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Aquest és el recull dels treballs premiats 
a la 41a edició del Concurs Literari Joan 
Oliver, “Pere Quart”, per a nois i noies 
d’11 a 18 anys. A l’acte de lliurament hi 
va assistir la filla de Joan Oliver, la sen-
yora Sílvia Oliver, a qui agraïm moltíssim 
que, any rere any, ens acompanyi en un 
acte que sempre vol ser un homenatge a 
la figura de l’escriptor i, al mateix temps, 
als veritables protagonistes del certamen: 
els infants i els i les joves guardonats i 
guardonades, acompanyats i acompanya-
des de les seves famílies, del professorat 
implicat i dels membres dels equips direc-
tius dels seus centres educatius. 

L’objectiu d’aquest certamen és incen-
tivar la creació i l’expressió literària entre 
els infants i joves, tot promocionant al-
hora l’ús de l’expressió escrita en català. 
En aquesta edició del concurs s’hi han 
presentat un total de 54 treballs: 28 en la 
modalitat de prosa i 26 de poesia. 

És important destacar la tasca que por-
ten a terme el professorat i els equips di-
rectius de tots els centres de la ciutat que, 
malgrat les dificultats d’aquests últims 
cursos, continuen animant els alumnes a 
participar-hi amb les seves creacions en 
català, posant de manifest el valor peda-
gògic que té aquesta iniciativa que està 
profundament arrelada a la nostra ciutat.

El Concurs Literari Joan Oliver atorga un 
total de 18 premis. I és que cada moda-
litat –prosa i poesia– es divideix en tres 
categories d’edat: una primera per als 

nascuts els anys 2004, 2005 i 2006, una 
segona per als nascuts el 2007, 2008 i 
2009 i una tercera per als joves que van 
néixer el 2010 i 2011. 

Enguany el jurat ha estat format per 
David Vila, escriptor i professor de secun-
dària que durant el lliurament dels premis 
va actuar com a secretari del Jurat; Roc 
Casagran, escriptor i professor de secun-
dària; Carme Martí, professora de secun-
dària; Josep Martí, mestre de primària, i 
Salut Vila, representant d’Òmnium Cultu-
ral.

L’acte del lliurament dels premis va ser 
dinamitzat per l’alumnat de 3r d’ESO de 
l’Institut Narcisa Freixas, que va preparar 
un rap sobre Joan Oliver, en format de 
vídeo. Al tercer trimestre del curs 2021-
2022, l’entitat Plataforma per la Llengua 
va impulsar en aquest centre educatiu un 
taller de rap; fruit d’aquests mesos de tre-
ball i amb la col·laboració del raper Nel·lo 
C, va néixer la cançó Encara hi som a 
temps, inspirada en el poema Quan tindré 
cinquanta anys, de Pere Quart, que s’ha 
presentat a l’acte de lliurament de premis. 

Agraïm totes les col·laboracions que han 
fet possible que gaudim de la 41a edició 
dels premis, així com els que han format 
part d’aquesta nova edició postpandèmia. 
Tots plegats i totes plegades fent reviure 
l’esperit rebel, contestatari i provocador 
de Joan Oliver i la Colla de Sabadell.

Felicitem de nou les guardonades i els 
guardonats i també tot l’alumnat partici-
pant, perquè, malgrat que no hagin obtin-
gut un premi, segur que l’experiència els 
ha enriquit. Els i les animem a tots i totes 
a participar en la propera edició i agraïm 
a les famílies i al professorat el suport 
per acompanyar-los i acompanyar-les en 
aquesta aventura.

Manuel S. Robles
Regidor d’Educació
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COMPOSICIÓ DEL JURAT

Sra. Carme Martí Torres, professora de secundària

Sr. David Vila i Ros, escriptor

Sr. Josep Martí Torres, mestre de primària

Sr. Roc Casagran Casañas, escriptor i professor de secundària

Sra. Salut Vila i Ros, representant d’Òmnium Cultural

VEREDICTE

Sabadell, 1 de setembre de 2022

Reunits a la Regidoria d’Educació els membres del jurat del 41è Concurs 
Literari Joan Oliver, “Pere Quart”, convocat per l’Ajuntament de Sabadell 
i amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, escriptors i professorat dels 
centres de primària i secundària de la ciutat, segons les bases del concurs, 
acorden concedir els premis següents:
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ELS PREMIATS
CATEGORIA A 
PROSA
 1r premi Secrets Judith Molina Díaz 
 Accèssit L’última ciutat Paula Calderón Pernas
 Accèssit Desert
POESIA
 1r premi És impossible, la Pau?  Aitana Mora Monteso
 Accèssit Banyant-me en les meves llàgrimes Nora Ruiz Sabaté
 Accèssit La vergonya Sara Trallero Garcia
CATEGORIA B
PROSA
 1r premi Les maletes plenes Adriana Gómez Spalvieri
 Accèssit Testimoni o culpable?  Aileen Gaulsaqui de la Torre
 Accèssit Una princesa valenta Iris Descartín Morales
POESIA
 1r premi Somnis de pau Mònica Giménez Fernández
 Accèssit Jo soc la pau Esther Casajuana Jurado 
 Accèssit Desert
CATEGORIA C
PROSA
 1r premi Relat d’un noi en flames Mateu Colomer Saus
 Accèssit El codi de vestimenta ho prohibeix Zaynab Mohajane 
 Accèssit L’amor terminal Eva Capitán Giraldo 
POESIA
 1r premi Perfecció aparent Ona Jové Domedel 
 Accèssit Amor mut Sabir Allouch El Imrani
 Accèssit Tempesta d’estiu Laura Sorolla Alsina
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CATEGORIA A... els premiats
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PROSA

SECRETS
Judith Molina Díaz

CATEGORIA A
Primer premi

Érem un grup d’estudiants de l’ESO. L’avorriment ens envaïa i vam decidir entrar 
en aquella casa misteriosa situada al carrer de Muntaner, a prop de la plaça de la 
Llibertat. No era una casa com les del barri... Era... com ho podria dir... diferent. 
Corria el rumor que abans hi vivia un senyor que treballava amb la màfia russa. 
La veritat és que ningú del grupet s’ho va creure al principi. Qui es creuria que en 
aquella casa aparentment sense res especial hi viuria un mafiós? Ningú. Tot i així, 
nosaltres estàvem disposats a investigar; volíem anar a veure-la i comprovar si 
realment era veritat o pura invenció...

L’entrada

Feia dies que havíem decidit entrar-hi el divendres, a les 6 de la tarda, però al 
final els únics que vam aparèixer vam ser la Marta, en Joan, l’Ivan i jo (perfecte, 
els que pitjor em cauen…).
Estàvem disposats a entrar-hi, tot i que l’Ivan no ho tenia gens clar... (per a mi, 
millor! Seríem un de menys...).
Ara sí, vam entrar i la porta es va tancar a causa del fort vent que bufava al carrer 
(o això creiem...). Tot un misteri des del principi…
De sobte, vam sentir un crit i ens vam amagar. Jo em vaig ficar dins el baül que 
hi havia a l’entrada d’aquell lloc que començava a fer-me esgarrifances. Crec que 
la Marta no es va amagar enlloc (ja estava fent-se la valenta, com sempre!). Però 
aquell cop això no va ser de gran ajuda, perquè no la vam tornar veure...
Quan vam sortir d’on estàvem amagats, en Joan em va preguntar si estava es-
pantada, però no li vaig respondre. No es mereixia la meva resposta.

“Fes de la teva vida un somni, i del teu somni una realitat”

  Antoine de Saint-Exupéry
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Volíem anar a explorar l’altra habitació de la primera planta. N’hi havia dues: la 
principal i aquella.

L’habitació infantil

Va entrar ell primer, perquè deia que els cavallers anaven primers. Em va enfadar, 
però no li vaig dir res perquè ell pensava que jo era amiga seva.
Quan vaig entrar, em vaig sentir com si estigués en una habitació típica d’una 
pel·lícula de terror, amb joguines antigues i algunes oxidades. Vaig veure en Joan 
cridar de por i li vaig dir:
–Que no eres un cavaller?
Em va respondre:
–Sí! És clar que ho soc! I m’enfrontaré a la bruixa!
Mentre es feia el valent, vam sentir la veu de la Marta. S’escoltava de lluny, tot i 
que jo sabia que ella ja no era amb nosaltres…
En Joan va marxar corrents fins on se sentia la seva veu i em va deixar allà (Tot 
un cavaller, sí senyor!). No obstant això, al cap d’una estona, va tornar i em va dir 
que no l’havia trobat.
Al final vam sortir d’aquella habitació cames ajudeu-me!

L’habitació principal

Vam entrar a l’habitació principal, on allà sí que vam veure molts indicis relacio-
nats amb la màfia!
Era veritat que allà hi vivia un mafiós? Potser sí…
Hi havia molts objectes estridents en aquella habitació: ganivets, pistoles, ampo-
lles d’uns líquids amb noms estranys, etc. 
A sobre de la taula de llit hi havia una fotografia. En aquell precís moment, vaig 
sentir un calfred per tot el cos. A la foto sortia un home amb escopeta que ca-
rregava la seva presa com si d’un trofeu es tractés. Era el meu avi! El propietari 
d’aquella casa era el meu avi! El meu avi era un mafiós? Com podia ser? Què 
significava tot allò?
Aleshores, vaig pensar de comentar-ho als altres, però no em vaig atrevir. I si es 
reien de mi?
–Marxem d’aquí, nois! –vaig dir, intentant no semblar trista.
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Vam trobar una finestra i ens vam escapar. Però de sobte es va sentir una veu:
–No us podreu escapar!
De cop i volta, finestres i portes es van tancar; vam quedar submergits en la 
foscor. Uns passos se sentien pel passadís, a l’altra banda de la porta. El so era 
semblant al d’unes botes que s’apropaven on érem nosaltres.
Llavors, la porta es va obrir:
–Hola estimada neta, benvinguda a la meva llar! –el meu avi era davant nostre, 
amb l’escopeta a les mans–. M’estàveu esperant? 
El Joan i l’Ivan es van quedar bocabadats mirant-me, com si esperessin que els 
expliqués el que estava passant. En aquell moment, però, només se’m va ocórrer 
exclamar:
–Correu!
Vam aconseguir sortir d’aquella habitació, mentre el meu avi ens perseguia i re-
petia:
–No us escapareu!
Llavors, vam poder entrar a una altra habitació. Semblava el seu despatx i allà ens 
vam intentar amagar darrere les llibreries, fins que la porta es va obrir.

Despatx

–Va, no tingueu por! Només us vull donar la benvinguda com cal. A la vostra 
amiga no li va agradar gaire… No entenc el perquè. Només volia parlar amb ella 
i conèixer més l’amiga de la meva neta. El jovent d’avui dia sou molt egoistes…
Aleshores, l’avi va disparar cap a una de les portes de vidre de l’armari de la bi-
blioteca i es van sentir uns sorolls estridents de vidres trencant-se. Sense poder 
evitar-ho, vaig cridar de l’ensurt. Amb tanta mala sort que em va sentir.
–Ja t’he trobat!
–Vell panxut! A veure si ens enxampes!
Què passava? Els llibres sortien volant? No! L’Ivan i en Joan els estaven llançant 
al cap del meu avi (no eren tan dolents com creia…). Mentre l’avi intentava esqui-
var els llibres, vaig poder arribar on eren ells.
–No fugiu! –deia l’avi, amb to enfadat.
Quan vam arribar a l’entrada, la porta es va tancar de cop. Estàvem perduts!
–Per aquí, nois! –vam sentir una veu que venia de la cuina i vam decidir anar cap 



16

allà. Hi havia una porta que comunicava amb l’exterior i per sort estava oberta, 
així que vam sortir corrents d’aquella casa esgarrifosa.
Vam arribar a la cantonada del següent carrer i per fi vam poder respirar tranquils. 
Quina por! Tot i així, encara no sabíem ben bé qui ens havia ajudat a escapar 
d’allà. Va ser aleshores quan vaig notar la presència d’algú darrere nostre. En 
girar-nos, la Marta era amb nosaltres!
–Què bé, nois! Per fi ens hem pogut escapar! –la sang li queia per la cara, els 
braços i les cames i unes ferides que semblaven força profundes quedaven vi-
sibles als nostres ulls. No entenia res del que havia passat. Havia sobreviscut? 
Un fantasma? Em vaig començar a marejar i de cop i volta, tot es va enfosquir...
Un soroll d’allò més estrident es va sentir de fons:
–Vaaa, Judith, desperta! Que has d’anar a l’escola! –El rellotge? Se sentia la mare 
de fons i em cridava perquè em despertés. 
Així que em vaig llevar, em vaig vestir, vaig agafar totes les coses i vaig anar a 
classe. 
–Bon dia! –em van dir la Marta, en Joan i l’Ivan.
Me’ls vaig quedar mirant una mica estranyada:
 –Bon dia, nois!
Tot i que es van sorprendre per la meva resposta, no sé per què vaig sentir la 
necessitat de dir-los el que m’havia passat. Al cap i a la fi, havíem viscut moltes 
aventures junts, encara que hagués sigut un somni. 
El dia va passar com si res i, en acabar les classes, vaig tornar cap a casa.
Havien passat un parell de setmanes d’ençà que havia tingut aquell somni tan es-
trany. Aquell dia, era a casa avorrida jugant a l’àtic. Allà, vaig topar amb una caixa 
antiga plena de pols. Hi havia unes lletres escrites: “Records”. Aleshores, no sé 
per què, em vaig decidir a obrir-la. A l’instant en què la vaig obrir, un munt de 
sensacions se’m van passar pel cap. Allà, d’entre totes les coses, una fotografia. 
Un home carregant una escopeta amb un cap d’un porc senglar a la mà. Al peu 
de la foto, una frase: “Avui hem tingut un gran dia”, i la signatura d’un tal Ricard, 
el meu avi. 
Què volia dir tot allò? Potser no havia estat un somni, com jo creia…



PROSA

L’ÚLTIMA CIUTAT
Paula Calderón Pernas

CATEGORIA A
Accèssit

Sabadell havia estat una ciutat molt maca, on la gent vivia feliç i sense preocu-
pacions. Els nens anaven en bicicleta a la vora del riu Ripoll, o jugaven a futbol 
a la placa de l’ajuntament, mentre les mares es prenien un cafè o gaudien d’un 
espectacle als jardins de la biblioteca... En definitiva, Sabadell era un lloc molt 
maco i acollidor. 
Però feia uns mesos que els carrers havien quedat desèrtics i ja ningú sortia de 
casa. En Miquel recordava com si fos ahir el dia en què estava jugant al parc de 
Catalunya amb els seus amics i de sobte una espècie de persones transparents 
van aparèixer del no-res. En aquell moment no sabia què eren, però ara ho tenia 
clar: eren fantasmes! 
Hi va haver persones que van sortir de la ciutat en busca d’indrets on poder esta-
blir-se amb més seguretat, però no van trigar a descobrir que les altres ciutats i 
tot Catalunya en general havien quedat despoblades i, per tant, Sabadell s’havia 
convertit en l’última ciutat.
En Miquel feia cinc mesos que no sortia de casa, només sortien els seus pares 
per agafar provisions com menjar o roba i tornaven ràpidament perquè no els 
veiessin els fantasmes.
Amb tot, aquella nit no podia dormir, i no era només perquè estava preocupat 
pel que podria passar en un futur, sinó perquè el poliesportiu que hi havia davant 
de casa seva semblava una discoteca. En sortien llums de tots colors i música 
de festa. El noi es va preguntar què devia estar passant; feia molt que no veia 
res semblant. Va pensar de sortir al carrer per esbrinar-ho, però, i si apareixien 
fantasmes? El pobre noi no sabia què fer, fins que finalment, tremolant de cap 
a peus i sense saber com acabaria aquella aventura, va decidir sortir al carrer a 
investigar què estava passant al davant de casa seva.
Es va sorprendre en comprovar que les portes del poliesportiu estaven obertes de 
bat a bat i, sense pensar-s’ho dues vegades, hi va entrar.
En Miquel es va quedar amb la boca oberta en observar l’interior de l’habitació. 
Era una sala molt gran, plena de taules i sofàs, i al mig hi havia una pista de ball. 
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Hi havia nens, adults, bebès... Tots eren diferents, els uns eren rossos, els altres 
eren pèl-rojos, els uns duien ulleres, els altres duien gorra... Tot i així, tots tenien 
una cosa en comú, i és que tots eren transparents, tots eren fantasmes. 
Els fantasmes feien festes?, es va preguntar en Miquel. Semblava un somni, però 
ell tenia clar que no ho era. Es va preguntar què devia estar passant, però es va 
obligar a si mateix a deixar de pensar en preguntes estúpides i sense resposta i a 
centrar-se en el que havia de fer.
Va ser aleshores quan va veure que del cinturó d’un fantasma que devia ser el 
guarda de seguretat en penjaven unes claus que, si no s’equivocava, eren les del 
poliesportiu.
Va passar pel costat del guarda i, sense que ningú el veiés, les va agafar i se les 
va guardar a la butxaca. Va sortir a fora i, un altre cop d’amagat, va tancar amb 
clau la porta del poliesportiu.
Els fantasmes van trigar una mica a adonar-se que els havia deixat tancats i, com 
que les parets eren molt gruixudes, no les van poder traspassar.
En Miquel va anar corrents a casa per explicar als pares el que havia passat aque-
lla nit. I ells, en sentir-lo, van explicar la notícia a tots els ciutadans.
A poc a poc Catalunya es va anar repoblant, i l’alegria i la felicitat van tornar a 
viure entre les persones, però ara tot era diferent, i és que havien après una lliçó 
molt important. Hem de gaudir de cada dia com si fos l’últim, apreciar la famí-
lia i els amics i ajudar-nos els uns als altres, perquè després d’aquella aventura 
s’havien adonat que junts eren molt més forts que en solitari.
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POESIA

ÉS IMPOSSIBLE, LA PAU? 
Aitana Mora Monteso

CATEGORIA A
Primer premi

Quan penses... no tinc sort,
no t’imagines que hi ha gent que està al peu de la mort.

Estan amenaçats per una guerra,
la vida se’ls trenca com amb una serra.

Mentre passes una bona infantessa,
ells només veuen color blau tristesa.

Quan et trenques de riure
ells únicament busquen una manera de sobreviure.

Només volem la pau,
quants més hauran de quedar amb un trau?
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POESIA

BANYANT-ME EN LES MEVES LLÀGRIMES
Nora Ruiz Sabaté

CATEGORIA A
Accèssit

Soc un canari amb el qual ningú vol estar,
soc aquell ocell que sempre sol veus volar.

Sempre intento volar en companyia,
però ningú vol formar part de la meva vida.

Intento destacar, crear gran esplendor,
però sempre hi haurà un canari millor. 

El meu niu s’està destrossant,
 i a vegades m’agradaria que ho fes ja. 

Les meves ales deixen de funcionar,
mai més podré tornar a volar. 

Però no estic sol, tinc companyia,
són les meves llàgrimes que m’acompanyen cada dia. 
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POESIA

LA VERGONYA
Sara Trallero Garcia

CATEGORIA A
Accèssit

Sento molta vergonya
quan algú m’està mirant

sento que el terra se m’empassa
i em claven una espasa.

La vergonya m’enfonsa
amb la vergonya no sé què fer

sempre me la trobo
em diuen: que la tiri al carrer!

Però no en soc capaç,
no se’n vol anar

ara ja no sé si sento ràbia o vergonya
i em començo a estressar.
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CATEGORIA B... els premiats
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PROSA

LES MALETES PLENES
Adriana Gómez Spalvieri

CATEGORIA B
Primer premi

Porto les maletes plenes com mai les havia portades.
De pressa, anem a contrarellotge! Mentre corro per la casa amunt i avall, navego 
en els meus pensaments per esbrinar el perquè de tantes preguntes que em 
ronden pel cap.
No, no estic sola. A casa som quatre: els meus pares, Maksym i Anastasiya, el 
meu gos Atles (li vam posar aquest nom per tots els viatges que hem fet junts) i 
jo, la Iryna. Sense pensar-ho, tots ens hem vist en l’obligació de marxar de casa, 
deixar-ho tot en qüestió de minuts. Tanmateix, no som els únics a qui la incertesa 
ens envaeix.
Agafo el que puc pel camí; sentint de fons les paraules d’alerta del pare que es 
van repetint com un disc ratllat:
–Vinga, som-hi, fes el favor d’afanyar-te, Iryna!
Faig el que puc per no aturar-me; amb la rapidesa d’un llamp aconsegueixo aga-
far l’essencial que vaig veient: roba, queviures, el meu àlbum de fotos i les cinc 
llavors de blat que em va regalar l’avi Heorhiy.
Vivim a Kíiv, la capital d’Ucraïna. La nostra ciutat és rica en bellesa arquitectònica, 
catedrals, monuments fantàstics i estàtues increïbles. Bé, doncs, una de molt 
important que és a prop de casa nostra, és la de l’entrada del museu en memòria 
de les víctimes de l’Holodomor. Aquesta estàtua mostra una nena amb mirada 
entristida, en record d’aquella catàstrofe que van patir tants ciutadans del meu 
país i que ha deixat una ferida encara oberta. Tot va passar al voltant de l’any 
1932 quan, en poques paraules, el dictador Stalin va permetre que milers de per-
sones, entre les quals una gran part de nens, morissin de gana.
A l’avi se li omplen els ulls de llàgrimes cada vegada que passem per allà, sempre 
diu que la noia de l’estàtua li recorda molt la seva germana gran, que es va morir 
quan ell tenia vuit anys. En canvi, jo penso que s’assembla força a la tieta Oksana, 
sempre m’ha encantat el seu nom, vol dir l’hospitalària davant els nouvinguts. 
Aquest és el nom en clau que l’avi i jo fem servir sovint per referir-nos a l’estàtua. 
Sigui com sigui, tots dos sentim pessigolles a l’estómac en veure-la.
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Bé, ara m’he d’espavilar. Tanco la maleta deixant anar un breu sospir. Faig cua i 
segueixo els pares. Abans de marxar, veig per la finestra la multitud de persones 
agrupades a prop del racó on es troba l’Oksana. Correm, correm tant com po-
dem. En un tres i no res arribem a l’esplanada on és l’Oksana. Tots els veïns fan 
safareig, xiuxiuegen que ha aparegut una maleta al costat de l’estàtua. Tothom 
l’envolta i hi deixa alguna pertinença de forma simbòlica, amb el desig que tot 
passi aviat. Tornarem, n’estic convençuda.
El pare hi deixa el seu barret, la mare un mocador brodat amb les seves inicials. 
És el moment, em toca renunciar a algun objecte. A contracor hi deixo dues de les 
cinc llavors de blat de l’avi; espero que estigui orgullós de la nostra família, de la 
forma en què afrontem les adversitats que se’ns presenten a cada instant. L’avi es 
vol quedar, diu que és massa vell per emprendre un viatge tan llarg i incert. Faig 
una última ullada al meu voltant, semblen els aixovars de l’estàtua, però penso en 
la unió que hi ha en la nostra ciutat, tots fem pinya. Aquesta és la força que ens 
guia en temps difícils i, malgrat tots els reptes que se’ns han presentat, sempre 
ens hem tornat a aixecar.
A poc a poc, tots van marxant deixant empremtes sobre el terra de sorra i sobre 
el cor de l’Oksana.
Fa dies i dies que caminem, però finalment arribem a una estació on ens reben 
voluntaris d’arreu d’Europa. Després d’una nit de descans, prenem un tren cap 
a la tranquil·litat. Miro el paisatge i em deixo acaronar per l’esperança de poder 
tornar a casa algun dia.
Finalment, arribem a la nostra destinació. Per fi els pares em diuen que hem arri-
bat a Catalunya. Anirem a casa de la família d’acollida del meu pare, de quan ell 
venia a passar els estius per respirar l’aire pur i net del Mediterrani.
Som a prop de Girona, a la vila de Peratallada. M’emociono tant en veure el pai-
satge d’ensomni, que no puc deixar de dir:
–Vosaltres us ho podeu creure? Això sembla un paradís –exclamo il·lusionada.
–I tant que ho és! Mai m’hauria imaginat un poble tan especial com aquest –sos-
pira la mare.
Ens aturem a mirar els carrers que ens envolten. L’Atles no sembla gens cansat; 
és més, la seva cua sembla un metrònom a 150 batecs per minut! El sol brilla 
tant, que sobre el seu pelatge color carabassa resplendeix una tonalitat daurada 
captivadora.
El meu pare ens guia pel poble i poc després arribem a destinació amb les ma-
letes, que cada vegada semblen pesar més i més. És una construcció de pedra. 
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Em sembla una casa molt acollidora, hi ha alguns llimoners al voltant. Ens rep en 
Lluís, el germà català del pare, que ens condueix fins a la nostra habitació. Ens ha 
explicat que la casa consta d’un primer pis i un segon, en el primer hi viuen ells, i 
el segon serà el nostre aixopluc el temps que faci falta.
Ens hi instal·lem. Traiem les nostres pertinences de les maletes, així l’habitació 
ens sembla més nostra. Una vegada acomodats, en Lluís ens presenta la resta 
de la família:
–Benvinguts de nou! Som els Blancafort –fa una cucada d’ull al pare–. Ella és la 
meva dona, la Isolda, us podrà ajudar en tot el que necessiteu. I aquest nen és el 
Nil, el nostre fill de vuit anys.
El Nil ens regala un dolç somriure i sacseja la mà per saludar-nos. Sembla un os 
bru amb els seus suaus rínxols despentinats de color cafè.
Van passar els dies i vam establir un bonic vincle amb ells. Alguns dies sopàvem 
plegats; d’altres fèiem petites excursions per conèixer el poble –ells ens feien 
de guies–. Però, per molt que ens feien sentir com a casa, nosaltres trobàvem a 
faltar la nostra terra.
En una d’aquestes, ens van convidar a una masia que tenen a prop. Avui és el dia 
i, tot i que no sé ben bé el que és, tinc moltes ganes de descobrir-ho. Hi anem 
amb les bicicletes que ens han deixat.
Les vistes són d’un altre món, hi ha una petita granja i la millor part: un camp de 
blat. Em vaig quedar bocabadada. No distingia la realitat del que era un somni. 
Era com la meva llar, els meus records d’Ucraïna em van passar com flashback als 
ulls, tots preciosos. El Nil, l’Atles i jo vam començar a jugar i córrer pertot arreu. 
Les rialles omplien l’ambient; al meu cor hi havia un sentiment agredolç de felici-
tat. Vaig sentir, de cop, l’impuls de recollir dues espigues; dues només, ni tres ni 
quatre, dues perquè dues eren les llavors que vaig deixar a l’estàtua. No eren les 
meves espigues, no eren les de l’avi, però què millor que tenir records de l’avi i 
de la meva nova segona família?
Vaig tancar els ulls i vaig ensumar profundament, l’aroma a terra humida em va 
envair. Les rialles d’en Nil s’allunyaven cada cop més i es barrejaven amb el xiu-
xiueig del vent que es feia sempre més intens. Vaig alçar el cap i parpellejar unes 
quantes vegades.
Em vaig quedar en estat de xoc. Els Blancafort havien desaparegut. Una suau 
brisa, acompanyada d’una boira intensa, ho cobria tot al seu pas; ens envoltava. 
Al meu costat ara hi havia els meus pares i el meu estimat Atles. Van passar uns 
minuts, provava una sensació de pau i serenitat, em sentia feliç. A poc a poc la 



28

boira s’anava dissipant i, finalment, va aparèixer l’Oksana; havíem tornat a casa! 
Un camp d’espigues ens envoltava, eren les mateixes que havia agafat del camp 
de blat. Seria aquest un senyal? A poc a poc m’adono que, per algun misteriós 
encanteri, som a casa.
Ningú porta maletes, i de lluny veig que ha desaparegut la que duia l’Oksana. 
Som al nostre lloc, tots, tot. Hi som nosaltres i tots els que eren aquí en començar 
l’èxode cap a la pau.
Cadascú va recollir unes quantes espigues entenent com, tot aquell temps, la 
ciutat ens havia esperat. Havia reprès la vida a Kíiv, llesta per ser reconstruïda i 
esdevenir més forta que mai.
Hem de trobar l’avi; tot aquest temps, ell ha estat amagat en un búnquer de la 
ciutat. El trobo tant a faltar. Penso com de content se sentirà quan ens vegi, quan 
vegi que tot s’ha acabat, que el malson s’ha esvaït.
Trec de la butxaca l’àlbum on, al final de tot, tinc uns bocins de paper on hi ha les 
adreces de la nostra nova família, els Blancafort. Sabem que hi tornarem aviat, a 
Peratallada, i hi tindrem amics per sempre que ens esperaran.
Prometo no oblidar mai com el nostre poble es va unir i com, al final, tot va tornar 
al seu lloc gràcies a l’Oksana. Ara, cada vegada que passi per allà, ja no em posaré 
trist. Les maletes ara són a casa, i estan molt plenes.
De sobte, un soroll ensordidor em fa bellugar. No soc a casa, la meva família i jo, 
tots, som al búnquer. Al meu costat, assegut en una vella cadira, hi ha l’avi. Em 
mira amb tendresa i, agafant-me la mà, em somriu per tranquil·litzar-me. A la mà 
m’adono que porto les cinc llavors que la nit anterior m’havia regalat.
Atordida i amb una profunda sensació agredolça, em vaig despertant a poc a poc, 
i m’acabo adonant, a mesura que surto de la letargia, que tot era únicament un 
somni, un engalipador i il·lusionant somni. Em sento en el bell mig d’una corrua 
d’emocions que, ho confesso, no puc dominar. 
La mare es va apropant i m’estreny formant un tendre caliu sota els seus braços... 
Em vaig sentint millor. Sospiro profundament i tanco els ulls amb el desig de po-
der rescatar un sol tros d’aquell captivador somni; no ho aconsegueixo, faré una 
pensada i ho tornaré a provar més tard. 
En soc conscient, pot semblar una mica contradictori, però tot havent-ho perdut 
tot, aixoplugats en aquest inhòspit refugi, em sento afortunada. Al cap i a la fi, 
compto amb els meus éssers estimats fent-me costat, així com amb alguns amics 
i veïns propers. 
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És cert allò que diuen, és just en aquests moments quan surt la millor versió 
de nosaltres mateixos. La complicitat, l’empatia, l’afecte... això no es raciona i 
compartim també les poques pertinences que hem pogut arreplegar. Les nostres 
maletes, encara escanyolides, continuen plenes, guarden el nostre més preuat 
tresor... l’esperança, l’esperança de poder tornar a recuperar algun dia les nostres 
vides.
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PROSA

TESTIMONI O CULPABLE? 
Aileen Gaulsaqui de la Torre

CATEGORIA B
Accèssit

El pànic i la solitud s’apoderen de l’habitació. La porta tancada redueix l’espai. 
A dins hi ha una noia sanglotant, cridant-se a si mateixa i al seu reflex per coses 
per les quals no s’hauria de culpabilitzar. La ira l’atemoreix i el remordiment la 
consumeix. En un tres i no res etziba un cop de puny i davant seu queda un mi-
rall partit en milers de trossets, els uns més grossos, els altres més petits, un 
mirall on després d’aquell acte queda gravat el dolor i la poca esperança de sortir 
d’un bucle al qual ella no ha volgut entrar. Ara té una mà immòbil plena de res-
quills de vidre. Cauen una gota, dues, el vermell omple un terra ple de fragments 
que reflecteixen l’escena des de sota. Veig que ella tanca els ulls intentant obli-
dar aquelles paraules que li queden clavades per tot arreu com petites estelles. 
S’ajup i amb un trosset de mi comença a traçar les mateixes línies que dies abans 
ja s’havia dibuixat, però que ara són vermelles de nou. I jo em sento culpable per 
què no puc fer res per salvar-la, veig com les gotes de sang cauen sobre meu i 
veig com mor a poc a poc. Després de tot només soc un mirall, testimoni d’una 
escena en la qual no puc fer res.
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PROSA

UNA PRINCESA VALENTA
Iris Descartín Morales

CATEGORIA B
Accèssit

Hola! Em dic Cleo i us explicaré la història de com em vaig convertir en l’exemple 
del poble.
Soc la princesa de la vila de Montblanc i visc al castell amb els pares. Tinc un 
germà petit i una germana petita. Quan els pares han de marxar, jo els cuido. 
M’agradaria anar amb els pares i prendre decisions importants, ja que d’aquí a 
pocs dies serà el meu aniversari i faré 17 anys, però els pares em diuen que com 
a germana gran he de cuidar del castell i dels nens. No entenc per què no em dei-
xen fer res més que vigilar els meus germans. Jo vull ser exploradora i fer grans 
descobriments i així guanyar-me el respecte del poble. Per aquest motiu vaig 
decidir que faria una cosa perquè mai més ningú em tractés com si fos només 
una princesa qualsevol.
El meu pla va ser escapar-me del castell per anar a la cova del drac i, una vegada 
que estigués allà, eliminar al drac que tanta por ens feia i feia les nostres vides 
més difícils. Aquell drac destruïa els conreus i els ramats per poder menjar i de 
vegades s’emportava la gent del poble a la seva cova i ja no els tornàvem a veure. 
Tenia clar que allò seria un acte de valentia, i que la gent em començaria a respec-
tar per la meva mostra d’amabilitat al poble. Aquella mateixa nit em vaig escapar 
per anar a buscar el drac.
Vaig arribar a la cova a mitjanit amb un dels cavalls que hi havia a l’estable, que 
vaig deixar al costat d’un arbre. Amb una torxa que vaig aconseguir encendre em 
vaig endinsar a la cerca del drac. Tota la cova era molt gran i semblava que no hi 
habités cap ànima. Però de cop i volta vaig sentir un soroll eixordador, un crit molt 
agut, així que vaig córrer a amagar-me darrere d’una roca gegant. Hi havia un 
cavaller pregant al drac que no li fes mal. Semblava que aquell noi venia del meu 
poble, ja que portava l’armadura de Montblanc. Vaig pensar que els meus pares 
s’havien adonat que m’havia escapat i que havien enviat a un cavaller a salvar-me. 
El drac tenia agafat el cavaller amb les urpes i va dir:
-Si vols sortir d’aquí en vida, m’hauràs de portar una altra persona.
No volia deixar que aquell drac descarat es cruspís el pobre cavaller! Vaig fer una 
ullada al meu entorn per si trobava alguna cosa que em servís per atacar el drac i 
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vaig trobar una espasa. Vaig agafar-la i vaig sortir a plantar cara a la bèstia. Al drac 
li sortia foc de la boca i fum dels nassos, estava molt emprenyat!
Amb uns quants cops d’espasa i algunes distraccions vaig aconseguir que el drac 
deixés anar el cavaller. Llavors vaig aprofitar per agafar-li l’escut, que em feia 
falta. El drac i jo ens vam enfrontar fins que un dels dos morís, però sorprenen-
tment, després que el colpegés uns quants cops al cap, va marxar volant mentre 
plorava.
Després d’aquella situació tan estranya, vam sortir de la cova per veure la majoria 
del poble a fora. Tots estaven molt contents de veure’ns vius. I llavors el cavaller 
va fer una cosa que em va emprenyar molt, va començar a explicar una història 
completament diferent de la que havia passat en realitat. Deia que ell s’havia 
enfrontat al drac i que havia arriscat la seva vida per salvar-me i després va treure 
una rosa de la butxaca i me la va donar. Però quin cregut! Per sort meva, el poble 
ja havia vist tota l’escena de la cova i ningú el va creure. El poble em va aixecar 
en braços i van començar a animar-me pel meu acte de bondat i valentia. Van 
aparèixer el meu pare i la meva mare, els reis i, amb una espasa, em van armar 
cavallera de Montblanc. El meu somni de ser respectada es va fer per fi realitat.
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POESIA

SOMNIS DE PAU
Mònica Giménez Fernández

CATEGORIA B
Primer premi

L’ombra al nostre cor.
Les nits sense dormir.
Un crit de por a la foscor.
Innocents que no paren de fugir.

Tant patiment i, val la pena?
Aconseguir sempre el poder i, d’aquesta manera?

Potser és hora de canviar, pensar.
Escric això perquè les persones de la Terra
Riguin i ballin sense parar.
La vida és per gaudir, prou a la guerra.

Arribarà el moment en què ens donarem les mans?
Podrem mirar-nos als ulls i dir: som iguals?
Avançarem junts i ens adonarem que som germans?
Unirem els nostres cors per crear un món ideal?

Algun dia tot això passarà.
La por per fi desapareixerà

Mai més ningú no haurà d’escapar.
Opinarem diferent però aprendrem a respectar.
Només cal atrevir-se a somiar, somiar en la pau.



POESIA

JO SOC LA PAU
Esther Casajuana Jurado

CATEGORIA B
Accèssit

Veig un món que està destrossat,
el món que els homes han trencat.
Veig un món amb molt sofriment
i soc jo, el que necessita la gent.

Estic tancada dins una presó,
i presonera no puc sortir.

Però si ningú m’obre la porta:
què farà la humanitat sense mi?

Jo soc les paraules
que consolen els afligits,

els que després de tantes guerres
la felicitat no poden distingir.

Jo soc l’esperança
que desitja cada cor,

la que aparta la venjança
dels qui provoquen els plors.

Jo soc el que manca
quan famílies discuteixen,

quan la gent entre ella es mata
perquè a mi em desconeixen.

.../...
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On és la tranquil·litat i harmonia?
Com la melodia del crepitar del foc.

On és la gent que estima?
Que d’odi en tenen tan poc.

Sento nens que corren
i s’acosten somrient
per obrir-me la porta

i poder parar aquest turment.

Surto a fora i tot és foscor,
però ho il·lumino amb la meva brillantor,

visc en un món inundat de por
i jo soc la solució.

Els nens em pregunten qui soc jo
que estava atrapada dins aquest cau,

i amb dolçor infinita contesto:
jo soc la Pau.
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CATEGORIA C... els premiats
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PROSA

RELAT D’UN NOI EN FLAMES
Mateu Colomer Saus

CATEGORIA C
Primer premi

Amb tan sols setze anys tinc claríssim que em vull dedicar al cine. Crec que és el 
destí i crec que vaig néixer només per fer pel·lícules. Es diu que els bons músics 
van pel carrer i senten un clàxon de cotxe encallat i et diuen perfectament que és 
un la sostingut tirant cap a si. Doncs jo aquesta habilitat la tinc, però imaginant 
com podria gravar el clàxon per fer-lo interessant, amb quin angle o amb quina 
il·luminació, tot com si fos una pel·li. Si llegeixo un llibre estic pensant només 
com adaptar-lo a la pantalla i si per la tele m’anuncien que un nen d’onze anys 
ha desaparegut, lluny de preocupar-me, empro tot el meu intel·lecte a portar la 
història cap a un bon nus i un bon desenllaç.
Feta la introducció us explicaré el nus de la meva.
Em llevo i penso en la migdiada que em plantaré en acabar de dinar i em dutxo 
i em vesteixo i miro el mòbil i baixo a esmorzar. Una persona poc carismàtica i 
sense cap mena de desenvolupament possible com a personatge em diu bon 
dia em fa un petó i em prepara l’esmorzar de quarts de dotze. En realitat, si ets 
bon lector d’emocions, pots veure que li tinc un gran afecte, al personatge, no a 
l’entrepà, i que ell sap que li estic agraït per cuidar-me durant tants anys encara 
que no li digui prou sovint. Agafada la motxilla i posada a l’esquena amb un pla 
que persegueix el recorregut d’aquesta, m’enfoco a la porta i surto al carrer, que 
li dona un to gris a la vida com a protagonista. Això és, clarament, per indicar la 
cruesa i la foscor del món d’avui en dia, un món hostil cap a un nen de quinze anys 
al qual li agraden les pel·lis i és, òbviament, superior en intel·lecte als del seu 
voltant. Caminant, em trobo persones a les quals els pagaria un sou de merda 
perquè sortissin com a figurants, personatges que mai seran protagonistes i mai 
es posaran al meu camí. Segueixo el viatge i per no fer avorrit el plànol seqüència 
que faig des que he agafat la motxilla hi poso un petit conflicte que a més del 
primer propòsit també em donarà una mica de profunditat com a personatge i 
deixarà més clara la meva actitud cap al món. I és que venint en contra la meva 
direcció, hi ha un vell conegut al qual no vull ni saludar ni dirigir-li la mirada, no 
per fàstic ni per algun conflicte previ que em podria haver marcat i que podria 
haver sigut introduït amb un flashback al passat, sinó perquè em fa mandra allò 
social. Com a excusa per no veure’l planejaré la meva atenció cap al mòbil i així 
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tindré la coartada perfecta per poder dir que no t’havia vist i que adéu adéu. 
Passat l’individu tanco el mòbil i entro a l’escola sense ganes, em recol·loco la 
mascareta perquè el pesat del segurata o el que sigui aquell home no em digui 
res i, repetint la meva actitud anterior, tan bon punt el passo baixo la quirúrgica. 
Es talla el pla i dono lloc a un altre que donarà a conèixer com és la classe i com 
són d’imbècils els meus companys. He d’insistir molt en aquest punt, perquè el 
món és hostil, recordem-ho amb aquell tio que posa putos xiclets mastegats a 
cada santa cadira i amb el mateix pla traslladem-nos al xaval del costat que per 
“desavorrir-se” crea un pensament feixista i segurament exterminador dibuixant 
esvàstiques a les taules.
(No us n’heu adonat, però des de fa estona producció ha anat introduint amb un 
crescendo una base musical que donarà lloc a la següent escena)
Amb la següent seqüència us explicaré la meva experiència com a estudiant i so-
bretot com se sent per mi un dia a l’escola. El so de tancar l’armariet i de deixar 
els llibres a la taula i de la mestra dient Ruffini i de la cadira movent-se per poder-
m’hi asseure i la cremallera de la motxilla tancant-se i obrint-se i el so del timbre 
que marca el principi i el final de les classes donaran tots junts lloc a una mena 
d’escena musical acompanyant un muntatge repetitiu per demostrar com tot és 
el mateix i per poder criticar la no diferència de les escoles amb els seus mètodes 
d’ensenyament.
Acabada la paròdia i fet un fosc de mig segon, passo a la següent escena, primer 
pla de la pissarra on una professora aleatòria escriu mentre repeteix el que està 
escrivint per si de cas hi ha algú que estigui puto cec a l’aula: “projecte de curtme-
tratges breus”. PAM! El protagonista passa d’estar cansat i deprimit per la rutina 
ja expressada en l’anterior escena i ara té cara d’interès cap a l’explicació, un fet 
gairebé impossible. Sembla que arribem al clímax. A continuació la profe (que els 
de vestuari han optat per vestir com un estereotip amb potes, bufanda, doble 
mascareta, per si de cas, monyo mal fet i pantalons amples indicant que li van les 
arts i que de jove havia fumat més que una xemeneia) segueix amb l’explicació 
del projecte i amb veu desinteressada n’explica les bases, que li agradaria que en 
traguéssim i merdes vàries, però a mi, el protagonista, no m’interessen aquestes 
coses i pel cap em passen mil idees i mil projectes i escenes i plans i seqüències 
per construir la meva obra mestra, encara que fos només per un estúpid projecte 
que s’ha inventat la professora cinc minuts abans, ja que ahir havia sortit amb les 
seves amigues igual d’estereotipades pels de vestuari, i no havia tingut temps 
de preparar-se cap classe humilment digna i s’havia tret de llocs indeguts la idea 
del curtmetratge.
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La càmera es dirigeix a un petit personatge de merda que tothom veurà com 
l’interessat, car em demana de fer-ho junts (el projecte, malpensats) només per-
què sap que soc un friki de les pel·lis i que ho faria tot jo perquè lluny de voler fer 
una cosa mediocre, voldria fer, com he dit abans, una obra mestra i no deixaria 
que ell hi participés perquè estaria segur que ho faria com el cul i llavors el pro-
ducte que hauria d’entregar a la rastes seria merdós només per aquella petita 
cosa que hauria demanat de fer l’interessat. Passo. Li dic que no molt ràpid i 
torno als meus pensaments.
Arribo a casa i ara són tot plans curts en muntatge frenètic que indiquen l’ànsia 
per fer el treball i les ganes que tinc d’acabar-lo i presentar-lo davant dels com-
panys i que puguin veure i acceptar com de superior soc a ells. El narcisisme 
s’apodera encara més de mi i em fa pensar que podré presentar el curt a molts 
concursos diferents i podré sortir als diaris com a pròxima promesa del cinema. 
Però començo a fer el curt. Els temes eren: el canvi climàtic (descartat des del 
primer segon), la responsabilitat dels joves amb la tecnologia (que puto pesats 
que són els boomers que només saben acusar-nos dient que no podem deixar 
en pau les màquines quan ells són els màxims consumidors de pantalles que ha 
parit mare, però s’excusen dient que és la feina que els hi demana i si els contes-
tes una mica s’enfaden i et titllen de mal educat volent utilitzar aquest argument 
com evasió de la conversa real on veien perfectament que estaven defallint com 
a discutidors d’un argument), i per últim la salut mental dels joves. Trio la salut 
mental.
La història serà narrada en primera persona, però no gaire, perquè dirà poques 
coses, el protagonista. Sonarà de fons una música melancòlica i un tic-tac que 
anirà augmentant de volum a mesura que passen els segons del curt, sí, i estarà 
gravat en blanc i negre per donar un to trist evident des del principi, també per 
dir que la vida del noi és incolora i que ja no té sentit, perquè el noi tindrà pensa-
ments suïcides i un dia es decidirà i anirà a comprar la corda i just quan estigui a 
punt de matar-se, el més inesperat passa. Obren la porta i la mare i el pare entren 
i pregunten que què collons està fent i perquè putes hi ha una corda penjada de 
la biga del sostre i ell està dret a un tamboret a punt de saltar. I el nen sabeu que 
dirà? “No, res, no ús preocupeu papàs, al col·le ens han dit que fem un curtme-
tratge i jo l’he triat sobre la salut mental” i els pares es preocuparan i l’abraçaran i 
el públic tindrà dubtes i es preguntarà si és tot un muntatge o de debò el creador 
de l’obra es vol suïcidar. I sortiran del cinema i s’estaran preguntant durant set-
manes o fins i tot mesos si aquella meravella de curtmetratge que els havia tocat 
tan endins del cor guanyarà l’Òscar a millor curt. Segur que sí.
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Així que vaig anar a comprar la corda i la càmera ara ja no és plànol seqüencial, 
sinó que em segueix d’una forma agitada i fent petits sotracs per indicar altra 
vegada les ganes que tinc de fer el millor curtmetratge que hagin vist mai les 
estrelles de Hollywood. Compro la corda amb els estalvis i començo a gravar i a 
fer l’escrit i a gravar la veu en off i la càmera continua inquieta perquè jo també 
ho estic i gravo i edito i pregunto als meus pares, personatges molt secundaris 
que segueixen sense evolucionar ni donar cap mena de discurs sobre la infantesa 
o la sexualitat, si podrien sortir en el meu vídeo, i la mare està encantada de po-
der fer una mica més de família i el pare ha de ser convençut per la dona que ho 
donarà tot per una estoneta amb el fill que ja no li fa abraçades ni l’acompanya a 
fer excursions a Collserola. Es grava l’escena i s’edita tot i es fa el muntatge i tot 
queda esplèndid. Miro el vídeo i és perfecte i el remiro i segueix sent-ho i quan 
arriba la part on truquen la porta se’m posa la pell de gallina.
Ara per això ja l’he acabat. He d’anar desfent les coses i posant els mobles a lloc 
i he de canviar-me de roba i posar-me més còmode. Però quan arriba l’hora de 
treure i despenjar la corda no la trec. Perquè com el personatge que jo mateix 
he creat em pregunto l’existència i el meu objectiu com a ésser humà. Ara ja he 
fet la meva obra mestra i no tinc res més a aportar a aquest món. I si intentés 
fer alguna cosa tothom s’esperaria que fos tan bona com l’anterior i la decepció 
seria greu.
I per fer el final apoteòsic al film de la meva vida pujo al tamboret, espero una 
mica per donar-me l’oportunitat que vinguin els meus pares, i en veure que no 
venen per qüestionar l’acció miro a la càmera i et somric.
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PROSA

EL CODI DE VESTIMENTA HO PROHIBEIX
Zaynab Mohajane

CATEGORIA C
Accèssit

Entro i m’observa, no pel fet d’aparèixer, sinó per com soc. Em rebutja per 
l’aparença, i no per la meva destresa. Tinc el cor a mil. Què deu dir de mi? Què 
deu pensar? Abans de començar, em mira el cap. Merda!, penso. S’hi ha fixat. 
Quants problemes m’ha portat una simple tela que m’envolta el cap.
–Bon dia –li dic per trencar el silenci. No es digna ni a retornar la salutació. Agafa 
el currículum com si li cremés.
–Comencem ja, que no tinc gaire temps –diu. –Pel que llegeixo aquí, et dius Fàti-
ma Bensina. 
–Bensain –la corregeixo. Com sempre, sembla que no sàpiguen llegir, però no 
dono més voltes a l’assumpte. Al cap i a la fi, és la setena entrevista que faig i 
sempre se’m treuen de sobre, pel mateix “problema”.
–Com es digui, doncs. Veig que no vius gaire lluny d’aquí i que ja has tractat amb 
nens anteriorment.
–Així és. Vaig treballar en un casal d’estiu fa dos… 
–Següent pregunta… Aviam: per què vols treballar amb nosaltres? –m’acabava 
d’interrompre.
–M’agrada bastant estar amb nens i penso que seria una feina magnífica per 
ajudar-los i, a més, m’agradaria tenir més experiència laboral per quan pugui ser 
professora.
–Bé. Pots omplir aquest formulari?
Em va donar un parell de fulls grapats. Vaig començar a llegir les preguntes i a 
respondre-les, mentre anava descobrint que tenia moltes probabilitats per acon-
seguir la feina. Feia un mes que buscava feina per a l’estiu. M’agradaria molt 
estalviar uns quants calés per viatjar al Marroc a veure l’àvia. No vaig poder re-
primir el somriure en adonar-me que complia tots els requisits i que tindria una 
puntuació molt alta.
–Ja estic –li vaig retornar el formulari.
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–D’acord, doncs ja estaríem. Et trucarem la setmana que ve per comentar-te si 
has estat escollida per l’empresa.
–Moltes gràcies –vaig agafar les meves coses i vaig marxar.

Van passar 9 dies de llarga espera, sense notícies. Estava nerviosa per rebre la 
trucada, tenia moltes esperances, tot i que encara no sabia si el meu hijab em 
portaria problemes o no. De sobte, la famosa trucada. El telèfon va començar a 
sonar. Vaig anar corrents a agafar-lo.
–Hola? –que vulgar, vaig pensar per mi mateixa.
–Hola, ets la Fàtima Be… –li va costar una mica pronunciar-ho–. Bensaid? –aques-
ta veu no era la de la persona de l’altre dia.
–Sí, soc jo. 
–Bé, miri, li truquem de la secretaria del casal d’estiu per comentar-li els resultats.
–Molt bé! Endavant.
–Les puntuacions han estat molt bones i, com que ja ha tractat amb nens i ne-
nes en altres ocasions, mostra un clar avantatge i això la beneficia molt per ser 
l’escollida, però…
Merda! Merda! Merda!, vaig començar a pensar. Si us plau, que no em digui ja 
la famosa frase, perquè n’estic fins als nassos. No li trobo sentit, no té ni cap ni 
peus… 

–...el cas és que no la podem escollir perquè m’han comentat que porta una mena 
de… Com es diu? Ah, sí! Un mocador al cap, i és clar... Sento ser jo la que li digui 
això, però…
–El codi de vestimenta ho prohibeix –vam dir a l’uníson.
–De veritat que ho sento, personalment estic en desacord amb aquesta norma… 

No parava de disculpar-se, però ja no m’importava gens; no l’escoltava.
–No passa res. Hi estic acostumada –un cop dit això, vaig penjar. No em venia de 
gust escoltar com es lamentava per mi, no volia compassió. Ja en tinc prou que a 
l’àvia li quedin tres mesos de vida i que jo no tingui ni cinc per anar-hi.
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De cop i volta, sentia com les llàgrimes anunciaven tempesta, i ja no era sim-
plement per la tristesa, sinó per la ràbia. Perquè per un simple vel al cap no em 
podien escollir en una maleïda feina en aquest món de merda, on té més impor-
tància el teu aspecte, els teus orígens, el teu accent i el teu color abans que les 
ganes de treballar i tot l’esforç obstinat per aconseguir avançar i continuar enda-
vant. L’esforç, la il·lusió, les habilitats, la bona fe… Tot queda darrere el mocador. 



4646

PROSA

L’AMOR TERMINAL
Eva Capitán Giraldo

CATEGORIA C
Accèssit

Tinc un somni recurrent. Estic caminant amb tu al costat de la riba de la platja i no 
podem parar de riure. Sento la brisa a la meva pell i de sobte l’afecte reconfortant 
dels teus braços que m’envolten; seguretat, confiança i consol. Tot en la suau 
carícia dels teus dits o del contacte dels teus llavis a la meva galta. Tu, Estel, em 
mires amb un somriure d’orella a orella quan m’expliques, emocionada, que els 
tractaments estan funcionant bé aquesta vegada i com n’està d’orgullosa la teva 
àvia del fet que ho estiguis aconseguint. Bruscament, em desperto amb la teva 
imatge tan viva com si et tingués a davant i desitjo tornar a aquest somni que 
algun dia va ser realitat.
A final de l’estiu del meu divuitè aniversari, la mare va arribar a la conclusió que la 
meva situació estava empitjorant. Vull dir que no és que no m’adonés jo mateix 
que a poc a poc m’anava morint, però suposo que ella va trigar més a descobrir 
el que sé des de la darrera quimioteràpia. Els metges diuen que tot anirà bé, però 
sé que ho fan per donar esperança a la mare; jo, en canvi, fa molt que la vaig 
perdre. Tinc càncer de pulmó des de fa tres anys, he de portar sempre un carre-
tó d’oxigen i he passat gran part de la meva adolescència d’hospital a hospital, 
tractament rere tractament i, tot i això, no estic gens malament. Bé, deixant de 
banda que tinc una esperança de vida menor a la de la gent que m’envolta i que 
cada dia els meus pulmons es deterioren més. Tinc assumit que en comptes de 
viure el que faig és sobreviure. La mare diu que soc un guerrer i, qui sap, potser 
moriré aviat a la batalla. 
La meva mare tot el camí que repeteix que tot anirà bé, que aquesta vegada sí 
que funcionarà, que he de ser fort... Ja he sentit unes quatre xiulades del cotxe 
del darrere, impacient perquè la meva mare acceleri ara que el semàfor s’ha posat 
verd, però ella està massa concentrada a explicar-me els avantatges d’aquesta 
nova medicació com per adonar-se’n.
La meva doctora preferida, la senyora Mendez, ens va dir ahir que el millor que 
poden fer és traslladar-me a un altre hospital on tenen un tractament més fort i 
que podria eliminar el meu càncer per complet i, per descomptat, la mare no s’ho 
ha pensat dues vegades. En arribar al nou hospital em sobta que en un edifici 
tan petit i vell tinguin un aparell màgic que em salvarà la vida i sé que la meva 
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mare està pensant el mateix per la manera com arruga el front. Terra net, parets 
blanques, llits escampats pels passadissos, metges prenent cafè... Llar, dolça llar.
–Benvingut! Em dic Lorena i tu has de ser l’Aleix, m’equivoco? –una doctora d’uns 
cinquanta anys, cabells blancs i un somriure digne d’anunci em fa una abraçada 
inesperada.
–No, no s’equivoca senyora –li ofereixo un somriure incòmode.
–Vine amb mi! T’ensenyaré la teva habitació.
Pugem a un ascensor massa estret pel meu gust i em sento alleujat en veure 
que la meva habitació és al segon pis i que, si vull evitar els metges, només 
hauré de pujar uns 35 graons. En sortir, veig un munt d’adolescents al passadís. 
A l’esquerra, un noi sense cama em saluda amb un gest de cap; a la dreta, dues 
noies es giren per mirar-me i una em regala un somriure tendre.
–Et deixo que t’instal·lis –em somriu una altra vegada i tanca la porta.
L’habitació és gran, amb unes finestres enormes, televisió i una dutxa digna 
d’hotel. Deixo les meves coses sobre el llit i em preparo per provar el meravellós 
matalàs quan sento que algú pica a la porta.
–Tornes a ser tu, Lorena? –obro la porta i torno a entrar a l’habitació sense mirar 
ni tan sols qui és.
–M’ofèn la comparació, però encantada de conèixer-te.
Em giro ràpidament en adonar-me que qui hi ha a la porta no s’assembla ni en el 
blanc dels ulls a la dona del somriure d’anunci que m’ha donat la benvinguda. Re-
colzada a la porta, una noia de metre seixanta, amb els cabells rapats, ulls verds 
i una dessuadora ampla. Dec haver-me quedat amb la barbeta per terra perquè 
comença a riure i s’enrojola.
–Ho sento, pensava que eres aquesta doctora que...
–Que té un somriure propi d’anunci. No et deixis enganyar per aquest somriure, 
la Lorena és un monstre –m’interromp i se m’apropa– . Em dic Estel. I tu ets…?
–L’Aleix.
–Un noi de poques paraules, interessant. Acaba de deixar les teves coses i vine 
amb mi. T’ensenyaré casa meva –diu mentre m’inspecciona amb la mirada.
–Casa teva? –pregunto estranyat. 
–Em refereixo a l’hospital, imbècil. El teu càncer és al cervell, pel que sembla –no 
diu res més i tanca la porta. És la noia més maca que he vist en molt de temps, 
però no hi pensaré gaire perquè, igual que jo, el més probable és que sigui ter-



4848

minal.
Entro volant a la dutxa, em canvio i surto de l’habitació. L’Estel m’espera a 
l’ascensor, amb el pijama posat i un gran somriure que li il·lumina la cara. Fem 
una volta per l’hospital que, per sorpresa meva, és molt més bonic del que espe-
rava i parlem sobre els nostres càncers.
–Llavors, tens càncer de pulmó, tu també? –li pregunto en observar el carretó 
d’oxigen que arrossega.
–Des dels deu anys, així és. Va començar com una tos persistent i després van 
començar els tumors. Des de llavors, aquest hospital és casa meva. El somni de 
tota adolescent, no creus? –diu donant-me un cop suau amb el colze.
–No hi ha dubte, ser terminal és un gran privilegi –dic somrient.
Els mesos van passar ràpidament, amb tu al meu costat, Estel. Passejàvem per 
la platja quan no érem a l’hospital, planejàvem el que faríem si ens recuperàvem, 
cantàvem... El tractament anava tal com el va descriure la meva mare i jo millo-
rava. Per primera vegada sentia que m’estava tractant per viure en comptes de 
viure per tractar-me. Tu, en canvi, empitjoraves cada vegada més.
–Estic bé, Aleix –deia mentre tossia sense descans.
–Estel, no ho estàs! Estàs tossint sang! –m’estirava els cabells sense saber què 
fer ni com ajudar-la –em vas dir que els tractaments estaven funcionant! Avisaré 
els metges.
–No ho facis, si us plau –la seva mirada perduda em demanava a crits que l’ajudés, 
però la seva boca deia el contrari –no vull tornar a fer quimioteràpia, no vull tornar 
a patir.
–Si no dic res i et passa alguna cosa, no m’ho perdonaré mai, Estel –li vaig dir 
fent-li un petó al front.
Vaig sortir corrents d’aquella habitació per buscar ajuda, però els pulmons no 
m’ho permetien. Baixava ràpidament les escales quan el carretó d’oxigen se’m va 
creuar a les cames i vaig caure escales avall. Estès a terra, els teus ulls tristos van 
aparèixer davant meu. La teva mà m’acariciava i em deies que tot aniria bé, que 
m’esperaries. Deies que aniríem junts a París com havíem dit, que tindríem fills i 
els donaríem la vida que nosaltres mai havíem tingut, que envelliríem junts i ens 
enterrarien a la mateixa tomba... Però tu ja estaves marxant i jo, immòbil i sense 
respiració, desitjava no despertar-me i retrobar-me amb tu allà on estiguessis 
anant.



4949

Mesos després, vaig tenir el valor de venir-te a veure. Potser era massa d’hora o 
jo era massa covard, però era el moment d’afrontar que ja no eres amb mi.
–M’he recuperat, Estel. Després de l’operació han aconseguit treure’m la part 
afectada del pulmó. Et trobo molt a faltar. A tu, les teves ironies, la teva energia, 
les teves ganes d’empassar-te el món... La vida és avorrida, sense tu. Per cert, la 
teva àvia t’envia records. T’estimo, Estel.
Li vaig fer un petó a la làpida, vaig tancar els ulls i va ser llavors quan vaig po-
der veure que el teu somriure que alguna vegada havia il·luminat la meva vida, 
il·luminava ara el cel cada nit quan en somnis em recordaves que no te n’havies 
anat del tot, que sempre series una part de mi. 
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POESIA

PERFECCIÓ APARENT
Ona Jové Domedel

CATEGORIA C
Primer premi

M’espero a mi mateixa, la via de sortida.
Perquè, al cap i a la fi, soc qui em clava punyals.
Ja he anomenat certesa aquell pou de mentides

que crec racionals.

Cerco un consol inútil, desesperadament,
l’empaito dins meu, però rebo batalla.

Silenci interior que em travessa la ment,
se’m trenca la muralla.

Espero la lloança, tant de bo fos sols meva,
tant de bo fos real. L’anhelo a contracor.

Sense voler, respiro, només busco una treva.
Pau al cap, guerra al cor.

Espero aquell objectiu, perfecció aparent.
Sona un plor sense llàgrimes, somric sense alegria,

camino perdent esma. Trobant l’alforrament
el cel se m’ennegria.
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POESIA

AMOR MUT
Sabir Allouch El Imrani

CATEGORIA C
Accèssit

Quan la unió nostra apareix,
un temps sense gens d’importància,

l’ombra arcana teva sorgeix:
vaig mostrar la meva ignorància.

Bella ets, p’rò no m’hi fixava.
A casa, en el mòbil et veia,

m’excitaves i em masturbava.
I jo et gaudia, sense infàmia.

Com n’és de vulgar, l’amor mut!
I alhora el més pur i incomprès.
Potser llarg, com el meu estrès,
o com el nostre temps de curt.

Quan em vaig agafar el bec meu
no estava minant minerals,

sinó aquella llum del cor teu.
Floreix la personalitat.

Ara i adés et desitjava,
en l’amor i en aquell brut vàter.

Que frustrant! És el que pensava,
puix cago i tinc l’anus d’un cràter.

Hem començat a conversar,
p’rò no mostraves interès

i em començo a desesperar,
ja que jo volia molt més.

.../...
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Realment estic preparat?
Puc compartir els meus sentiments?

Tot el que sento és veritat?
Incerteses dels pensaments.

La tristesa meva em captura,
és temps de reflexionar.

De nit les hores són tortura,
el que més em mata és pensar.

Ben mirat, la vida és molt simple.
Les respostes són sempre clares

i tenim un pensament ample.
No obstant, no acceptem les sortides.

Després de la reflexió,
arriba la tranquil·litat
i veiem la connexió.

Seguim en continuïtat.

Ara soc directe, em declaro.
Simple, m’acceptes o em rebutges?

Penses i penses, i jo bado.
No hi donis més voltes, no jutges.

I quina és, per tant, la resposta?
Doncs mira, saps què, no m’importa.
Per a mi és una; per a tu, una altra,

i no pararé l’altra galta.

No soc ni savi ni idiota,
amb un sospir salto el meu sostre:

no hi ha victòria o derrota,
només l’avui i el demà nostre.
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POESIA

TEMPESTA D’ESTIU
Laura Sorolla Alsina

CATEGORIA C
Accèssit

On ha anat la plenitud
que jo abans sentia?

Ja no hi és,
la trobo a faltar,

però més enyoro encara
la noia que era abans.

Hi havia camins per triar,
però mirant mapes,

sempre he sigut un desastre.
I ara ja no tinc res:
ni un bonic mapa,

ni un camí de flors maques,

i en aquest bosc perdut
d’arbres anàrquics,
jo no puc dormir,

ulls oberts, ben desperta
pensant en la joventut

que ara tinc i que perdré

seria fàcil gaudir-ne,
només pensant de no tenir

prou món per escapar,
sense criatures corrent per casa,

tot i així, estic angoixada
i a mi cap exèrcit em pot salvar

.../...
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i és que les fulles cauen,
i jo vull morir amb aquestes

estic farta de camins
i enrevessades carreteres
que no em porten a ningú

que d’aquí em vulgui treure.

El bosc caòtic on soc
es crema més cada dia,

i no sé si puc triar;
o em quedo a ser

una més de les cendres
o busco un nou camí amagat,

però a mi res em jura
que la nova carretera

que pugui seguir
em porti a una plana

amb flors i calma,
una llar on quedar-me,

i res tampoc em diu
que en quedar-me valenta,

rient de cara al foc
les cremades siguin pitjors

que les vivències d’anys
perduda dins del bosc.
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