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Presentació 

El Concurs Literari Sant Jordi de l’IES Olorda de Sant Feliu, aquest any 2007, 

ha arribat a la vint-i-vuitena convocatòria. Una vegada més, els professors del 

Departament de Llengua Catalana i Literatura hem entrat a classe amb les bases del 

certamen i hem recorregut a tota mena de recursos per aconseguir la participació dels 

alumnes: els hem mirat de persuadir, d’animar i d’empènyer a participar-hi.  

Finalment, un floret d’alumnes s’ha posat a escriure, els uns incentivats pels 

premis i els altres engrescats per l’amor a l’art. I el professor, atent, es trobava amb la 

sorpresa de veure com s’anaven perfilant històries situades en móns fantàstics o 

arrelades en el marc de la vida quotidiana de nens, d’adolescents o d’adults. I veies com 

el delit de la contalla s’apoderava de la imaginació i com brollaven impetuoses les 

paraules. I descobries que aquells alumnes que alguna vegada t’havien acabat la 

paciència fent cara d’estaquirot quan els parlaves de complements directes o d’atributs 

podien trobar una flameta de mots que els convertia en creadors. 

I els aprenents de poeta.... Aquí l’aventura semblava més incerta. Algú va 

intentar fer passar gat per llebre (a Internet, ja se sap, hi ha de tot!)... Altres vegades, 

t’adonaves que la magnitud dels sentiments expressats feia de mal encabir amb poques 

paraules. Finalment, veies qui amb una aparent senzillesa desgranava amb mots segurs i 

prou destres els sentiments o les idees. 

 

Un concurs literari d’un centre d’ensenyament secundari és, per naturalesa, un 

concurs d’aprenents: aprenents de la vida, aprenents de la llengua (que en molts casos 

no és la pròpia), aprenents de les tècniques d’expressió literària en un món amb gran 

predomini dels mitjans audiovisuals... Però l’art ancestral de contar o de recitar està 
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molt arrelat en la societat. Us invito, doncs, a continuar escoltant contalles i poemes. No 

les escoltareu de llavis dels ancians o bards de la tribu asseguts a terra entorn d’un foc, 

ni tampoc les sentireu de la boca de l’avi asseguts en un escon davant d’una gran llar de 

foc encesa, ni tampoc les oireu de la veu de professionals de la ràdio o de la televisió 

ajaguts còmodament al sofà de casa. No. Vosaltres mateixos passareu els fulls, triareu el 

relat o poesia que vulgueu i posareu veu a les paraules escrites. Potser llavors es 

produirà la meravella d’entrar en universos nous de la mà, sovint incerta, però 

il·lusionada, d’un jove artista novell. 

Us ofereixo, doncs, una selecció de les cinquanta-sis obres presentades enguany 

perquè pugueu passar-hi una bona estona.  

 

Per començar, si voleu consultar la llista de participants, aneu al final d'aquesta 

revista; però si el que desitgeu és conèixer el veredicte, passeu a la pàgina següent. 

 

Bé, només em resta donar les gràcies als alumnes i professors que hi han 

participat (com a concursants o com a jurat) i renovar la invitació a llegir els treballs 

premiats. 

 

Sebastià Bech i Camps,  

Cap del Departament de Llengua i Literatura Catalanes 
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Premis de la 28a edició 

Conte 
 

Grup Primer (Primer i segon d’ESO) 

Primer premi:       Desert 

Segon premi:  ARMAND LÓPEZ ALBIOL (1r B):  La màquina de les lletres. 

Finalista: MARINA MIRANDA MENGUAL (1rB) La història de les roses. 

 

Grup Segon (Tercer i quart d’ESO) 

Primer premi: CARLOS CANALES BONILLA (4t B) Per quin camí segueixes? 

Segon premi: HAJAR NOUINOU (3r A)  Mai és tard 

Tercer premi: MONTSERRAT HERRERA (4t A) Camins oposats 

Tercer premi: RAQUEL JIMÉNEZ LÓPEZ (4t A) Un gran cas 

Finalista:  ABIGAIL ORTEGA (4t A)  La recerca de la felicitat 

Finalista:  ISABEL MERINO (4t A)  Un misteri curiós 

Finalista:  MARTA VALDERÁBANO (3r A) Per mals camins 

Finalista:  MIREIA GARCIA (4t A)  Són coses que passen... 

Finalista:  SERGI PISABARRO MOLINA (4t A) Restes biològiques 

 

Grup tercer (Primer i segon de Batxillerat) 

Primer premi: ANA ABELLÁN GARCÍA (2n D) Falsa personalitat. 

Segon premi: IRENE RODRÍGUEZ LLAMAS (2n D) El pastís de la Dolors. 

Segon premi: JAVIER BELMONTE (2n E)  Caçadors de marmotes. 

Tercer premi: ESTHER GARCÍA (2n D)  Amistats boges 

Finalista: ANA MADRUGA CRIADO (2n D) Un viatge a Guru 

Finalista:  CARMEN DE LA TORRE RIAL (2nD) Dies negres 

Finalista: CHARI VIÉTEZ VÁZQUEZ (2n D) Un alè 

Finalista: NÚRIA PASTOR PRIEGO (2n D) Tot era perfecte 
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Poesia 
 

Grup Primer (Primer i segon d’ESO) 

Primer premi: ADRIÁN PÉREZ (1r A)  Els colors i la poesia 

Segon premi: FACUNDO EZEQUIEL FERRARI (1r A) Els colors i la poesia 

Finalista:  TAMARA FERNÁNDEZ G (1r B) L’amistat 

 

Grup Segon (Tercer i quart d’ESO) 

Primer premi: MARIA BORONAT DEMATTEY (3r A)  Escapant de la ciutat 

Segon premi: LOUBNA GRIDA (3t A)   Escola verda 

Tercer premi: ÈRIC LÓPEZ AGUDELO (4t A)  L’home 

 

Grup tercer (Primer i segon de Batxillerat) 

Primer premi:       Desert 

Segon premi: ELISABET MINGO ZAMBRANO (2n D) M’agradaria... 

 

 

Còmic i auca 
 

Grup Primer (Primer i segon d’ESO) 

Primer premi:       Desert 

Finalista:  EDUARDO MAQUEDA DÍAZ (1r B)  En Reyzor 
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La màquina de les lletres 
Hi havia una vegada un nen que es deia Enric. Tenia els cabells negres, els ulls 

verds, vestia normal i vambes Quiksilver. 

Ell, a l’institut IES Olorda, escrivia molt però estava ja tan cansat d’escriure que 

va decidir fer un invent. 

Llavors se’n va anar al laboratori de l’institut Olorda amb permís de la 

professora de Ciències Experimentals, una professora fabulosa i dins del laboratori va 

començar a fer l’invent. 

Al principi va fer una màquina d’un llapis amb una pantalleta i botons amb què 

escrivies la paraula al llapis i el llapis escrivia la paraula sense tocar-lo, però després se 

li va ocórrer fer un invent molt diferent. Es posava un casc al damunt, potser deia 

l’Enric una paraula per exemple “la pedra màgica” i la màquina escrivia “la pedra 

màgica” amb un llapis que tenia la màquina i el paper sortia imprès i corregit. 

Un dia la va presentar a l’Ajuntament i li van donar un premi que era un títol que 

deia “un dels millors fabricants infantils de l’IES Olorda” i a l’Olorda un altre títol que 

deia “a un gran institut de Sant Feliu de Llobregat per deixar a l’Enric el laboratori” i a 

la professora de Ciències Naturals li van fe una classe gegant que no li faltava de res. 

L’IES Olorda va felicitar l’Enric, que els va donar les gràcies per haver-li deixat el 

laboratori i aquí s’acaba aquesta història de l’Enric, que es va fer famós. 

El Maquinari 

Armand López Albiol (ESO: 1rB) 

 

 

 

Segon premi. Conte, grup primer 
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La història de les roses 
Aquesta història és la història de les roses. S’hi explica com van aparèixer al 

món les roses, i així començà… 

Era un dia fabulós en un petit poble de l’interior de Girona. Tot era meravellós 

fins que un dia com qualsevol altre, un senyor vell es va posar malalt. La seva família 

estava molt malament, molt trista, perquè aquell pobre senyor era un bon home que 

ajudava a tothom que venia a demanar-li consell i ho feia molt bé això d’ajudar. 

El cas és que aquest home anava empitjorant, cada dia més i més. 

Van passar mesos de tristesa i dolor, sobretot la seva néta ho va passar 

malament, perquè només tenia deu anys i no tenia pares, vivia amb ell. 

El temps anava corrent i al final el pobre home vell va morir… Tot va acabar 

molt ràpid, així que la nena no va tenir temps d’organitzar res per a l’enterrament. 

Aleshores, la nena va fer-li una preciosa rosa de paper. Quan el van enterrar, la neta, va 

posar-li la rosa de paper a sobre d’ell… 

Quan anava passant la néta ja es sentia millor. Cada dia la nena posava sobre la 

tomba del seu avi, una gota d’aigua. Amb el temps, l’aigua i la màgia de tant d’amor, va 

créixer una rosa, a la tomba del vell. 

Tota la gent agafava roses quan volia, perquè havien pastat molts anys, i hi havia 

moltes més roses. 

Així és com van néixer les roses. 

Tarongeta 94 

Marina Miranda Mengual 

ESO: 1rB 

 

Finalista. Conte, grup primer 
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Per quin camí segueixes? 
Eren les dotze de la matinada, estava cansat i tornava a casa quan, de sobte, d’entre les 

ombres d’un carreró estret va aparèixer un home vell i descuidat. Primer em vaig endur 

un ensurt i després li vaig preguntar: 

- Que li passa res? 

Ell no em va respondre, va girar-se i se’n va anar sense respondre res. Aquell 

barri s’havia tornat molt estrany. No semblava igual que els altres de la ciutat. D’entre 

totes les voltes que feia cap no em feia sortir d’aquell embolcall de carrers estrets i 

foscos. Passava el temps i cada cop me’n recordava menys del lloc per on havia entrat. 

De fet no ho recordava. D’entre els blocs de pisos estrets i amples sortia gent de tot 

tipus, però que en preguntar-los no em contestaven. Jo no recordava el que m’havia 

passat anteriorment a això. Només recordava que estava caminant cap a casa després del 

sopar i que estava fent voltes. Jo caminava ràpid com si pesés menys que abans. 

A les tres de la matinada, després de fer un munt de voltes a un barri de carrers 

iguals d’on no podia sortir, vaig veure una persona que caminava molt de pressa. Vaig 

pensar de seguir-la i trobar-la, però, de fet, era ell qui em buscava. Semblava un home 

d’uns cinquanta-cinc anys. Se’m va acostar una mica més. Jo el mirava als ulls. Després 

d’uns instants, que se’m va fer interminables, va començar a moure els llavis. 

- Bona nit, li tinc de dir una cosa - va dir l’home suaument. 

Jo no li vaig contestar, només el mirava. 

- Vostè està atrapat en un lloc d’on no podrà sortir, si jo no l’ajudo. Vol 

continuar el seu camí o vol quedar-se atrapat aquí per sempre més? 

- Però... com sé jo que m’he de refiar de vós? Com sé que aquest barri no té 

sortida? He hagut d’entrar aquí per algun lloc, no és així? 
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- De moment, només li diré que l’he vingut a buscar expressament des de molt 

lluny i que si vol continuar el camí m’ha de seguir. De vegades, tota persona s’ha de 

refiar d’algú. Així, doncs, què fa: es queda, anant a la seva, o ve li ho explico tot pel 

camí? 

- Espereu-me! Ara mateix vinc! 

Vam començar a caminar. A mi em semblava que ja havia recorregut aquell 

camí per on em portava, però el vaig seguir. Aleshores va començar a parlar: 

- Hi ha una dimensió creada pel nostre cervell entre una etapa de la nostra vida i 

la següent. Es pot sortir de l’etapa sempre que es vulgui o es cregui veritablement que ja 

ha canviat d’etapa. Això li semblarà estrany, però vostè ha canviat d’etapa. 

- Què? Què voleu dir amb això de les etapes? 

- Vol dir que vostè, vostè... està mort en l’etapa anterior. 

- Com que sóc mort? 

- Un no se n’adona quan es mor. Ja estem arribant a la porta. Aquesta porta de 

què li parlo és una porta que l’enviarà a continuar el seu camí. El seu destí està en vostè. 

Si es creu que està mort i realment vol fer una altra vida en la qual no recordarà aquesta, 

podrà cursar una altra etapa. També pot intentar passar sense creure’s que està mort i 

aquesta porta es tancarà i es quedarà atrapat en una realitat imaginària que crea el seu 

cervell. També pot quedar-se sense intentar fer-hi res, però això és cosa seva. Vostè 

decideix, entra o es queda? 

L’atrapaetapes 

Carlos Canales Bonilla (ESO: 4t A) 

 

 

Primer premi. Conte, grup segon 
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Mai és tard 
- Mare, per què el pare treballa tant? 

- Filla meva tu saps que si el pare treballa tant és pel nostre bé i és perquè 

nosaltres puguem viure còmodament. 

- Però no és just: mai està amb nosaltres. 

- Doncs si penses que el pare mai està amb nosaltres, escolta aquesta història. 

Es tracta d'una noia que es deia Clara i tenia molts problemes d'aprenentatge i 

no era pas perquè li costés. La noia era molt intel·ligent i li agradava aprendre. El cas 

era que el seu pare era un empresari en vies de desenvolupament que havia de viatjar 

molt. Els viatges eren tan constants que s'havia d'emportar la família, i ja t'ho pots 

imaginar: la pobra Clara havia de canviar d'escola constantment. Quan ja s'havia 

acostumat a una i havia fet amics havia de marxar. A vegades no parava ni una 

setmana en una escola. Tenia un historial llanguíssim. Havia estat en tot tipus 

d'escoles, públiques, privades, de monges, concertades, en fi, escoles variades i 

diferents. 

La Clara se sentia sola. Estava creixent i no tenia amics ni tampoc uns pares 

que li fessin cas. Havia crescut i encara no coneixia l'amor. N’estava farta, no volia ser 

una persona ignorada per tots, que havia de canviar d'escola com aquell qui es fuma un 

cigarret. 

Això va continuar fins que va començar l'institut. Llavors va ocórrer un succés 

que la marcaria per sempre. Va perdre els seus pares en un tràgic accident. Totalment 

era una noia sense pares i sense amics. Els serveis socials van encarregar-se que 

tingués una nova llar amb l'únic familiar que li quedava, que era la seva avia, i es va 

assentar a casa seva: La cuidava com ningú, l'havia apuntat a la millor de les escoles 

on va fer molts amics.  
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Ja ho tenia tot: això era el que pensava. Com ja se sap, les àvies solen ser dones 

grans. En aquest cas ho era i tenia molts problemes de respiració que la van fer 

ingressar en un hospital i després d'uns dies va morir. 

La Clara no entenia per què tot li passava a ella i quan li van dir que l'havien de 

dur a un internat s’hi va negar rotundament, però no hi havia una altre solució. 

Va haver d’anar a un internat. De fet més que un internat era una casa 

d'acollida on hi havia molts nois i noies. Tots feien la mateixa cara, reien però als ulls 

es notava una tristesa molt gran. La Clara s’hi va adaptar i va conèixer un noi de qui es 

va enamorar . Els dos eren conscients que si algú s'assabentava de la relació que tenien 

els haurien de separar però van córrer el risc, fins que un dia el rumor es va expandir i 

es van haver d'acomiadar. Va ser el noi qui va marxar però ells sabien que es tornarien 

a veure. El dia que la Clara fes els divuit i sortís d'aquell lloc es trobarien a les portes 

de l'internat . 

Van passar el dies i ja només quedava una setmana per al dia més esperat de la 

Clara. Aquella setmana va ser llarguíssima, va durar una eternitat, però com ja se sap 

les setmanes tenien set dies i aquests set dies havien passat i la Clara esperava el noi a 

la porta de l'internat. Va esperar hores, però el noi no va acudir. La noia pensava que 

era una desgraciada i que tot li passava a ella. Ja tenia divuit anys i ja era independent, 

només havia d’anar al banc i demanar els diners que els seus pares li havien deixat. Ho 

tenia tot solucionat: tenia una casa i diners, només li faltava una feina i la va 

aconseguir. Treballava en un súper i estava molt bé perquè coneixia molta gent. La 

Clara era feliç encara que a vegades pensava en els seus pares, en la seva avia i, 

sobretot, en aquell noi que l'havia deixat plantada. Això va anar així fins un dimarts 

tretze, el dia que tothom pensa que és el dia de la mala sort, encara que la Clara no es 

creia en aquelles ximpleries perquè, a ella, li havien passat moltes coses dolentes però 
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cap en un dimarts tretze. Tanmateix el que ella no sabia era que aquell dimarts li 

canviaria la vida, no cap a mal sinó cap a bé. Aquell dia la noia va anar a treballar 

com sempre, va cobrar a molts clients, però n’hi va haver un de molt especial. No havia 

sospitat que cobraria a aquell noi que l’havia deixat plantada. Es van reconciliar i amb 

el temps va ser el seu marit amb el jurament, però, que mai no faria passar als seus fills 

el que ella havia passat. 

- Mare, aquesta història em sona molt. 

- Sí, és clar que t'ha de sonar: és la història de la teva tia Clara. 

RIM 

Hajar Noiunou el Harrack (ESO: 3r A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon premi. Conte, grup segon 
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Camins oposats 

Avui la Marta ha tornat a recordar. De cop he pogut veure com la seva mirada reflectia 

una barreja d'enyorança i de felicitat. De seguida m’he adonat que pensava en ell. 

Fa uns dos anys, quan la Marta encara era una nena innocent va conèixer el 

Marc. Ella estava amb les seves amigues en un parc i, de sobte, el va veure. No va poder 

deixar de mirar-lo. Aquell noi no era del tot maco, ni feia gaire bona pinta, però encara 

així la va enamorar a l’instant. Quan el Marc va observar que ella l’estava mirant, s’hi 

va apropar i van començar a establir conversa. De seguida, la Marta va comprovar que 

venien de móns molt diferents. Ell no tenia reptes ni il·lusions, tan sols estava preocupat 

per la seva panda d’amics amb qui es dedicava a fer pintades pels carrers, a barallar-se 

amb els qui no pensaven com ell i a organitzar festes en què bevia fins a la matinada. 

Per a ella, tot això era nou. Estava acostumada a esforçar-se pels seus estudis, a anar al 

parc amb les seves amigues a donar un tomb, a sortir el dissabte amb la seva família a la 

muntanya i a quedar-se mig adormida al sofà mentre veia la televisió al costat de la seva 

estimada mare.  

Qualsevol altra noia s’haguera apartat del Marc, però ella no ho va fer, alguna 

cosa la va incitar a romandre al seu costat.  

A partir del dia en què es van conèixer, van començar a quedar molt sovint, es 

van fer íntims amics i en poc temps van acabar sent alguna cosa més que això. 

Recordo, com si fos ahir, el dia en què la Marta el va haver d’anar a veure a 

comissaria. Ella no entenia com podia estat ficat sempre en tants embolics, se sentia 

impotent davant el seu caràcter, s’adonava que la seva relació no arribaria enlloc, però 

el volia ajudar no sabia ni com, ni per què, però el volia ajudar. A les poques hores la 

policia va alliberar el Marc i la Marta el va anar a recollir. Ella li va deixar molt clar que 

no podia aguantar més aquesta vida que estava tenint: per culpa d'ell s'estava 

empitjorant la relació amb la seva família, les seves notes havien baixat i estava 
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afrontant problemes que no eren els normals d’una nena que estava començant a viure la 

seva adolescència. El Marc la va comprendre, ell sabia perfectament que no era el perfil 

de noia que necessitava, però l’estimava profundament i, per això, va decidir deixar 

aquella mala vida. 

Però tot no va ser tan fàcil. El Marc va intentar apartar-se cada vegada més dels 

seus amics, però ells es van adonar que volia deixar aquella panda que havien creat, la 

qual defensava idees que no tenien ni peus ni cap, i per això es van dedicar a perseguir-

lo i a fer-li la vida impossible. Veritablement arribaven a ser perillosos. Més d’una 

vegada el Marc havia estat apunt de resultar ferit en aquelles persecucions i, el que és 

pitjor, també volien fer mal a la Marta.  

Quan la Maria, la mare de la Marta es va assabentar de tot això, la va voler 

apartar radicalment d’aquell noi. Considerava que no havia estat criant la seva filla als 

millors col·legis i amb una excel·lent educació com perquè acabés sent la xicota d’un 

macarró i l’objectiu de persecució d’una panda de carrer. 

Les vides del Marc i la Marta es van complicar moltíssim, tothom s’oposava a la 

seva relació, però ells defensaven el seu amor i van lluitar per ell en tot moment. 

Prova de tot això, va ser el dia en què la Marta va sortir d’amagat de casa seva i 

va anar amb ell fins en un poblet llunyà on estava enterrada la mare d’en Marc. Davant 

de la tomba d’aquella dona, ell li va explicar que en morir la seva mare, tot se li va 

complicar, el seu pare al principi es va sumir en una profunda depressió, però poc 

després va refer la seva vida amb una altra dona, va tenir dos fills més i el va deixar una 

mica de costat. En aquell moment tant difícil per a ell va conèixer la seva panda, en ells 

trobava l’afecte, la comprensió i la integració que li feia falta i per aquesta raó va seguir 

els mateixos camins que aquells que fins ara havia considerat amics. 

A les vuit de la tarda, quan la Marta va tornar a casa es va dedicar a parlar amb 

la seva mare. Desitjava amb tot el seu cor que aprovés la relació que tenia amb el Marc i 
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que els ajudés a sortir de tots aquells problemes. Després d’una llarga estona la Maria, 

va començar a acceptar la relació i va prometre a la seva filla que intentaria no ser tan 

dura amb el Marc. 

Tot es va calmar durant una setmana aproximadament, semblava que la felicitat 

acompanyava la parella. Les amenaces de la panda del Marc es van acabar igual que la 

desaprovació de la família de la Marta sobre la seva relació. Van viure una setmana 

realment feliç. Van aprofitar per anar al zoo, per caminar per la platja durant els matins, 

per parlar durant hores... Potser tot va ser tan perfecte per deixar en la ment d’aquells 

dos adolescents alguns bons records abans que se separessin definitivament. 

Estic segura que la Marta mai no oblidarà aquell divendres 5 de març. Feia una 

tarda perfecta, es trobava en companyia del Marc caminant pel carrer, però de sobte 

algú va ferir greument al Marc amb una navalla. Ràpidament el noi va ser traslladat a 

l’hospital, però no es va poder fer res per la seva vida.  

La Marta estava destrossada, en tan sols un instant havia desaparegut tot allò pel 

qual ella havia lluitat. Amb ell a més d’un gran amor, havien fugit tantes experiències...  

Quan va poder deixar de plorar, va mirar al terra i va veure una nota que posava: 

“Gràcies per fer-me morir feliç. Marc.” 

És normal que encara el trobi a faltar, però hi ha una cosa que mai li podrà 

prendre ningú, el record de la felicitat que ha viscut i la fortalesa amb que va poder 

vèncer uns problemes totalment aliens a la seva vida. No ho diu, però ara ja sap per què 

va romandre al seu costat des del moment en què el va conèixer, ho va fer tan sols per 

amor.  

Mont* 

Montse Herrera (ESO: 4t A) 

 

Tercer premi ex-aequo. Conte, grup segon 
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Un gran cas 
L’1 de Juny, la comissaria està en silenci, l’inspector Oriol està dret amb les 

mans agafades a l’esquena mirant per la finestra, està esperant el gran moment… 

Truquen tres cops a la porta. L’inspector Oriol empassa saliva. Entra el subinspector 

Joan: 

- Senyor, un altre any... 

- Reuneix tota la comissaria...- contesta l’Oriol. 

Al cap d’una hora, tota la comissaria es reuneix en una sala, i l’Oriol comença a 

parlar: 

- Com cada 1 de Juny dels últims tres anys, hem rebut una altra amenaça en clau. 

Aquest any tenim d’agafar aquest assassí. Us repartirem a cadascun de vosaltres un 

paper amb aquest missatge en clau. Feu tot el possible per esbrinar el que passarà abans 

que passi, hi ha vides en joc... Poseu-vos en marxa! 

Tots els que hi ha reunits, es posen a fer coses corrents. L’inspector Oriol agafa 

d’un braç a un dels seus homes i li diu que vagi cap al seu despatx. En arribar al despatx 

l’Oriol invita a seure el seu home amb un gest, i comença a parlar... 

- Ets nou en aquesta comissaria i a la millor no havies sentit a parlar d’aquest 

assumpte... però tu ets el més indicat per resoldre’l. Carles, sé que ets molt nou per 

veure’t amb la responsabilitat d’una o d’unes vides, però en l’any que portes aquí has fet 

molt més que qualsevol dels meus homes. Ets una gran promesa com a policia i aquesta 

és una gran oportunitat per demostrar-ho, així que et dono tota la meva confiança. 

- Gràcies per la seva confiança inspector, faré tot el que estigui a les meves 

mans. 
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En Carles surt del despatx content pel que pensa l’inspector d’ell i al mateix 

temps està molt preocupat, perquè no sap si podrà resoldre aquest cas. Agafa el paper 

que té a la butxaca, el desembolica i el comença a llegir per a ell mateix: 

Una nova flor naixerà, una altra en morirà, la celebració es trencarà, però 

l’ànima sobreviurà. Amb lluna plena al carrer Santa Creu us despistareu, perquè 

m’estareu buscant mentre jo estic matant.  

Mentre en Carles, mig perplex, es queda pensant totes les possibilitats del que 

pot dir l’assassí amb aquestes paraules, un company entra corrents al despatx de 

l’inspector cridant... 

 - Ja ho sé, ja ho sé! 

En Carles se sorprèn i es queda a fora escoltant la conversa. 

- Què en saps?- demana l’inspector. 

- Sé el que vol dir el missatge... 

- I què vol dir?  

- “Una nova flor naixerà” es refereix al fet que ahir va néixer la filla del rei; “una 

altra en morirà” significa que mataran a algú i com que la frase següent és “la celebració 

es trencarà” vol dir que “aquesta flor” que es morirà serà el rei, perquè anava a celebrar 

el naixement de la seva filla amb el poble pels carrers de la ciutat i un d’ells és el carrer 

Santa Creu. 

En aquest moment, en Carles irromp al despatx dient: 

- Com és que n’estàs tan segur? Si fos així, aquest missatge seria molt fàcil. Hi 

ha algunes coses que queden en l’aire com “l’ànima sobreviurà” o “amb lluna plena”, 

entre altres. 

- Aquestes frases les deu haver posat l’assassí per despistar-nos o simplement 

perquè el seu missatge rimi – diu el seu company convençut que té raó. 
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- Tens raó, aviseu tots els agents possibles i aneu cap al carrer Santa Creu. I, tu, 

Carles, no tafanegis ni fiquis el nas en les converses dels teus superiors- talla 

l’inspector. 

Tots els agents van corrents cap al carrer Santa Creu. En Carles també hi va, 

però cop convençut. En arribar veu que els policies estan mirant per tots els pisos i 

racons possibles. Ell comença a furgar pertot arreu. Poc després la vista se li’n va cap a 

una farmàcia i es queda mirant fixament la creu lluminosa que hi ha. De sobte i, sense 

que ningú se n’adoni, arrenca a córrer. Deixa la farmàcia enrere, i no para fina a arribar 

al seu punt de destinació. Allí treu la pistola i apunta un home que es queda sorprès en 

veure’l. Llavors en Carles comença a parlar: 

- Ets molt llest...- diu esbufegant després de tant córrer –. M’ha costat, però a la 

fi he descobert el teu missatge. Tot el que volies era despistar la policia i reunir-la a 

l’altra punta de la ciutat per fer aquí el que volguessis, com dius a les frases “m’estareu 

buscant, mentre jo estic matant”. El principi del missatge sí que estava destinat al rei, 

però a la línia “però l’ànima sobreviurà” deixes clares les teves intencions que, en 

veritat, ell no era el teu objectiu. El que volies era despistar-nos, per deixar-te camp 

lliure. El que més m’ha costat d’esbrinar ha estat on atacaries, però en veure una 

farmàcia m’he adonat que a la frase “en el carrer Santa Creu us despistareu” et referies a 

un hospital pel símbol de la creu, però en les paraules “amb lluna plena” ha estat on 

m’has dit a quin hospital actuaries, perquè aquest mes la lluna plena és el 23 de Juny, i 

aquest dia per l’horòscop és càncer i l’únic hospital de la ciutat que té planta de malalts 

de càncer és aquest... 

En Carles es queda satisfet de les seves paraules i agafa el transmissor per trucar 

a l’inspector i dir-li que ja ha enxampat l’autor dels missatges en clau i que no es 
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preocupi que té l’assassí controlat i que la bomba que portava per fer esclatar l’hospital 

no explotarà. 

 

Aquesta missió va aportar a Carles una medalla honorifica, un ascens 

professional i la consideració del país, que ara el considera, malgrat la seva joventut, un 

dels millors investigadors a nivell nacional.  

Lequar 

Raquel Jiménez López (ESO: 4t A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer premi ex-aequo. Conte, grup segon. 
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La recerca de la felicitat 
 

No fa gaire temps, una noia que tenia 16 anys es trobava vagant pel món sense 

saber on anar ni què fer. Aquesta noia es deia Rut. Tenia una família que l’estimava, un 

xicot que estava boig per ella, unes amigues de veritat, però no era feliç de cap manera. 

Es trobava endinsada i sumida en un món del qual no podia ni tampoc no volia sortir.  

Ella buscava un camí que la dugués a un espai tranquil, relaxat, sense 

preocupacions... Però aquest lloc no existia. 

La Rut sabia perfectament que els seus somnis mai no es farien realitat, però de 

nit, quan tot era foscor, l’únic que la feia escapar del seu llit, de la seva cambra, era 

tancar els ulls i deixar-se portar a aquells estranys llocs impossibles. 

La seva vida era bastant atrafegada, cosa que la feia desconnectar, encara que 

això sembli una contradicció. Moltes vegades s’escudava en les seves activitats per no 

deixar entreveure als altres el que sentia. Efectivament, de cara als altres, tot eren 

somriures i rialles: no podia ser d’altra manera! Tot mentider sap dissimular! 

La seva mare, una dona molt intel·ligent i simpàtica, no sospitava res del que 

sentia la seva filla, cosa que agradava molt a la Rut, ja que trencava el tòpic que les 

mares saben tot el que passa als fills. Quan la Rut reflexionava sobre aquestes coses, 

sempre acabava amb un somriure als llavis, perquè pensava que si existia algun Déu 

amb les seves reflexions estaria entretingut.  

La seva millor amiga, l’Eva, estava boja per l’amic del xicot de la Rut (que es 

deia Andreu). La Rut sempre es reia de l’Eva, perquè feia moltes ximpleries quan el 

Joan, que era l’amic de l’Andreu, era a prop. L’Eva era molt sensible, i moltes vegades 

es posava a plorar, perquè el Joan passava d’ella. Quan això ocorria, la Rut no sabia 

com reaccionar, ja que mai no havia sigut massa afectuosa; per això, l’Eva veient que 
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no li donava ànims, li deia que tenia el cor fred com un glaçó i fugia, o almenys això li 

semblava, a la Rut. 

Fugir. Això era el que la Rut volia: fugir... Però com? 

Passaven les setmanes, i ella cada vagada es distanciava més sense voler, però 

sense fer res per evitar-ho. Ella era molt conscient que la seva família, les seves 

amigues, el seu xicot, pensaven que estava començant a tornar-se boja (o simplement 

que estava entrant en una depressió). Però ella sabia perfectament, que la seva ment 

estava buscant alguna cosa no material, alguna cosa que li omplís l’ànima. 

Un dia, estava asseguda amb l’Andreu al parc, i mentre ell parlava, ella estava 

exhorta en els seus pensaments. Mai no havia desitjat trencar un tòpic tan famós, com el 

del que els homes parlaven sempre de futbol. Mentre ella degustava i s’imaginava com 

seria l’home amb la paraula futbol com un tabú, l’Andreu havia parat de parlar i li 

dirigia una mirada molt intensa i carregada de retrets. Quan la Rut va notar aquesta 

mirada que li travessava d’est a oest la carn, sabia perfectament el que s’apropava. Va 

reaccionar a temps i va deixar que l’Andreu parlés. Veient la cara de resignació i 

d’amabilitat que inspirava la Rut, l’Andreu va treure forces per dir el que havia de dir de 

la millor manera, que va ser el següent: 

- No sé exactament el que penses, i creu-me que millor seria no saber-ho, només 

et dic que et guardis i que estigués alerta. Sé que ets una noia forta i que podràs sortir-ne 

fàcilment. Fins aviat. T’estimo. 

Tot el que va dir després i el que va fer és una incògnita per a la Rut, ja que el 

seu món es va detenir en el mateix instant en el que l’Andreu havia pronunciat: “... 

podràs sortir-ne...”. Ella havia escoltat prou en aquelles tardes avorrides en què el 

professor de filosofia els explicava l’entramat de sentiments humans, i les coses 
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lògiques de la vida.; per això, la va marcar que li digués que podia sortir-ne... D’on 

podia sortir? O millor dit: on estava ficada exactament? 

Allà estava ella, caminant pel poble, sense saber on, ni per què ni les 

conseqüències de tot plegat. Fins a cert punt ella era conscient que buscava alguna cosa, 

però no que estigués ficada en una altra! 

Al seu cap van començar a venir preguntes i respostes com si es tractés d’un 

d’aquells avorrits concursos en els quals feien una pregunta trampa i hi havia moltes 

respostes possibles però cap no s’apropava a la de veritat, que no era desvetllada fins al 

final i no contenia cap misteri.  

Cada vegada s’estava atabalant més. Sempre havia pensat que el cervell era 

intel·ligent i que mai no feia res sense un propòsit, però, què s’estava plantejant en 

aquells moments? El seu cervell s’estava regirant contra els seus pensaments?  

El cap li estava apunt d’explotar. I allà estava ella, corrent pel poble, sense saber 

on, ni per què ni les conseqüències de tot plegat. 

El seu cap era un orgue de grills, un caos, com aquest món, aquest món del qual 

ella volia escapar, fugir, però que amava profundament; en canvi, paradoxalment 

s’adonava que volia fugir, trobar algun lloc impossible on descansar, buscar algun camí, 

extraviat i no descobert per la resta de la humanitat (degut a la seva falta de reflexió) 

que la dugués a un espai tranquil, relaxat, sense preocupacions... 

Però aquest lloc no existeix. I allà estava ella, corrent com ànima que porta el 

dimoni, sense saber on, ni per què ni les conseqüències de tot plegat. 

Després d’això a la ment de la Rut hi hagué un llarg silenci, que la va fer reposar 

i sentir que havia arribat a aquell lloc que ella buscava on volia amar, on tot era silenci. 

Silenci... 
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Ara set anys més tard i després de sortir d’un estat de coma profunda que la va 

mantenir postrada cinc anys, recorda amb tendresa la seva vivència. 

Tot ha canviat. 

Ara s’estima el que té sense qüestionar-ho tot tant: ara sap on, per què i les 

conseqüències. I és que hi ha maneres i maneres de buscar, i la Rut no va escollir la 

pitjor sinó la que va trobar en un moment determinat, que la va dur a trobar el repòs en 

la seva vida, en definitiva: la felicitat.  

Lapin 
 

Abigail Ortega (ESO: 4t A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalista. Conte grup segon. 
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Un misteri curiós 
La Irene, amb els seus 17 anys, és una noia a qui agrada de ficar al nas on no la 

demanen; sempre va una mica al seu aire. Normalment porta alguna amiga seva a casa 

per passar-hi la tarda escoltant música, veient pel·lícules, parlant de xicots… Però la 

tarda del dijous en va ser diferent: van decidir ficar-se a l’habitació del germà de la 

Irene, amb la intenció de trobar-hi alguna cosa interessant. No és que hi hagués gran 

cosa, però van trobar un bloc de notes sota els llençols del llit que semblava força 

curiós. Els hi va costar una feinada obrir-ho ja que es trobava tancat amb clau, però 

quan el van obrir es van trobar amb una gran sorpresa: 

20 de març del 2009 

Com cada dia a l’hora del pati, agafo l’entrepà i me’n vaig cap al racó de 

l’escales. No és gaire còmoda, però és l’únic lloc on no m’insulten. 

A la pista de bàsquet, alguns nois de segon hi solen passar l’estona fent partits. 

No sé ben bé el que els entusiasma, però cada vegada que fiquen la pilota a la cistella 

criden plens d’eufòria; juguen en equip, alguns ho fan per passar mitja hora 

descansant de totes les classes que tenen al dia, altres s’enfaden quan no toquen pilota i 

d’altres hi són, però només parlen amb ells per riure, en realitat es deuen sentir 

desplaçats del grup, però per no causar més mala espina als que hi dominen el territori, 

prefereixen no obrir la boca. De vegades m’han donat algun cop de pilota, però ni si 

immuten i fan com qui no veu res. 

A les escales del porxo es troben part de les noies de primer i segon. Es passen 

el dia parlant de temes ridículs: de la roba nova que han comprat, del que faran aquest 

cap de setmana, que si algun professor li ha agafat mania i no els aprova per gust, que 

si porten les dents brutes, … només ximpleries, i ara els ha agafat la “ moda “ d’anar 

totes juntes a qualsevol lloc; no se’n troba mai cap de sola. 
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A la cafeteria de l’institut, ara que encara fa una mica de fred, es troben els nois 

de quart al costat dels radiadors, però aquests ja els ha passat el comportament d’anys 

enrere, i ara la gran majoria es dedica a passar el caps de setmana ficats a casa amb 

l’ordinador, o a sortir amb els amics a fer de les seves. Es passen l’estona comparant 

tota mena de noies que es troben a l’institut. També els encanta clavar-se tot de cops 

entre ells, però sempre el més petit en surt mal parat. Aquests són els que acostumen a 

donar-me tot de cleques; tres anys ficats a la mateixa classe he sigut el centre de totes 

les rialles.  

A les escales properes al gimnàs, alumnes de diferents cursos s’asseuen en petits 

grups, es mengen l’entrepà, parlen de diversos temes i així contínuament cada dia. 

Sempre són els mateixos que prefereixen estar ficats en el seu petit grup a fer enrenou. 

21 de març del 2009 

Avui ha sigut un dia més mogut que d’altres; tot i que he rebut menys que dies 

anteriors. A la porta que dóna a la cafeteria, es fiquen aquells que normalment munten 

les bregues, entre ells porten un seguit de temes que els interessa que no surtin a la 

llum. La majoria d’ells quasi sempre fan el mateix, però allò els agrada d’una manera 

bastant exagerada. Normalment solen passar de tot i no els importa gaire el que diguin, 

cosa que els fa viure a la seva manera, amb les seves normes. 

A la pista de futbol ens trobem diferents nois, tots ells de diferents cursos, que 

s’estimen més jugar a aquest esport encara que sigui mitja hora a no fer res asseguts en 

un esglaó de l’escales. No els importa el més mínim si es donen cops, s’empenten…, 

perquè per a ells això és confiança. De vegades els agrada impressionar les noies que 

els encanta mirar, per ells poder sentir-se amb grau de superioritat, però a la gran 

majoria no els serveix de gaire. 
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A la biblioteca es troba tercer A, que normalment tenen algun control, i es 

passen l’estona estudiant, fent deures o coses relacionades amb l’institut. Altres nois 

s’asseuen als ordinadors per mirar vídeos, ficar-se al messenger … però tots ells s’ho 

passen millor allí dins que fora al pati. 

Avui, quan només quedaven deu minuts per entrar a classe, dues noies de segon 

han aparegut al mig del pati insultant-se, ningú no sabia d’on provenia aquesta 

situació i com és normal han acabat barallant-se l’una amb l’altra. 

Una ha sortit una mica més mal parada que l’altra, però tot ha sorgit d’un gran 

enrenou amorós que van tenir al passat i fins que avui s’ha omplert el got d’aigua. 

Només n’havien llegit dues pàgines i es varen quedar bastant parades, ella sabia 

que el seu germà era una mica estrany, però mai no s’hauria imaginat que es dediqués a 

descriure les situacions que observava al pati. Tot allò que mai no hauria esperat trobar 

de ningú, ho havia descobert en el seu germà, no semblava creure-s’ho encara. 

L’endemà, quan el germà de la Irene va arribar de l’escola, es va trobar amb sa 

germana dins de la seva habitació. En Miquel es va quedar bastant sorprès, però va 

decidir passar cap a dins per veure què passava. La Irene, només volia parlar amb ell per 

explicar-li el que havia trobat, però sense cap intenció de ferir-lo. 

Dins de l’habitació, va ensenyar a en Miquel, una altra vegada, el bloc de notes, i 

quan el va obrir va resultar que es trobava en blanc, com si ningú no l’hagués utilitzat 

mai. La Irene una mica parada va sortir de l’habitació sense dir res, i Se’n va anar cap al 

menjador. 

Es va passar la tarda pensant en el que havia passat, però no hi va trobar cap 

explicació raonable. Aquella mateixa nit, la seva àvia li va explicar tot el que podia 

haver passat, ja que havia estat ella qui havia fet sorgir aquest curiós misteri. Quan va 

néixer en Miquel, ella mateixa va fer una mena de conjur capaç de fer saber a la Irene 
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els pensaments i sentiments que tingués el seu germà quan es trobés en un problema 

greu perquè pogués donar-li l'ajut en situacions extremes. Després d’aquesta conversa 

ho va entendre tot i va decidir continuar amagant el seu curiós misteri. 

Rubyka 
 

Isabel Merino (ESO: 4t A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalista. Conte, grup segon. 
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Per mals camins 
L’Àlex, tenia 15 anys. Era un noi que anava molt bé a l’escola, sempre treia molt 

bones notes, però ell no s’hi trobava prou bé, se sentia marginat. Fins que un dia va 

decidir començar a fumar, perquè així els de la seva classe li farien cas, però ell no sabia 

que allò el canviaria moltíssim fins el punt de no fer res, de tornar-se com ells, de 

contestar els professors, a no venir a l’escola… però ell, a això, no li donava gaire 

importància, perquè per dins ja se sentia bé. 

L’Àlex va continuar amb els porros, per diversió... i tot va acabar en una addició. 

Es va convertir en un noi que podia matar només per un sol gram, va perdre la seva 

vida. 

La seva família l’intentaven ajudar, però ell no es deixava. Al començament de 

tot ell dormia a casa, es dutxava, però un dia ja no va tornar i la policia no va fer res per 

buscar-lo. La família va anar a veure si el veien. Quan el van trobar s’hi van apropar per 

dir-li que tornés ja cap a casa. Ell va dir que no els coneixia de res i que no tenia casa, 

perquè ja un altre cop estava drogat. La seva família molt dolguda va haver d’acceptar 

que ja no sabrien res d’ell. Ara ja a ningú l’importa el que faci o el que deixi de fer, 

perquè entre deutes i deutes només guanya enemics i fa vida al parc. Està sol i el més 

dur és viure en soledat tot el que ell estava passant, per guanyar-se el pa diari ara ha de 

robar. 

Va intentar deixar-ho, però no va poder. Un dia va venir la policia i el van 

escorcollar i se’l van emportar a comissaria. El van ficar al centre de menors. No parava 

de pensar que ja no podia fer res amb la seva vida estant allà dins. Ell pensava que ja no 

sortiria mai més d’aquell infern.  



 

38 

Quan el van deixar en llibertat, una policia li va dir que intentés canviar la seva 

vida, i que també arreglar les coses amb aquelles persones que el volien ajudar i ell els 

havia girat l’esquena.  

Ell pensant en tot allò que li havia dit la policia, es va decidir a buscar la seva 

família, que vivien a l’altre costat de la seva ciutat. Li quedava molt lluny, però encara 

així penedit de tot el que havia fet va començar a caminar. 

Va pensar per un parc on ell solia jugar de petit. Sentia que la gent el mirava 

estrany, però va pensar que era normal, i que tothom es recordava d’ell. Però una dona 

es va apropar li i va dir: 

- Hola, Àlex? 

- Si, sóc jo i tu qui ets? 

- Sóc la teva germana i aquest és el teu nebot. 

I tot de sobte plorant li va declarar: 

- Doncs., jo venia amb la intenció de tornar a casa, perquè ja estic molt penedit 

de tot el que us he fet passar, però ara la decisió és vostra. 

La germana ja no sabia què fer. Va pensar que a la mare li faria il·lusió tornar a 

veure el seu fill, i que estigués un altre cop amb ells a casa. 

Per tant, ella li va dir “vine a casa que el deixaré roba neta”, i ho parlem allà amb 

més tranquil·litat. Ell va acceptar encantat ja que tampoc no tenia cap lloc on anar. 

Quan va arribar a casa la mare no el coneixia de tan destrossat com estava. Ella, 

molt emocionada es va posar a plorar, perquè ja eren uns quants anys sense saber res del 

seu fill. 

Es van abraçar, i tot seguit la mare li va dir que es fes una dutxa i que li donaria 

roba neta perquè es canviés. 
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Després d’aquesta gloriosa dutxa i de canviar-se van començar a parlar de tot el 

que havia estat fent aquests anys, perquè la mare no sabia res d’on havia anat, si era 

mort... 

Ell li va començar a explicar que havia estat en el centre de menors, d’aquella 

mateixa ciutat.  

L’Àlex va començar a anar a teràpies per acabar ja de superar-ho, allà hi havia 

més gent, no només ell i va conèixer una noia que es deia Marina i van començar a 

sortir junts, a fer volts, a anar al cine... a poc a poc es van enamorar. Al cap de dos 

mesos estaven plantejant anar-se’n a viure tots dos junts, mentre ell pensava que la 

Marina estava treballant. Va anar a veure un pis que era molt a prop del parc on el 

jugava. Li va fer molta il·lusió, però passant pel parc va veure la Marina amb un porro a 

la mà i amb un altre noi asseguts en un banc. El noi decebut va tornar a casa plorant. 

Quan ja no feia molta estona que era a casa la mare va decidir pujar a veure què li 

passava i per què no havia baixat a menjar. Quan va arribar a la seva habitació va trucar 

a la porta i no van contestar. Quan va entrar el va veure estirat a terra, li va donar la 

volta i no respirava. Va trucar a l’ambulància, perquè vinguessin a recollir-lo i a veure 

què hi podien fer. 

Quan van arribant i el van veure van dir que ja portava molta estona mort. Els 

metges van dictaminar que les drogues l’havien anat matant a poc a poc, encara que 

llavors ja no en prenia. 

Morena 
 

Marta Valderábano (ESO: 3r A) 
 
 
 
 
 
 

Finalista. Conte, grup segon. 
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Són coses que passen... 
Aquesta és la història d’un adolescent com qualsevol altra. Ja de petit li agradava 

agafar el patinet i anar a la plaça a patinar una estona. Un dia va canviar d’amics per 

anar-se’n amb uns “skaters” entre els quals ell va sentir que es trobava entre la seva 

gent: Amb ells mai no hi havia problemes i tot era perfecte, si no els deixaves de banda. 

Ell deia que mai no els deixaria, perquè ningú ni res no els podria separar d’ells. Però ell 

en aquest moment no es podia imaginar el que en un futur molt pròxim l’esperava. 

Era dilluns, un dilluns com qualsevol altre. Es va aixecar i va anar a l’escola a 

les classes del matí. Però a la tarda no hi va anar, va preferir marxar amb uns amics a 

patinar al “Half”. Van decidir intentar fer moviments nous per canviar una mica amb la 

rutina de sempre. Ell feia temps que volia intentar fer un moviment, però mai no s’havia 

atrevit a fer-lo. Aquella tarda havien comprat cerveses i ells n’havien begut un parell o 

així, ell va voler intentar-ho tot encara que tots sabien que era perillós intentar-ho. 

Sabien que si ho aconseguia fer, es convertiria en el millor d’ells. Va començar patinant 

normal i va començar a agafar velocitat i quan va anar a girar el pati des d’aquell punt 

tant alt el mòbil li va començar a vibrar. Es va desconcentrar i va caure a terra amb la 

mala sort que va caure de cap i es va torçar el coll. Es va desmaiar. 

Quan va recobrar el coneixement es va trobar l’hospital. Al costat seu hi havia 

els seus pares i la seva germana. No hi havia ningú més. Va entrar una infermera a 

l'habitació i li va preguntar si podia moure les cames. Ell al principi no notava res, però 

finalment va notar que si que era capaç de moure les cames. Va arribar un metge. Li va 

dir que havia tingut molta sort, perquè amb el cop que havia tingut pensaven que 

s’hauria quedat paralític. Va haver de quedar-se dues setmanes a l’hospital, perquè 

volien veure si es curava bé. En aquell temps va conèixer una noia, van ser companys 

d’habitació. 
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 Ella li va explicar que sempre havia sigut la típica noia grassoneta de qui tothom 

es reia. Fins que feia un any va decidir anar deixant de menjar, però per molt pes que 

perdés, sempre es veia grassoneta. Fins que feia poc va començar a desmaiar-se i la van 

haver d’ingressar. Amb el pas dels dies van notar que es trobaven molt bé quan estaven 

junts i quan van sortir de l’hospital van decidir començar a tenir una relació. 

Cada dia quedaven, es trucaven, s’enviaven missatges... Ella semblava que 

anava menjant i ell va estar cada dia al seu costat per comprovar que se li havia passat la 

paranoia aquella que estava grassa. Van estar així com tres mesos. Però un dia la van 

haver d’ingressar a l’hospital un altre cop. Ningú no es podia imaginar que era el que li 

passava. Li van fer una anàlisi, però abans que li portessin els resultats va morir. Els 

metges van descobrir que encara que ella hagués estat menjat, després de cada àpat 

anava al lavabo i ho vomitava. El noi estava fatal, tots pensaven que era capaç de 

suïcidar-se. Encara que només haguessin estat tres mesos, per a ell, havien estat els tres 

mesos més feliços de la seva vida. Tot això va arribar a oïdes dels “skaters” amb qui 

s’havia ajuntat abans de l'accident. I el dia del funeral, mentre tothom marxava ell es va 

quedar allà sol i van arribar els “skaters” i li van començar a dir que deixés ja aquella 

morta que era una bulímica i que l’únic que havia aconseguit era separar-lo d’ells. El 

noi va anar a pegar el que havia insultat la noia i aquest es va voler defensar de tal 

manera que el va llançar i va caure de forma que es va donar un cop al cap amb una de 

les làpides. Va tenir la mala sort que va picar al mateix lloc on havia picat l’altra 

vegada, però aquest cop va morir.  

 
The Star* 

 
Mireia Garcia Benavente (ESO: 4t A) 

 
 
 

Finalista. Conte, grup segon. 
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Restes biològiques 
 

Any 2007. Desert del Gobi.  

El Dr. Tashmore acabava d’arribar al desert del Gobi. La seva expedició l’havia 

informat que havien trobat restes biològiques d’un rèptil desconegut en una mostra 

d’aigua extreta del fons del terra. 

Encara que la veu informadora li sonava molt estranya i alhora molt familiar, no 

sabia què fer, però l’emoció d’haver trobat aquelles precioses restes el va fer canviar 

immediatament de parer. 

En posar un peu a terra baixant del jeep, un dels seus “subordinats” va treure 

dues pistoles Beretta i el va apuntar. En fixar-s’hi, va veure els cadàvers dels científics 

amuntegats. De sobte, va sorgir de les ombres un vell conegut, l’exprofessor i doctor 

Willygham, el qual havia estat destituït del seu càrrec per culpa del jove alumne John T. 

Tashmore. El Dr. Willygham havia estat el mentor de Tashmore, però el jove doctor 

havia descobert uns documents que involucraven Willygham en uns experiments 

d’encreuaments d’ADN il·legals amb animals en perill d’extinció. Tashmore ho havia 

comunicat immediatament al degà de la universitat i a les autoritats. Willigham va ser 

detingut, encara que jurant venjança per tot allò. 

Ara, Tashmore era allà, perplex, aguantant la mirada al seu exmentor. 

Immediatament, Willygham li va explicar els seus plans, encara que molt obvis; volia 

robar el descobriment al jove doctor, per recuperar la seva reputació, però aplicant-hi 

una modificació: utilitzar els dinosaures per fer xantatges als governs amb l’amenaça 

d’allibertar-los en un nucli urbà i provocar-hi el caos. 

Van tancar Tashmore al celler del laboratori. El jove doctor, també era llicenciat 

en física i química, encara que havia estat autodidacte: només s’havia presentat als 
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exàmens. Tot seguit, va observar que hi havia un grapat d’ampolles d’oxigen a la part 

del darrere del celler. Tashmore va agafar un parell, les va col·locar horitzontalment en 

un estant buit, va trencar la sortida del gas, perquè sortís disparat, i va aconseguir que 

l’estant sortís propulsat cap a la porta i l’obrís de cop. 

Ja lliure, va aconseguir arribar a fins a la zona d’excavacions. Va constatar que 

encara que els mercenaris no havien obtingut resultat. 

Immediatament, va trobar una ràdio, encara que necessitaria arribar a la torre de 

control del laboratori per transmetre en una freqüència codificada. 

En el camí, va trobar dues pistoles iguals que les del mercenari que l’havia 

apuntat abans. Va aconseguir transmetre el SOS, però en finalitzar la transmissió, va ser 

descobert; tanmateix aquesta vegada, comptava amb l’ajuda de dues Beretta M9 per 

ajudar-lo. Va disparar a dos bidons de gasolina que hi havia a l’entrada de les escales 

justament quan pujaven els guàrdies, i com era a la torre de control, va aturar l’alarma. 

Al cap d’uns minuts, va arribar l’exèrcit de l’ONU i va neutralitzar els 

mercenaris. Novament, el Dr. Willigham va ser detingut, però aquesta vegada no va 

jurar cap tipus de venjança, sinó que només va dir al jove John T. Tashmore, que la 

cobdícia i la venjança l’havien encegat, fent-li oblidar el seu real propòsit de garantir la 

seguretat de tots els animals del planeta. 

Al final, les restes biològiques van ser analitzades molt més detingudament i van 

descobrir que la famosa nova espècie, no era més que un llangardaix, que s’havia vist 

exposat a proves atòmiques secretes de Xina en secret i que havia mutat el seu ADN. 

S2 

Sergi Pisabarro Molina (ESO: 4t A) 
 
 
 

Finalista. Conte, grup segon. 
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Falsa personalitat 
De sobte en Joan va començar a moure’s i va obrir una mica els ulls. Els primers 

rajos del sol començaven a entrar per la seva finestra i no el deixaven dormir. 

Era un dia típic de tardor i quan va sentir la seva mare a la cuina es va aixecar de 

cop del llit. A en Joan, l’encantava aquella època, ja que a la tardor era quan sortien els 

bolets, i sempre anava a collir-ne des que tenia tres anys. Després de menjar-se un ou 

ferrat amb una mica de cansalada es va posar les botes de muntanya, els pantalons 

llargs, per no fer-se cap ferida a les cames amb les branques, i un bon anorac. Li 

agradava anar a la muntanya ben d’hora, perquè d’aquesta manera segura que no es 

trobava ningú pel bosc i podia passejar-hi tranquil·lament. 

Quan ja portava dues hores collint bolets i el cistell ja estava pràcticament ple en 

Joan va trobar un bolet que no havia vist abans. Era un bolet arrodonit i d’un color 

vermellós. En Joan va pensar que segurament era verinós, però encara així el va agafar 

per tenir-lo de record, i va decidir tornar cap a casa ja que la seva mare podia començar 

a preocupar-se. Va ser llavors quan va trobar-se de cara amb la Laia, una noia rossa amb 

uns ulls verds molt grans, que admiraven tots els nois del poble, fins i tot en Joan. Des 

de sempre que havia estat enamorat de la Laia però com que era molt tímid mai no li 

deia res, i aquell matí, quan se la va trobar de cara, va fer com sempre i li va dir un “bon 

dia” ben fluix i amb els ulls fixos al terra. 

Quan va arribar a casa seva va trobar la seva mare que ja feia el dinar i en Joan li 

va donar els bolets que havia collit, perquè els fes amb el conill que estava preparant la 

seva mare, sense adonar-se que no havia tret del cistell el misteriós bolet. A l’hora de 

dinar la mare d’en Joan va dir-li que no es trobava gaire bé, segurament l’esmorzar no li 

havia posat prou bé, i en Joan va menjar-se el seu plat de conill amb bolets tot sol. 

Després de dinar ell tampoc no es trobava gaire fi i va decidir ficar-se al llit a fer la 
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migdiada. De sobte els rajos del sol van tornar a despertar-lo i es va adonar que havia 

dormit durant tot el dia i tota la nit. La seva mare no s’havia atrevit a despertar-lo, 

perquè l’havia vist molt cansat. En aixecar-se va notar que es trobava molt bé i molt 

animat, i amb moltes ganes de sortir pel poble i parlar amb tothom; així que després 

d’esmorzar va anar a donar una volta pel poble. Només sortir es va trobar en Lluís, el 

fuster, i van començar a parlar sobre el pastor del poble i de les seves ovelles. Quan en 

Joan se’n va anar en Lluís es va quedar molt sorprès ja que en Joan era un noi molt 

tímid amb tothom i no parlava quasi mai amb ningú. Després en Joan va decidir anar 

cap al bar “El rebost”, on es reunien tots els nois joves del poble. Quan en Joan va entrar 

tothom es va quedar molt sobtat de veure’l ja que ell mai anava per allà. Quan en Joan 

estava més animat i ja havia tret a ballar dues noies, va aparèixer la Laia que el va 

saludar com sempre, però aquest cop en Joan va dir-li “bona nit” mirant-la als ulls i amb 

molta seguretat, i per sorpresa de tots va preguntar a la noia si volia sortir a ballar. La 

Laia, que sempre li havia agradat en Joan, però que mai no li havia dit res pensant que 

ella a ell no li agradava, es va quedar molt sorpresa i no va dubtar a dir-li que sí. Van 

ballar tota la nit i tothom s’ho va passar molt bé. 

L’endemà quan en tot el poble parlava d’en Joan i del seu sorprenent canvi de 

personalitat, aquest es va aixecar i la seva mare va anar corrent cap a ell per preguntar-li 

sobre els rumors. En Joan li va explicar com havia anat la nit i com, ni ell mateix, 

entenia el seu canvi de personalitat; però llavors no se sentia tan bé i semblava que 

tornava a ser el mateix Joan de sempre. Així, quan va sortir al carrer va trobar-se la 

Laia, que el va saludar com sempre; però ell, un cop més, va abaixar el cap i la Laia va 

quedar-se molt parada i trista alhora. 

Aquell dia per dinar la mare d’en Joan va fer xai i també van posar una mica dels 

bolets sobrers de l’altre dia. Després de menjar tots dos se sentien molt cansats i van 
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anar a dormir, i quan van aixecar-se van notar-se molt animats i amb ganes de parlar 

amb tothom. Així que tots dos van anar cap al centre del poble i van passar tota la nit al 

“Rebost”, on la Laia va tornar a quedar-se molt parada al veure que la personalitat d’en 

Joan, novament, havia fet un canvi misteriós. 

Al matí quan en Joan i la seva mare es van aixecar van mirar-se sense dir-se res 

però tots dos pensaven en la nit anterior i en el seu estrany comportament. Així que tots 

dos van començar a pensar per intentar esbrinar el motiu del seu canvi de personalitat. 

Van pensar en el que havien fet tots dos, ja que els dos havien patit l’estrany canvi. 

Finalment en Joan va pensar en els bolets, el primer cop que ell havia canviat, només ell 

havia menjat bolets, i quan també va afectar a la seva mare va ser el dia que tots dos hi 

van menjar. Va ser llavors quan va recordar-se del misteriós bolet i va dir-ho a la seva 

mare, la qual no va semblar molt sorpresa. La mare d’en Joan va explicar-li que feia 

molts anys, quan ella tenia l’edat d’en Joan, va trobar-se també un bolet com el que ell 

descrivia i va explicar-li que a ella li havia passat el mateix, i que gràcies al bolet va 

poder tornar-se més oberta i així va conèixer al seu pare. La seva mare va aconsellar-li 

que es mengés el bolet que quedava i que aprofités per demanar-li per casar-se a la Laia, 

ja que sinó no tindria mai una altra oportunitat com aquella. En Joan va seguir el seu 

consell i va demanar-li matrimoni. La Laia no va dubtar ni un moment i al cap de dos 

mesos en Joan i la Laia es van casar. 

Tot era perfecte i tothom era feliç, encara que en Joan de tant en tant anava al 

bosc i agafava els bolets “màgics” per canviar la seva personalitat i així agradar a 

tothom i en especial la seva esposa ja que, el que ell més desitjava en el món era estar 

amb ella, encara que per aconseguir-ho hagués d’enganyar a tothom sobre la seva 

veritable personalitat, fins i tot a la seva estimada Laia.                                        Oyuki 

Ana Abellán García (Barxillerat: 2n D) 

Primer premi. Conte, grup tercer. 
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El pastís de la Dolors 
Eren els últims dies d’estiu. El sol queia sobre els camps del voltant d’una 

masia. Era una masia gran, amb les parets de pedra i amb esquerdes als maons, causades 

pel pas dels anys. Paret amb paret es trobava la granja on vivien juntament una gallina, 

l’ànec Arnau, l’ase Pere, l’ovella Pepa i el porc Josep. El camp de blat brillava com l’or, 

les espigues es movien suaument amb el moviment de l’aire, estava a punt per ser collit.  

La gallina Dolors, que sempre havia tingut molta iniciativa, va pensar a segar el 

blat, així podria aconseguir farina. Ella anava duent a terme les seves idees, però era 

molta de feina per a ella sola.  

- Demanaré ajuda als de la granja- va dir-se a ella mateixa. Així és com va 

demanar ajuda a en Pere, l’ase, però ell pensava que no li reportaria cap benefici de 

treure farina, a més sempre havia estat un gandul i s’hi va negar rotundament. La gallina 

no es va donar per vençuda i també va demanar ajuda a la Pepa.  

– Amb la calor que fa i la llana que duc a sobre? Tu ets boja! - va exclamar 

l’ovella.  

La gallina enfurismada, perquè mai no podia comptar amb ells, va anar molt 

decidida i tota sola a segar el blat. Es va esforçar molt i, per fi, als dos dies, ja havia 

segat prou quantitat de blat. La Dolors observava el blat tota orgullosa, i feliç deia: “Ara 

toca moldre’l”. Però després de tota la feinada que havia fet, no tenia prou ànims per 

posar-s’hi ella sola; per tant, va decidir recórrer als altres, novament.  

- Mira tot el blat que he segat - va dir la Dolors dirigint-se a l’ànec Arnau.  

– Apa, quina feinada! Però per què vols tant de blat? 

- El vull moldre per poder treure’n farina - va contestar ella. 

I tot seguit va afegir:  

- Pensava que tu em podries ajudar. 
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- Jo? Ves per on, com si no tingués res a fer! - va protestar l’ase irritat. Va fer 

mitja volta i va continuar dormint.  

La gallina, una mica decebuda, perquè els altres mai no l’ajudaven, va assumir 

que ho hauria de fer ella sola. Es trobava cansada i va anar a dormir a la muntanyeta feta 

de palla. “Demà tindré prou forces per moldre el blat”. Es deia amb esperances.  

De bon d’hora la gallina va anar fins al molí on eren els estris necessaris per 

moldre el blat. Va estar tot el dia sense parar i quan va caure el sol, ella ja havia acabat 

tot el treball. Feliç i orgullosa va deixar-ho tot ben preparat per al matí i va anar a 

dormir.  

- Josep, si et plau, m’ajudes a barrejar la farina, els ous, l’oli...? 

- Què dius? -va respondre el porc ben adormit. 

- Estic fent un pastís i necessito que m’ajudis, a més he de treballar la massa i jo 

no tinc prou força - argumentava la gallina intentat convèncer-lo. 

- Ni parlar-ne! He de fer moltes coses avui- va dir el porc Josep.  

La gallina farta de demanar-los ajuda i mai no rebre’n va fer el pastís tota sola i 

la veritat és que li havia quedat molt bé. La flaire que desprenia el pastís va ser ensumat 

per tots els animals de la granja. 

- Què és aquesta olor? Quina bona flaire! Desperta la gana i tot! - exclamaven 

tots.  

- Em sembla que prové de la cuina – va assegurar l’ovella Pepa. 

– Anem, anem! - va exclamar l’ase.  

Tots es van donar manya per arribar a la cuina: hi van trobar la gallina traient el 

pastís del forn.  

- Has fet un pastís! - va dir en Pere content i amb molta gana.  

- Sí, a que és bufó? - va contestar la gallina.  
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- Deixa’ns tastar-lo, deixa’ns tastar-lo! - cridava en Pere.  

- Què? Ni parlar-ne! Sabeu com l’he fet? - vaig segar tota sola el blat, el mateix 

blat que ni tu, ase, ni tu Pepa em vau ajudar a segar. Després tota sola el vaig moldre ja 

que tu, ànec Arnau, no vas voler ajudar-me i, per últim, vaig treballar la massa jo soleta 

per fer el pastís i tu, Josep, tampoc no vas tenir l’amabilitat d’ajudar-me. Tots 

l’escoltaven amb el cap cot, avergonyits de no haver-la ajudat.  

- Ho sentim, gallineta, som uns ganduls i uns mals amics - va reconèixer tristona 

l’ovella Pepa.  

–Sí, sí, perdona'ns. No tornarà a passar - va dir l’ase.  

La gallina que estava commoguda va sentir pena per ells, al cap i a la fi eren els 

seus amics i per molt ganduls que fossin se’ls estimava. Va acabar repartint el pastís i 

tots en van menjar.  

Després d’aquest dia, cada any quan el blat brillava com l’or i les espigues es 

movien suaument, tots plegats segaven el blat, el molien i després feien un pastís. 

Treballaven junts i se’l menjaven junts.  

UAP 

Irene Rodríguez Llamas (Batxillerat: 2n D) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segon premi ex-aequo. Conte, grup tercer. 
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Caçadors de marmotes 
Tot va passar una tarda d’estiu en què el sol no va aconseguir aparèixer ni moment, ja 

que el cel era ple d’uns núvols negres que feien témer la tempesta que s’apropava. 

En Joan, en Carles i en Sergi són tres mossos de la comissaria dels Mossos 

d’esquadra d’Esterri d’Àneu que estaven treballant en una investigació en la part alta de 

la vall d’Àneu, vora la Noguera Pallaresa quan, de sobte, es va posar a ploure a bots i 

barrals. Ells estaven segurs que justament en aquella part de la riba del riu, entre les 

poblacions d'Alòs de Gil i Gil, es trobava el cau on els caçadors de marmotes, que 

estaven sota vigilància per part dels mossos, guardaven les dues marmotes 

desaparegudes del Parc Nacional d’Aigües Tortes i estany de Sant Maurici. 

Precisament, com que n’estaven tant segurs no van parar d’investigar encara que la 

pluja cada cop fos més violenta. I és que, encara que la llera del riu en aquestes èpoques 

de l’any era d’uns dos metres d’amplada, amb la insistent i violenta pluja, el riu va 

protagonitzar una crescuda impressionant. Aquesta va ser la causa per la qual van haver 

d’acabar deixant la investigació per a un altre dia. 

 

Tornant cap al poble de Gil a peu pel bosc van veure com dues persones corrien 

entre el sotabosc en direcció cap a ells. Els mossos es van amagar sota uns matolls i van 

identificar aquelles dues persones com els dos presumptes caçadors de marmotes sota 

sospita. Com que era una bona oportunitat per esbrinar si eren ells els qui tenien les 

dues marmotes, els mossos els van seguir. Seguint-los, en Carles va caure torcent-se el 

turmell, cosa que va fer que en Joan s’hagués de quedar amb ell i que seguís el rastre 

dels homes en Sergi. Un cop en Sergi va adonar-se que els havia perdut visualment, va 

saber per mitjà de les petjades quina direcció havien pres després d’una petita clariana al 

bosc, però justament en el moment en què va prendre la direcció del sender de la dreta 
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el van copejar per l’esquena i va caure a terra sense coneixement. Unes hores més tard, 

es va despertar lligat amb unes cordes en una habitació de terra, obscura, amb les parets 

de pedra una sobre de l’altre. Al cap de cinc minuts van entrar les dues persones que 

perseguia i haver d’escoltar tot un discurs del que hauria de fer i del que hauria de 

deixar de fer, si no volia que el matessin. Després tots dos van sortir per la porta 

irregular que hi havia al final de la petita habitació, que era per on entrava la llum. En 

Sergi va veure que les cordes estaven també lligades a una pedra que formava un cercle 

i que estava enganxada a la paret al darrere seu; però sigilosament va agafar un parell de 

troncs que hi havia dins de l’habitació, plena de llenya, i va anar fregant les cordes. 

Finalment, va aconseguir desfer-se de les cordes, va comprovar que no els homes no 

eren i es va posar a córrer pel bosc a veure si trobava alguna carretera per poder anar a 

notificar la situació a la comissaria. El que va passar és que es va trobar el riu i pensant-

ho millor va decidir d’anar riu avall fins a trobar el primer poble. Després de mes de 

mitja hora seguint la vora del riu va arribar a Gil.  

Una vegada al poble, va fer venir tres cotxes dels mossos i es van posar a 

rastrejar els voltants fins que van trobar la casa on havia estat empresonat en Sergi. 

Exactament, no era un casa sinó una obertura enmig d’un turó en la qual havien 

construït una paret als costats per fer un bon amagatall recobert totalment de terra. Un 

cop allà l’expedició de cinc mossos, entre els quals hi havia en Sergi i en Joan, va 

investigar i no va trobar cap rastre dels homes i menys encara de les dues marmotes. La 

situació era incomoda, perquè realment no havia servit de res trobar l’amagatall. 

L’única conclusió que en van treure els mossos és que aquells dos homes eren els qui 

havien caçat les dues marmotes ja que havien retingut en Sergi i perquè s’ensumava per 

tot l’amagatall la pudor de carn podrida (cosa que ja havia notat abans en Sergi).  
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Un cop a la comissaria es va acordar de fer un escorcoll al domicili dels 

sospitosos. Aquella mateixa nit durant l’escorcoll es van confiscar pells d’animal, armes 

i una maleta negra plena de diners, però no hi havia ni rastre dels sospitosos. Al cap 

d’una setmana tal i com esperaven els mossos, els sospitosos es van deixar veure per 

l’amagatall i van acabar essent sent detinguts i empresonats amb els càrrecs de caça 

il·legal d’animals en perill d’extinció, per no respectar les lleis del PEIN (pla d’espais 

d’interès natural) i per intent de segrest a un agent de la policia. 

Tamas Kasas 

Javier Belmonte (Batxillerat: 2n E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segon premi ex aequo. Conte, grup tercer 
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Amistats boges 
La Noa, una noia de divuit anys, em va explicar que, cada dia, en arribar a casa, 

engega l’ordinador per connectar-se a Internet i poder parlar amb tota la gent que 

coneix. 

Tot va començar fa quatre anys, quan, un bon dia, navegant per Internet va 

buscar informació sobre un dels seus ídols. Entre tanta informació va veure una pàgina 

que li va cridar l’atenció i hi va entrar. En aquesta pàgina, a més d’informació sobre el 

seu ídol, hi havia un fòrum, on noies com ella animaven el seu ídol; és a dir, totes 

aquelles noies tenien la mateixa afecció que ella i el mateix ídol! Un d’aquests dies va 

enviar un missatge al fòrum, però fins l’endemà no hi va trobar cap resposta, i no n’hi 

havia només una, n’hi havia de moltes, totes donant-li la benvinguda i només dues, 

dient-li que l’afegís al messenger per poder parlar amb tranquil·litat. La Noa hi agregà 

les dues noies que li ho van dir: una es deia Rocío i l’altra Zulema. Hi parlava cada dia. 

Un bon dia van pensar a enviar un missatge al fòrum per dir a la gent que cada tarda a 

les cinc es connectessin i que es fiquessin al xat que hi havia a la pàgina. Una d’aquestes 

tardes, van entrar al xat al voltant d’unes deu o quinze noies, totes de punts diferents 

d’Espanya. Aquella tarda va ser una bogeria, totes deien coses sense sentit, com si en 

aquell moment del calor d’estiu que tenien a sobre, no s’adonessin del que deien. La 

Gema començà dient que aniria darrere el seu ídol, defensant-lo perquè cap oposant 

l’avancés. La Tània deia que amb un martell aniria matant tots els oposants del seu ídol, 

la Maria deia de posar claus al terra perquè caiguessin els oposant i la Núria deia que 

hauríem de comprar un manicomi només per a elles, perquè tot el que deien no tenia cap 

sentit.  

Cada dia es connectaven a la mateixa hora i deien les mateixes bogeries però 

amb molta més intensitat que el dia d’abans. Sempre n’hi havia alguna que deia “Hei, 
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afegiu-me al messenger” i totes l’hi afegien. Era com una cadena, si una començava 

dient una bogeria, l’altra la seguia amb una de més grossa i així es va passar la Noa tot 

un estiu, rient de totes aquelles bajanades que arribaven a dir totes plegades. 

Des d’aquell moment, la Noa tingué una amiga en cada punt d’Espanya. Cada 

diumenge es totes entaulaven conversa i parlaven de com havia actuat el seu ídol. Fa 

prop d’un any i mig, la Noa va anar a veure la Rocío i aquell dia que van estar juntes, 

s’ho varen passar molt bé, fins i tot, millor que a Internet. Cada dia parlaven, fins que un 

dia la Noa va deixar de connectar-se tant com abans, però, tot i així, enviava e-mails a 

les seves amigues en qui confiava molt. A més dels mails, també s’enviaven cartes, però 

amb els estudis trigaven molt en contestar-les. A poc a poc, ha anat perdent la relació 

amb moltes d’ella, però amb d’altres està més unida que mai, potser perquè li donen 

molta confiança, o potser perquè veu que són com ella. 

L’última cosa que m’ha explicat és que aquest estiu després de fer la selectivitat, 

vol donar una sorpresa a la Rocío, i diu que si pot anirà un cap de setmana a Sevilla a 

veure la Gema i a ella. I també m’ha dit que s’ho continua passant tant bé, que sempre 

que es recorden de la conversa d’aquell estiu; diu que li fa mal la panxa de tant riure, i 

també quan la Maria diu qualsevol bajanada que no té ni cap ni peus. Moltes vegades, la 

Noa diu que és millor fer el boig per oblidar-se dels problemes que pot tenir a casa o als 

estudis. Ella sap que aquestes noies sempre les tindrà allà per poder parlar dels seus 

problemes o dels seus èxits a la vida. 

Rehtse 

Ester García (2n D) 
 

Tercer premi. Conte, grup tercer. 
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Un viatge a Guru 

 
No crec que ni la Nelly ni jo puguem esborrar aquella imatge dels nostres 

pensaments. Tot va començar quan vam decidir fer aquell viatge. A nosaltres, sempre 

ens ha agradat ajudar la gent: vam començar fent un curset de primers auxilis, després 

vam col·laborar a la Creu Roja... i aquell estiu ens va venir de gust canviar una mica; i 

després de molt rumiar, vam decidir que aniríem de voluntàries a un poble a prop de 

Mauritània per intentar ajudar en alguna cosa. 

La veritat és que no teníem gaire idea d’on anàvem, però per nosaltres semblava 

emocionant, és clar que mai esperàvem el que ens vam trobar. 

Vam arribar a Guru, que era el nom del poble, i molt amablement un missioner 

ens va portar fins a les nostres habitacions; vam desfer l’equipatge i vam anar a una 

espècie de refugi on hi havia la resta de missioners i ajudants. La nostra primera missió 

va ser a la cuina, ajudant a preparar menjar aquella gent; vam entrar a la cuina, que no 

era cap meravella, però era suficient per poder fer el dinar. Quan va arribar l’hora de 

repartir el menjar, la Kelly i jo ens vam mirar sorpreses perquè no hi havia tanta gent 

com esperàvem, aquest dubte ens va durar bastant poc ja que un missioner ens va dir 

que molta gent no venia a menjar, perquè desconfiaven molt de tots nosaltres i ens va 

assegurar que el pitjor no és veure com la gent vivia en la misèria sinó com la gent no es 

deixa ajudar per ningú. 

Després d’una setmana i mitja vam sortir fora als carrers i aquests sí que van ser 

els pitjors dies. Caminàvem pels carrers i no hi havia res més que misèria i més misèria, 

la gent quasi sense robes, menjant el que hi havia per terra, sense cap mena d'higiene... i 

ja ni parlem del que fa a l’àmbit laboral; això sí que era terrible: la gent no gaudia de 

cap mena de protecció estigués treballant en el que estigués fent-ho, i els nens, res 
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d'escola: tots a treballar de dia i de nit, nens de quatre i cinc anys carregant coses que ni 

la Kelly i jo juntes no podríem portar deu metres. En la nostra cara es podia veure 

reflectida tota la pena que estàvem sentint en aquell moment. 

Es va fer tard i ja era hora de tornar cap al refugi. Tanmateix havíem caminat tant que 

estàvem una mica perdudes llavors vam preguntar a un nen d’uns deu anys que, amb 

una mirada desconfiada, ens va assenyalar amb la mà el camí. 

La Kelly es va fixar on vivia al noi i l’endemà hi vam tornar. Érem davant de la 

porta d’una barraca amb força por, perquè no sabíem com reaccionarien els pares 

d’aquella criatura. Vam picar a la porta i com que ningú no ens va obrir vam entrar 

nosaltres. No podíem creure que una família pogués viure en les condicions en què es 

trobava aquella casa per dintre. Vam tornar a cridar i ningú no ens va contestar. Ens 

sentíem una mica incòmodes perquè ningú no ens havia donat permís per entrar, quan, 

de sobte, vam sentir una veu que ens va preguntar que fèiem allí. En girar-nos vam 

veure el noi que ens havíem trobat la nit anterior darrere nostre. Vam intentar parlar 

amb ell per intentar ajudar-lo a sortir d’aquelles condicions de vida, però ell no ens volia 

escoltar i ens va suplicar que sortíssim de casa seva i no hi tornessin mai més. Li vam 

fer cas a mitges, perquè vam sortir de la barraca, però l’endemà vam tornar-hi a anar. 

Aquell dia el nen no hi era, en canvi hi vam trobar la seva mare. La Kelly, que 

començava a estudiar medicina, va dir que no feia falta gaire experiència per saber que 

aquella dona estava molt malalta. Valéry, la mare del nen, feia una cara de desesperació 

i d’angúnia terribles. Vam estar parlant amb ella i al final la vam convèncer, perquè ens 

acompanyés a les nostres instal·lacions, on hi havia un metge i podria revisar-la. Pel 

camí ens va explicar la seva situació: el seu marit havia mort a causa d’una malaltia 

quan el seu fill, que es deia Ray, era encara una criatura; això va suposar que ella 

hagués de sortir a intentar buscar feina per poder sobreviure tots dos, i així va continuar 
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fins que ella va caure malalta i el seu fill va haver de començar a buscar la vida per als 

dos. Eren uns testimonis esfereïdors, en el nostre cap no podia cabre la idea que un noi 

amb no més de 10 anys estigués tot el dia al carrer treballant per sobreviure i ajudar la 

seva mare. Davant d’aquesta situació la Kelly i jo vam tenir bastant clar que la nostra 

labor durant el que quedava d’estiu seria ajudar aquella pobra família. I així ho vam fer, 

el metge ens va comunicar que la Valéry tenia una malaltia amb pronòstic difícil en un 

poble com aquell i que una de les poques possibilitats que hi havia era portar-la a 

Espanya, però això era quasi impossible perquè no podien portar a Espanya tota la gent 

que es trobava malalta. No sabíem com ho aconseguiríem, però aquella mare i en Ray 

havien de venir amb nosaltres dos a Espanya. Ens va costar bastant trobar-hi una 

solució, però la hi vam trobar. Va ser una mica tirant a il·legal però ens la vam jugar per 

aquelles dues persones a qui en tant poc temps havíem agafat tanta estimació. El nostre 

pla era aconseguir que un avió ens portés cap a Barcelona. Allí vam internar la Valéry 

en una clínica privada, en què la Kelly tenia contactes, ja que el seu oncle era un 

reconegut metge d’aquella clínica; després que la Valéry va haver superat la seva 

malaltia els vam instal·lar en una caseta que tenia la meva família al camp a canvi que 

ells ens ajudessin a portar tota la feina del camp; els vam aconseguir els papers i des de 

fa ja tres anys el Ray va a l’escola com tots els nens de la seva edat. Segur que a ells mai 

s’oblidaran de tot el que la Kelly i jo vam fer per salvar-los d’aquella situació, però ells 

no s’imaginen tot el que ens ha aportat a nosaltres aquella experiència, ara valorem molt 

més tot el que ens envolta.  

 

Poncho 

Ana Madruga Criado (Batxillerat: 2n D) 

Finalista. Conte, grup tercer. 
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Dies negres 
 

Aquell havia de ser el dia més especial de la seva vida. El pas que ara feia 

canviaria el seu rumb. Però el que ella no sabia és que aquest rumb canviaria en sentit 

contrari al que ella esperava. Es trobava a l’altar amb l’home que ella estimava, amb qui 

volia compartir la resta de la seva vida. Al cap de poc tindrien un nen, i això encara la 

il·lusionava més del que estava. Aquell dia va acabar i començava, per fi, a estar al 

costat del seu home per a la resta dels seus dies.  

Però a partir del dia del seu casament les coses van començar a canviar. El seu 

home canviava dia rere dia, i en el naixement del seu fill ja no era la mateixa persona 

que ella havia conegut anys enrere, ja no era l’home del qual s’havia enamorat. El seu 

caràcter havia anat canviant fins al punt que cada dia només era estar amb ell, perquè 

l’escridassés. No hi havia cap moment de tranquil·litat a casa, tot eren crits i més crits, 

fins que un dia, després d’una de les habituals discussions, ell no va ser capaç de 

controlar-se i va començar a pegar la seva dona. En aquell moment ella va sentir com 

part d’ella moria, com la persona que ella estimava, per qui donaria la vida, havia estat 

capaç de tractar-la d’aquella forma. Ell es quedà parat, no va dir res i va decidir marxar. 

Van passar dies i aquella situació no es tornaria a repetir, o almenys això era el 

que ella pensava, perquè al cap d’uns quants dies ell tornà a fer el mateix, repetint-se la 

situació ja dia rere dia. Després de la discussió i de regalar-li uns quants cops, marxava 

de casa, i quan tornava, només sentir les claus dins la porta, ella tremolava amb la por 

habitual, esperant que el seu marit entrés amb la ja esperada olor d’alcohol i de tabac. A 

la maltractada noia ja no li quedava cap esperança, totes les hi havia tret a cops aquell 

home, i només tenia com a reforç a un nen petit que creixeria envoltat d’una violència 

que ella mai hagués pogut imaginar.  
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Ja no tenia cap amiga amb qui poder parlar, ja que el seu home no consentia que 

parlés amb cap d’elles, i si algun dia havia d’anar a veure la seva família, només es 

preocupava de tapar aquells cops cada dia més marcats. Els mesos passaven, però la 

situació no canviava i no canviaria mai. Ella no sabia què fer, no aguantava més, però 

tenia por de tot i no s’atrevia a fer res. Un dia, mentre el seu home era no sabia on i ella 

esperava que tornés amb el seu estat de cada nit, va veure una noticia d’una dona que 

havia estat assassinada pel seu marit. En aquell moment va sentir que aquella dona era 

ella, que alguna cosa havia de fer per no acabar sent un número més a la llista de 

víctimes a mans d’un indesitjable.  

El seu home va arribar i li va pegar l’habitual pallissa, però aquella nit també va 

sentir-se amb força de pegar el seu propi fill, i en aquell mateix instant va sentir com 

tota ella moria. L’endemà el seu home ja no era a casa i va agafar el nen. Va poder 

comprovar les ferides que aquell animal li havia fet al seu nen, i de cop va sentir com la 

por marxava per moments. Fins llavors la por havia estat el sentiment que l’havia 

dominat durant aquells últims anys, però en veure com havia de ser el futur del seu fill, 

les forces van anar creixent dins seu, va agafar el nen i va marxar de casa. No sabia on 

aniria, però va pensar en el recolzament que havia tingut sempre de la seva família, i en 

creuar la porta va notar el naixement d’una nova vida i d’una nova oportunitat per a ella 

i el seu fill i com deixava enrere aquells anys que l’havien anat matant a poc a poc i 

aquells dies negres marcats per tots els cops que havia rebut.  

Núm. 9 
 

Carmen de la Torre (Batxillerat: 2n D) 
 
 
 
 
 
 

Finalista. Conte, grup tercer. 
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Un alè 
Quan la vaig conèixer cridava com una boja cridava per tots aquells que 

callaven. Quan vam començar a córrer teníem els civils al darrere. Jo no corria per mi 

corria per ella. Tant se me’n donava si m’agafaven. Només veia aquells cabells que no 

sabia on m’haurien de portar. Vaig començar a córrer al seu costat, la vaig agafar d’una 

mà i ens vam escampar de la multitud. Es va quedar parada mirant-me, jo vaig callar. 

No tenia paraules, només la mirava als ulls: podia sentir el seu batec de cor i el seu alè 

intens bombardejant-me. Tot es va parar durant un moment, des d’aleshores no ens vam 

separar. Vaig començar a formar part del seu grup i dels projectes que duien a terme. La 

majoria érem estudiants idealistes incapaços de seguir el ramat i de veure com es 

maltractava la nostra terra. Havíem de trencar, havíem de lluitar contra la dictadura. 

Em vaig enamorar perdudament d’ella, de la seva força, de la seva boca que no 

callava mai, del seu descarament, de tan impacient com era, de com se’m tirava al coll 

amb bogeria i de la manera en què em deixava parat amb paraules que no semblaven 

que anessin a sortir d’aquella cara tan dolça. 

Vam deixar enrere els temps de lluita. Avui els recordo molt de lluny, ens vam 

casar, vam decidir no tenir criatures. Érem massa lliures i posaven tots els esforços en 

les nostres carreres. No les haguéssim sabut criar, potser perquè volíem seguir sent 

nosaltres les criatures. 

Però el temps et deixa enrere, i no hi ha passió per tornar a córrer, els ulls han 

deixat de brillar i el temps de la suor ha quedat enrere. No la’n faig pas culpable: me 

l’estimo, però els sentiments s’apaguen amb cada posta de sol, i sé que quan torni a casa 

ens farem mal d’enyorança. 
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Ara fa poc anava al tren i vaig quedar parat mirant-me una adolescent (com era 

jo algun dia). La brillantor dels seus ulls em va arrancar un somriure. Portava la senyera 

lligada al coll. Aquell reflex de vida em va fer passar el meu camí davant els ulls. 

Enamorar-me i lluitar amb passió desmesurada ha estat el millor que he tingut, 

però no pots pretendre que el vent deixi de bufar dia darrere dia.  

Carp 
 

Chari Viétez Vázquez (Batxillerat: 2n D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalista. Conte, grup tercer. 
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Tot era perfecte 
 

Tot era perfecte, màgic, estava feliç, contenta. Em trobava al millor moment de 

la meva vida i tot gràcies a ell. Tot funcionava, perquè ell estava allà i mai no em 

deixaria sola. Em transmetia seguretat, benestar, pau, tranquil·litat... però i ara? Ara què 

passaria? Ja no el tenia al meu costat m’havia abandonat i encara no havia aconseguit 

trobar una resposta a aquest perquè constant que ara vivia al meu cap. Tot va ocórrer un 

dia tan normal però tant diferent alhora que simplement el consideraria un dia maleït. 

Per què ha hagut de canviar tot? Per què no vaig callar? Ara ja era tard, ja no servia de 

res fer-se preguntes què no tindrien resposta. 

 El dia que em vas deixar tot semblava perfecte, la llum del sol il·luminava la 

ciutat, els ocells volaven lliures sobre el gran cel blau i jo em trobava en un món de 

fantasies, em trobava al paradís! Però de sobte... la llum es va apagar i aquell món de 

fantasies es va convertir en un nou món on l'obscuritat i el silenci regnaven. La por es 

va apoderar del meu cos, deixant-lo immòbil. Em trobava perduda dins d’aquella foscor 

que m’absorbia.  

Ja no sé què fer, tinc por, no estic acostumada a aquesta solitud. Què vaig fer 

malament? No vull perdre’t! Te’n vas anar i et vas emportar la llum que il·luminava el 

meu món. Algun dia tornaràs? Et tornaré a veure? Tornaré a escoltar la teva veu? Ara 

només vull que tornis, no estic bé si tu no estàs al meu costat. Les llàgrimes rellisquen 

per la meva cara com si volguessin sortir a tota presa del meu interior. Em tornen a 

recordar que estic sola, perduda i com no... em recorden que continuo sense tu, que tu 

mai més no tornaràs, que m’has abandonat, que t’has oblidat de mi. 

En aquesta solitud en la qual estic atrapada, penso en tots aquells moments en 

què em vaig comportar com una imbècil. El fet que no poguessis quedar, perquè estaves 

ocupat, un simple comentari, una opinió contradictòria a la meva, ... em van fer enfadar, 

van fer que em comportés com una egoista i potser han fet que tu m’odiïs. Tinc tantes 
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veus al meu cap, tants crits que no em deixen pensar, que sento que em faran tornar 

boja. 

 Només et necessito a tu, vull que tornis, que no arribis a odiar-me, vull que 

tornis a estimar-me. Tornaria al passat per poder demanar-te perdó. Sento no haver 

pensat més en tu, sento no haver-me adonat de la situació en la qual et trobaves, sento 

que les meves paraules sortissin sense pausa per la meva boca i no et deixessin parlar. 

Et demano perdó per no haver estat més comprensiva, per fer-te mal, per no escoltar-te, 

per no haver sabut estimar-te i, sobre tot, per no haver sabut mantenir-te al meu costat. 

Els dies passaven i tot plegat em superava, no podia aguantar més. Cada cop les 

veus s’intensificaven més dins el meu cap. Sentia com tot m’oprimia sentia que 

m’ofegava, que no podia més. La situació m’anava gran i no tenia forces per continuar 

endavant. Havia de fer alguna cosa per acabar amb aquesta situació que cada cop 

s’apoderava més de mi. Sense pensar- m’ho dos cops vaig apropar-me a la finestra i 

vaig decidir posar fi al meu sofriment. Vaig obrir els porticons, les cortines ondejaven 

decidides i xocaven contra el meu cos com si sabessin que volia fer i volguessin evitar-

ho. El vent m’empaitava la cara i el sol il·luminava per últim cop el meu cos. Em vaig 

enfilar. Des d'allà tot es veia molt petit, semblava que les persones que passaven pel 

carrer fossin formigues una darrere de l’altra. Tots corrien com si la mort els perseguís i 

lluitessin per escapar d’ella. És curiós com les persones poden arribar a ser tan diferents; 

unes aferrades a la vida i d’altres volent deixar-la. Decidida vaig llançar-me, res no 

m’ho va poder impedir. Mentre anava caient el seu record em passava per la ment com 

una sèrie de diapositives on podia veure tot el que havíem viscuts junts. Podia veure el 

seu somriure, el dia que ens van presentar, el primer cop que em va agafar la mà, el 

nostre primer petó i acabant (juntament amb la meva vida) vaig poder visualitzar l’últim 

cop que em va dir adéu. 
Pura vida 

 Núria Pastor Priego (2n ) 

Finalista. Conte, grup tercer. 
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Els colors i la poesia 
Pinten  i  pinten  molts  cops 

Aquests  són  els  colors 

Cadascú   té  el  seu  preferit 

Tots  els  colors  estan  agraïts! 

 
El  que  m’agrada  més  és   el  groc 

Per  mi  és  el  color  del  joc. 

També  m’agrada  la  poesia 

Que  em  dóna  alegria! 

 
Si  faig  una  poesia  del  color  groc 

Quin  goig  que  fa   tot! 

Si  les  rimes  em  surten 

D’alegria  faig  un  bot! 

 
Quan  els  colors  he  de  recitar 

El  paper  es  posa  alegre 

Encara  que  no  ho  faci  bé 

Em  tranquil·litzo  amb  un  te. 

 
Els  colors  i  la  poesia... 

És   el  que  més  m’agrada  del  món 

Perquè  de  poesies  en  faig  un  munt 

I  de  colors  sempre  hi  ha  molts! 

SLASH 
 

Adrián Pérez (ESO: 1r A) 
 

Primer premi. Poesia, grup primer. 
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L’amistat 

L’amistat és compartir 

i és fàcil d’aconseguir, 

perquè l’amistat és dins nostre 

i cada vegada m’emporto el seu rostre. 

 

L’amistat és confiar, 

confiar és respectar, 

respectar és escoltar, 

escoltar és parlar, 

parlar és dialogar, 

i dialogar és confiar. 

 

Jo vull tenir amics 

per parlar, per escoltar, 

per jugar, per riure, 

per ajudar i per confiar-hi. 

 

L’amistat ens fa millors, 

perquè l’amistat ho és tot 

i dins del nostre cor  

l’amistat ens ho porta tot. 

Poeta 1 

Facundo Ezequiel Ferrari (ESO: 1r A) 

Segon premi. Poesia, grup primer. 
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El somriure 
 
 

Dius que el meu somriure 

t’agrada i et fa feliç. 

Pensa que aquest somriure 

és per a tu,  

perquè tu ets qui el provoques. 

La cara se m’il·lumina 

quan tu ets al meu costat; 

i diuen que la cara 

és el mirall de l’ànima. 

 

Flor 

Tamara Fernández (ESO: 1r B) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalista. Poesia, grup primer 
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Escapant de la ciutat 

Es lleva ben d’hora 

per anar a l’oficina. 

Té una reunió 

amb els proveïdors de la Xina. 

 

En tot el dia no ha parat: 

trucades, informes i contractes. 

No s’ha pres ni el tallat 

al bar-restaurant del carrer Descartes. 

 

Fa hores extres fins tard 

que no li seran recompensades. 

Un taxi a aquestes hores 

serà difícil de trobar. 

 

Immersa en aquesta roda 

d’on tots formem part. 

És el gran cicle, 

el cicle de la gran ciutat. 

 

Quan ja no pot més, 

quan se sent ofegada 

pels embussos i els papers, 

puja a un tren que no sap on la durà. 
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Vol respirar l’aire dels prats, 

escoltar el silenci de les valls, 

veure aigua de les cascades 

i adormir-se davant les flames. 

 

Vol despertar-se lluny de la ciutat 

on pugui veure sortir el sol. 

Vol veure un cel blau 

lliure de tots els malsons. 

 

No vol ni horaris ni despertadors, 

ni menjars ràpids ni contaminació. 

Vol mirar per la finestra 

sense dubtes ni temors. 

 

Avui mateix farà la maleta 

sense saber quina direcció emprendrà. 

 

La pubilla 

Maria Boronat Demattey (ESO: 3r A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer premi. Poesia, grup segon. 
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Escola verda 

Si el medi ambient vols cuidar  

No l'has de contaminar. 

Si el paisatge és natural, 

Pot ser ben genial. 

Si el paisatge és ambiental, 

El món serà fenomenal. 

 

Les muntanyes has de visitar 

Per poder-les observar. 

Els paisatges no has d'edificar 

Per poder-lo conservar. 

Les catàstrofes has d'evitar. 

Intenta reaccionar. 

 

Si residus has de llençar, 

Procura de reciclar. 

Verd, groc i blau 

Són els contenidors que has d'utilitzar. 

Intenta reciclar i reutilitzar, 

si a l’abocador  

el vols buidar. 
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Ja n’hi ha prou! No creus?  

Camions descarregant  

Materials en polígons industrials, 

Abocadors descontrolats, 

paisatges desgraciats... 

 

Endevina-ho 

Loubna Grida (ESO: 3A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segon premi. Poesia, grup segon 
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L’home 

 
Fa tres milions d'anys es va crear, 

i sobre dues potes es va poder posar. 

 

Vastes criatures es van crear, 

però fins ara l'evolució no ha parat. 

 

Moltes coses ens van ensenyar, 

com quan llegir i escriure van inventar. 

 

La seva mare, tot li ho va donar, 

fins que ell, la seva destrucció va començar. 

 

Avui dia no volen parar, 

però tot d'una això acabarà. 

 

Fa tres milions d'anys es va crear, 

és aquest el destí que ens va voler donar? 

 
Kirie Zepol  

 
Eric López Agudelo 

 
 
 
 
 
 

Tercer premi. Poesia, grup segon 
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                         M’agradaria… 

M’agradaria poder dormir 

sense somiar amb el teu somriure; 

m’agradaria poder sentir 

que sense tu també puc viure. 

 
M’agradaria que el sol tornés 

un altre cop a la meva vida, 

però no ho farà si tu no hi ets, 

perquè el meu cor ja no t’oblida. 

 
M’agradaria que el meu món parés 

com ho feia de vegades, 

com quan no existia res més 

si creuàvem nostres mirades. 

 
M’agradaria que la teva veu 

em digués que tu m’enyores 

que només amb un abraç meu 

es pararan de nou les hores. 

 
En realitat ja no demano res 

em conformo amb la teva existència, 

perquè els meus dies brillen més 

si sento la teva presència. 
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Perquè a vegades la solitud 

és la millor companyia, 

però no puc estar sense tu, 

ni de nit, ni de dia. 

Mistake 

Elisabet Mingo Zambrano (Batxillerat: 2n D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segon premi. Poesia, grup tercer. 
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Obres, pseudònims i concursants 

Conte. Grup primer (1r i 2n d’ESO) 

La flor màgica Núria Mireia Agüero Téllez 

La història de les roses Tarongeta 94 Marina Miranda Mengual 

La màquina de les lletres El maquinari Armand López Albiol 

Un món de fades Llum de lluna Tamara García Castillo 

Conte. Grup segon (3r i 4t d’ESO) 

Buscant el Yeti Excursionista Roberto Vicente Ramos 

Camins oposats Mont* Montserrat Herrera Martín 

El castell dels elfs Divad David Iza Montezuma 

El record del seu primer amor Clara Barceló Alicia Casquet 

Els guerrers de Valhalla Bob Aarón García Figueras 

L’illa  Aeb Beatriz Moreno González 

L’última salvació XiKÿ Jéssica García Fontanilla 

La història del noi Nora Jénifer Roldán 

La recerca de la felicitat Lapin Abigail Ortega Rodríguez 

La ruta del drac Gusi Elisa Marco 

Laura, una noia amb dificultats Gian Angie Martínez 

Mai és tard RIM Hajar Nouinou El Harrack 

Per mals camins Morena Marta Valderábano 

Per quin camí segueixes? L’atrapaetapes Carlos Canales Bonilla 

Qui deu tenir la clau All Star Noemí Baño 

Restes biològiques S2 Sergi Pisabarro Molina 

Són coses que passen... The Star* Mireia Garcia Benavente 
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Un gran cas Lequar Raquel Jiménez  López 

Un misteri curiós Rubyka Isabel Merino 

Un raonament d’amor Ronaldinha Nagore Cedeño 

Una experiència inoblidable Ali-José-Lesli... Manuel Martínez Ramos 

Una història a l’interior de l’aula Airam María Repullo González 

Conte. Grup tercer (1r i 2n de Batxillerat) 

Amistats boges Tehtse Esther García Hernández 

Caçadors de marmotes Tamas Kasas Javier Belmonte 

Dies negres Núm. 3 Carmen de la Torre Rial 

El pastís de la Dolors UAP Irene Rodríguez Llamas 

Falsa personalitat Oyuki Ana Abellán García 

La casa homicida Alexgafe Àlex Escacena 

Les aventures d’en Panet Panete José Muñoz Vicente 

Tot era perfecte Pura Vida Núria Pastor Priego 

Un alè  Carp Chari Viétez Vázquez 

Un vampir peculiar Núm. 10 Elena García de Arriba 

Un viatge a Guru Poncho Ana Madruga Criado 

Una història complicada Chema José María Rubio Pérez 

Una història complicada JdS-1 Jose de Sola 

Una infància dura Zaerillo Óscar Martos Malpesa 
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Poesia. Grup primer (1r i 2n d’ESO) 

El somriure Flor Tamara Fernández G. 

El tabac Sora Marc Rivas Valero 

Els colors i la poesia Slash Adrián Pérez 

L’amistat Poeta 1 Facundo Ezequiel Ferrari 

La meva xicota Caser Carlos López Fernández 

La Pau Pepe Livingstone Moisés Ortega Rodríguez 

La rosa de Sant Feliu Floreta Cristina Cases Castellanos 

Un cor trencat Poeta 222 Alba Ramos Cruz 

Poesia. Grup segon (3r i 4t d’ESO) 

Amor no correspost Sheni Inés García 

Cançó a uns bons amics Celestina Judit Sánchez Adán 

Escapant de la ciutat La Pubilla Maria Boronat Demattey 

Escola verda Endevina’l Loubna Grida 

L’home Kirie Zepol Èric López Agudelo 

Una rosa Moranguita Elisabet Santos 

Poesia. Grup tercer (1r i 2n de Batxillerat) 

M’agradaria... Mistake Elisabet Mingo Zambrano 

 

Còmic. Grup primer (1r i 2n d’ESO) 

En Reyzor Sent=Edu  Eduardo Maqueda Díaz 
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