat com li posaria, depenent
del seu sexe. Si és mascle, Misterio, i si és femella, Torera.
Ara toca esperar i xalar amb Campeona.
Campeona, d’Ainhoa Ciruelo Páez, Escola 21 d’Abril (l’Aldea). Tercer premi de
cicle mitjà d’ensenyament primari.

48

El Pistoler
Hi havia una vegada, a l’oest americà, un vaquer que vivia tot sol al
territori dels indis pell roja. Al vaquer l’anomenaven el Pistoler, perquè era
el més ràpid disparant. El Pistoler estava preparat per lluitar contra els
indis si arribés el moment.
Un dia, el Pistoler va anar a buscar aigua amb el seu cavall marró i es va
trobar cara a cara amb tres indis de la tribu pell roja. El Pistoler va agafar
la pistola i va començar a disparar i els indis a llançar fletxes.
Llavors, un dels indis va caure del cavall i es va trencar la cama.
—Quin mal! —cridava l’indi.
El Pistoler es va adonar que el ferotge indi era una persona com ell i el va
portar amb el seu cavall a la seva tribu perquè el curessin.
Els indis, agraïts amb el Pistoler, el van fer amic i germà de la tribu pell
roja per sempre.
Conte contat, aquest conte ja s'ha acabat .
El Pistoler, de Roger Gallego Panisello, Escola 21 d’Abril (l’Aldea). Primer
premi de cicle inicial d’ensenyament primari.
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El viatge fantàstic de Tomaqueta
Fa molt de temps, en temps de Maria Castanya, hi havia una marieta que
es deia Tomaqueta i era alegre, aventurera, una mica fantasiosa i quan
deia una mentida li desapareixia una piga.
Un dia va volar molt alt fins que va arribar als núvols i allí es va trobar un
ratolí que es deia Pirulí i era el vigilant de Nuvolàndia, un país fet de gominoles.
Pirulí li va contar que feia dies que rondava per allí una bruixa que era
molt goluda i que es menjava el país, i Tomaqueta li va contar el que li
passava amb les seves pigues quan deia una mentida i van decidir ajudarse.
Tomaqueta va dir tantes mentides que li van desaparèixer les pigues i de
seguida li van tornar a aparèixer quan va fer fora la bruixa.
I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.
El viatge fantàstic de Tomaqueta, de Núria Pons, Col·legi Teresià (Tortosa).
Segon premi de cicle inicial d’ensenyament primari.
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El lleó tafaner
Hi havia una vegada la classe de segon que va anar d’excursió al zoo.
Estaven molt il·lusionats.
En arribar al zoo ja els esperava la monitora.
Van començar la visita anant a veure les girafes, elefants, micos...
De sobte, va començar a sonar l’alarma del zoo: s’estava escapant un
lleó petit!.
La gent va començar a enfilar-se pels arbres, a amagar-se pels lavabos, i
la classe de segon va amagar-se a la casa dels micos antiga.
La Laura i en Damià es van escapar per anar a ajudar a buscar el lleonet.
La mestra, tota preocupada, va seguir vigilant la classe.
La Laura i en Damià, amb el seu berenar, van atrapar el lleonet.
Conte contat, aquest conte ja s’ha acabat.
El lleó tafaner, de Cinta Encontrado Masdeu, Escola 21 d’Abril (l’Aldea). Tercer premi de cicle inicial d’ensenyament primari.
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