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Sant Jordi i el camí cap a la normalitat
El passat 23 d’abril, després de més d’un any sense cap acte festiu de centre, tot l’alumnat conjuntament amb el professorat van poder
gaudir d’una nova edició de la festa de Sant Jordi. En un espai inèdit per aquesta celebració, el pati del centre, i amb les restriccions de
funcionament i organitzatives pròpies per la prevenció enfront de la covid vam portar a terme una nova festa literària que alhora va
representat el primer acte de centre en aquest curs 2020/2021.
El nostre gran desig és que aquesta diada hagi suposat un punt d’inflexió en la lluita contra aquest maleït virus i que a partir d’ara només
puguem avançar cap a la normalitat tal i com l’havíem conegut abans de l’afectació pandèmica. Una normalitat que s’ha iniciat gràcies als
alumnes del centre que van amenitzar musicalment, en directe i excepcionalment, aquesta diada.
A més, la festa literària d’enguany ha estat una celebració amb més premis que mai, ja que al tradicional concurs literari intern de centre,
on es premien les dues millors produccions de cada nivell educatiu en cadascuna de les llengües del centre (Llengua Catalana, Llengua
Castellana i Llengua Anglesa), s’ha afegit el Certamen Literari de Vilanova del Camí, organitzat des de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament i amb un jurat d’excepció,Marta Bartrolí i Mª Carmen Bermejo, en el qual s’han premiat les millors produccions de cada cicle
educatiu.
Així doncs, agraïm l’excel·lent participació de l’alumnat, el suport del professorat com a responsables d’aquesta diada, agrair el suport
institucional des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, especialment de les regidores Carlota Silva (Cultura i Participació) i, Eva Vadillo
(Educació i Joventut) i, finalment el suport permanent als projectes de centre de l’AMPA.
Per acabar, cal recordar que aquesta diada ha estat dedicada exclusivament a les dones escriptores i dones poetesses d’aquí i d’arreu. Un
Sant Jordi en femení, coeducatiu i més necessari quemai, ja que en ple segle XXI la discriminació social, econòmica i laboral envers la dona
continua malauradament més viva que mai i la violència masclista s’ha convertit en una autèntica xacra. En definitiva. un Sant Jordi alineat
amb l’objectiu de centre de contribuir a una societat més igualitària entre homes i dones.
Moltes gràcies i rebeu salutacions ben cordials,

Pep Martí
Director

“Segur que molts coneixeu a autors com
Shakespeare, Cervantes, Tolkien, Jules Verne o
Bécquer. De la mateixa manera que probablement
us són desconegudes escriptores com Pamela
Lyndon Travers, Mary Shelley, Jane Austen, Rosalía
de Castro o Dolors Monserdà, ja que, pel simple fet
de ser dones no se’ls ha donat la importància que
mereixen; situació que ha succeït al llarg de la
història i que en molts llocs del món continua
passant.

Alguna vegada us heu plantejat què és l’escriptura?
Realment és quelcom difícil de definir, però la
podríem descriure com una successió gairebé
màgica de paraules que només necessita paper,

tinta i una mica d’imaginació per néixer. Pot sorgir en situacions molt diverses: en el més absolut
silenci, acompanyada de música encisadora i de la mà de qualsevol persona. Extraordinàriament,
aquest és l’únic requisit: ser una persona somiadora amb ganes de donar a conèixer el seu món
interior. Llavors, us preguntareu, per què sembla que aquest dret ha estat reservat a uns privilegiats?
Qui sap quants obrers, miners, camperols, haurien pogut donar forma a la màgia que duien dintre
seu, si no se’ls hagués prohibit el dret a l’educació? No és injust que coneguem a Caterina Albert com
Víctor Català o a les germanes Brontë com a Currer, Elis i Acton Bell? No és inacceptable que s’hagin
vist obligades a renunciar a la seva identitat per poder ser tractades com a iguals dins un món
editorial que afavoria els escriptors masculins? Tot plegat resulta absurd, ja que com bé afirmava
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Virginia Woolf «There is no gate, no lock, no bolt that you can
set upon the freedom of my mind». Perquè, miraculosament,
l’escriptura et dona ales; cada paraula, cada frase, crema tot el
que et reté i et permet tocar el cel, volar tan lluny com vulguis
i, alhora, et dona una llar acollidora a la qual tornar.

Per aquelles que teniu la necessitat d’immortalitzar sobre el
paper les històries que porteu dintre vostre, només tenim un
consell per vosaltres: feu-ho. Estimats i estimades, portadors
d’esperança i descobridors de nous mons, somieu i porteu
llum a la vostra vida. Com diu Laura Gallego, «Para eso sirven
los sueños ¿No? Para enseñarnos hasta dónde podemos
llegar.»”

Laura Garcia i Judith Martínez

1r PREMI

De talla gran
[…] He sigut víctima d’assetjament al llarg dels quatre cursos d’ESO.

Quan els vaig acabar, vaig sentir una onada d’esperança, ja que no tornaria a veure aquelles
persones que em van fer patir un malson durant quatre anys. Però, per una altra part, estava nerviosa
ja que en pocs dies començava els meus estudis per formar la meva carrera i, diguem-ne que no és
habitual que algú com jo vulgui...ser model.

Tot i així, ho volia intentar. Havia sigut el meu somni des de petita. Sempre mirava les passarel·les de
la televisió, mirava revistes de moda amb la meva mare i fins i tot, l’àvia em cosia qualsevol peça de
roba, me la posava i jo feia una desfilada per a la meva família.
Doncs bé, quan vaig entrar per la porta que pensava que em portava al meu somni, va desaparèixer
l’onada d’esperança.

El primer dia va començar igual que a l’institut: murmuris, mirades i somriures burletes. Després de
dies així, la gent començà a esquivar-me perquè no volien portar la contrària als més populars, és a
dir, que no volien problemes.

Un mes més tard, havíem de començar a fer desfilades i què va passar? Molt fàcil. Aquestes noies,
tan boniques i tan perfectes, van convèncer tot el públic per riure’s de mi pel meu sobrepès. Llavors,
van començar a cridar: “Para home! Que es trencarà la passarel·la!” o “Que no veus que no et pots
ficar ni un banyador!”, “Fes dieta superestricta!”... I això em va fer tant mal que vaig sortir corrents
mentre plorava.
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Durant la setmana següent no vaig anar pas a les classes. Aquell va ser el pitjor error que vaig poder
fer, donar-lo la raó a aquelles senyoretes que havien aconseguit fer-me mal. El diumenge d’aquella
mateixa setmana, vaig començar a pensar i a preguntar-me: «Per què havia de sentir-memalament?»
«Per què havia de plorar per unes presumides?» «Per què em vaig creure tot el que em van dir?»

Vaig decidir que no tornaria a plorar per unes ximpletes que em feien mal, no m’importava el que
opinessin de mi. L’únic que de veritat importava era com em veia jo.

El dilluns següent, vaig tornar a entrar per la porta, com si comencés de nou però, amb el
convenciment d’aconseguir el meu objectiu i aquest cop no va desaparèixer. A partir d’aquell
començament, vaig treballar dur, amb el cap alt i ignorant tot tipus de burles.

Vuit mesos més tard, vam fer la gran i última desfilada del curs, aquest cop hi havia jutges. Jutges
que escollirien un model masculí i un de femení i que anirien a Nova York aquell mateix estiu per
participar en una passarel·la de moda molt cara i luxosa; I amb totes les despeses pagades. A més,
tindrien l’oportunitat d’ anunciar un discurs que es transmetria per tot el món.

Totes les models ens vam posar en fila darrere l’escenari. Deu minuts més tard l’operador que dirigia
la sortida de cada model em va cridar i va començar a dir: «cinc, quatre, tres, dos, un...» Vaig sortir i
vaig desfilar amb totes les meves ganes i forces.
A l’acabar la desfilada, van anunciar els guanyadors i...em va tocar! No m’ho podia creure, me
n’anava a Nova York!

I ara que soc aquí, vull dedicar aquest discurs a totes aquelles persones que els han fet la vida
impossible, sigui per la raó que sigui i, s’ho han cregut. Tots som diferents: tenim diferents talles,
personalitats, caràcters, gustos, etc. I tots som únics i especials. Tots podem aconseguir el nostre

somni i arribar a sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos. Per últim, vull demostrar a aquelles
persones que m’han fet la vida impossible, que no teníeu raó. I si continueu així, us quedareu sols i
sense aconseguir el vostre objectiu.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Paula Cuadros Rodríguez

2n PREMI

La nit del museu

Les nenes aprofiten qualsevol ocasió per tenyir-li els cabells, per passejar tarda sí, tarda també, per la
sala dels horrors del museu de cera, per llançar-la a l’aigua oliosa del port des d’un vaixell de
passeig… Les maleses de les tres nenes sembla que no tenen fi.

Un dia a l’hora del pati, avorrides i sense trobar l’adrenalina dels altres dies van tenir la gran idea
d’escapar-se de casa i anar a dormir al Museu de Cera, només d’imaginar-s’ho el cor els bategava
ràpid i l’emoció els feia riure de nervis, la resta de companys se les mirava, però a elles, aquella idea,
només seva, les feia més amigues i més còmplices.

Aquella mateixa nit, quan els pares ja dormien, sense fer soroll, van fer un salt i van fugir per la
finestra... Totes nervioses, ben puntuals, a les 11 de la nit, es van trobar a la plaça del centre de la
ciutat, amb aquelles cares d’alegria d’una nova aventura ja que sabien com entrar al museu: a la part

6 7

Premis CatalàPremis Català

1r ESO



INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi

INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi
de darrere hi havia una petita finestra que estava trencada, així que una d’elles, que era més primeta,
va posar la mà i va poder obrir la porta i… cap a dins!

Feia unamica de fred, així que, de seguida, van preparar els sacs per dormir perquè a les vuit del matí
havien de tornar a casa abans que els pares es despertessin. Estirades amb els sacs i els lots de llum
a punt d’anar a dormir, van començar a sentir uns sorolls, però reien perquè pensaven que la mateixa
por els feia sentir coses. Al cap d’una estona, però, van parar de riure ja que el soroll cada vegada se
sentia més fort i més a prop seu...

De cop i volta, al fons de passadís, van veure una cosa blanca que es movia de costat a costat, que
no tenia peus i feia un soroll molt estrany... en aquell moment es van quedar tan parades que no
sabien què fer, si sortir corrents o amagar-se darrere dels sacs! Cada vegada la silueta blanca
s’apropava més, tremolaven de por amb moltes ganes de plorar, no sabien què fer, el cor els anava
a cent per hora, quins nervis!, pensaven que era el final de les seves vides, què era allò? un fantasma,
un extraterrestre, què era… el soroll se sentia cada vegada més a prop, i més a prop... tic tac tic tac...
i de sobte... ring, ring, ring… el soroll del despertador em va despertar de cop: no era real!, tot era
un malson!

Aquell mateix dia, quan es van trobar amb les amigues a l’escola, una d’elles els explicava el malson
que havia tingut i, curiosament, les altres també havien somiat el mateix: quina por!, -van dir-, ja no
tornarem a fer maleses, ens està vigilant un fantasma!

Èlia García Salvador
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Cicatrius amb noms
Vaig tenir la sensació de fer vacances, però aquestes només eren condicionals, perquè pressentia
l’ombra d’en Patrick, lenta però persistent. Semblava que encara estigués al seu costat, com sempre.

Passejant pels carrers de Dublín i admirant la ciutat, no paraven de venir-li records al cap d’en Patrick.
Menjant fish and chips en un bar acollidor, se'n recordava de la seva primera cita amb ell quan no
sabia tot el que li vindria cap endavant.

Asseguda en una tovallola a la platja observant la posta de sol no parava de pensar en el seu primer
petó amb en Patrick. Un dia inoblidable amb la persona incorrecta, submergint els peus a la vora del
mar era com quan jugaven a empaitar-se, a tirar-se aigua a les cares, corrent, rient, fins que en Patrick
s’enfadava, sense cap motiu i la deixava sola, fent que la seva autoestima se submergís com ella en
l’aigua. Era trist però era la realitat sobre la seva relació.

Eren com les constants vitals, baixaven i pujaven sense parar però al final es parava de cop i la relació
es quedava sense respiració.

En Patrick tenia un trastorn bipolar, el qual no havia après a controlar en tot el temps que li havien
diagnosticat i ho pagava amb l'única persona que l’estimava, la Greta. Discutien dia darrere dia i la
relació al final va resultant ser com el clorur de vinil, igual de tòxic.

Inspeccionant les muntanyes d’Irlanda, el seu cap comença a recordar l’excursió a la naturalesa de la
universitat. La Greta estava parlant tranquil·lament amb el seu millor amic a soles i en Patrick li va a
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començar a dir agressivament:

-Tan dolça que ets, per què no llepes la resina que és igual que tu? -va suggerir en Patrick.

La noia se’n va anar corrent a l’instant, pensant que el seu amor la volia però morta. Ell, penedit, va
anar corrent a demanar-li perdó.

La Greta va intentar no pensar més en ell durant el viatge però, quan estava de tornada a casa seva,
pel camí els seus pensaments van escollir sense voler-ho l’horrible accident.

Tot va passar perquè tots dos van decidir anar a un penya-segat per contemplar les vistes i, en tornar,
van començar a discutir com de costum, però aquest cop no va ser la Greta amb qui va discutir. De
camí, em van venir a recollir al pub. Acte seguit en Patrick em va obrir la porta de l’automòbil i se’m
va acostar per fer-me un petó.

-Es pot saber què fas? No sóc, la Greta! -vaig queixar-me, mentre m’asseia a darrere del cotxe.
-Greta, les bromes mentre estic conduint no m’agraden, que em desconcentro! -va exclamar en
Patrick.
-Patrick, has començat a beure un altre cop? -va preguntar amb por la Greta..
-Estàs boig o què et passa! Sóc l’Iris! La bessona de la Greta! -vaig dir-li.
Jo era la seva bessona. Sempre havia contemplat en Patrick i la Greta feliços, sense preocupacions ni
problemes però la cosa no era així. Tota la seva relació va ser una mentira camuflada en una veritat
molt profunda.

Les dues germanes vam començar a tremolar pels crits del Patrick i el volant també, fins que no va
poder controlar-ho més i el cotxe va xocar i se'n va emportar la vida amb ell. En cor del Patrick ja no

bategava ni bategaria mai més.

La Greta, la meva germana, es va despertar sola a l’hospital on es va assabentar de la mort del seu
amor, plena de fractures al seu cos estava però, a més a més, en tenia una que no era física, tenia el
cor trencat.

Ara què faria sense ell. Cada dia es preguntava, mirant per la finestra de l’hospital, dia rere dia què
podria haver fet per poder arreglar la seva relació amb ell per almenys poder acabar bé amb en
Patrick. El seu nom ara era també el nom de la seva cicatriu del cor que mai es curaria.

Després del viatge a Dublín, va decidir oblidar-lo, ja que es va adonar que se l'havia estimat més a ell
que a ella mateixa. Ara volia refer la seva vida sense ell. Tot era un punt i coma però aquest cop amb
un final per a una banda.

Encara tenia la cicatriu amb el seu nom escrit per dintre del cor, però ja no li feia mal, s’estava curant
i al final la marca desapareixeria.

Laia Astorga Valentí

2n PREMI

Ningú pot amb mi!

He sigut víctima d’assetjament al llarg dels quatre cursos d’ESO. Sé que no ho hauria de fer, però ja
hi estic acostumada, continuo sentint-me malament.
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Avui és l’últim dia de curs, tothom està parlant de la festa de graduació, però tot i així no s’obliden de
ficar-se amb la nena grassa. En arribar a casa he tractat de convèncer la mare per no anar-hi, però no
m’ha escoltat, ella no sap totes les coses quem’han fet i és millor així. La mevamare sempre està molt
ocupada. En arribar de l’institut mai és a casa, la qual cosa fa que mai s'assabenti de tot l'infern que
ha passat la seva filla a l’institut i el meu pare, doncs, igual. Llavors, a la força, m’ha arreglat per a la
festa i m’ha portat en cotxe perquè no pensi en fugir.

En entrar al gimnàs de l’institut tothom ha començat a fer el de sempre, he baixat el cap sense donar-
hi gaire importància i he anat fins a una cantonada que no estava gaire a la vista. Durant tota la nit la
gent s'ha apropat a mi per fer comentaris, riure’s de mi, insultar-me…Però de cop, l’Aina, l’única noia
de la classe que em parlava, i no només per obligació de fer treballs en grup, es s’ha posat al meu
costat.

— Estàs molt guapa— m’ha dit mentre somreia amablement.
— Gràcies, tu també— he respost amb timidesa.
Hem estat xerrant fins que el grupet dels “populars” han vist que rèiem massa. Aquí és on tot ha
començat.
— De què rieu tant, noietes?— Ha dit un d’ells amb aires de superioritat
— A tu què t’importa?— respon l’Aina mentre es treu el braç de sobre d’un dels nois.
En un moment tot el seu grupet ens han envoltat.
— Au, noies, només volem passar-ho bé— tots han rigut.
— Ara resulta que som uns micos de fira—les paraules han lliscat dels meus llavis sense permís, per
sort el volum d’aquestes paraules l’he pogut controlar.
— Què has dit, monstre de les galetes?— ha dit un noi utilitzant un dels mots que durant anys m’han
estat repetint.
En aquell moment he esclatat quan he vist que un del nois tocava massa l’Aina.
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—Tu! Deixa de tocar-la així— les paraules han tornat a sortir sense avís i una gran fúria pel
comportament d’aquell noi m’ha envaït.
—O què? Et tiraràs a sobre meu i m’aixafaràs?— tots han començat a riure.

La ràbia m’ha consumit i he esclatat. Li he fet un cop de puny i el noi ha caigut a terra. La por i la
sorpresa s’ha dibuixat als rostres de la gent que estava al voltant, els nois ho han intentat dissimular.
He fugit mentre tothom ha deixat de mirar-me per mirar el noi que havia caigut.

M’he allunyat de l’institut tot el que he pogut i he trucat a la mare perquè em vingués a buscar, però
no ha agafat el telèfon. Em sentia malament per com havia reaccionat. Havia passat molts anys
suportant assetjament, però veure com li feien a una altra persona m’ha fet esclatar. He tornat a
l’institut per recollir les meves coses i refrescar-me la cara al lavabo.

M’he mirat al mirall i una llàgrima ha relliscat pel meu rostre, tot sabent que aquell noi s’ho mereixia
em sentia culpable. Quan he sortit per la porta m’he topat amb la meva mestra.

—Hola! T’estava buscant, has de fer el discurs— Al final de l’ESO, la millor alumna ha de fer un discurs.

M’he quedat paralitzada,mentre planejava algunamanera de sortir corrents. Però he decidit, després
de tants anys, donar la cara. És clar que jo ho sabia i tenia ja un discurs preparat. Però mentre arribava
al gimnàs n’he pensat un de nou.

He pujat a l’escenari mentre centenars d’ulls d’adolescents i professors em prestaven atencció. M’he
aclarit la veu i he respirat fondo abans de començar.

—Bé, he de dir que tenia un discurs preparat, era el discurs que tothom esperava, però estic cansada
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de fer el que tothom espera que faci: quedar-me callada i ser la nena bona i tímida que mai parla.
Doncs ja me n’he cansat i vull trencar el silenci al que he estat sotmesa per part dels meus companys;
i és que sí, per si no us n’heu adonat soc grassa, i direu que importa? Doncs sembla una tonteria però
per culpa d’això he patit assetjament escolar durant tota l’ESO. Un dia, al sortir de l’institut, un grup
de nois i noies em van perseguir fins a casa meva llançant-me galetes i qualsevol cosa de menjar
mentre cridaven “estàs molt prima”, al dia següent em van llençar l’entrepà a la brossa, però aquesta
vegada dient que m’hauria de fer vergonya menjar tant sabent que al món hi ha gent que mor de
gana. I així tots els dies des que vaig començar l'Institut. Podria passar-me tota la nit parlant de les
bestieses que he patit, però tinc unes paraules millors per a dir. Jo em vaig proposar una cosa: no
deixar que això em perjudiqués en les meves notes. I és per això que avui estic aquí a dalt. La meva
pregunta per a tots vosaltres és: us contiueu creient millors que jo?M’he adonat que jo socmillor que
vosaltres, perquè nom’heu posat gens fàcil que avui sigui aquí dalt, però nom’he donat per vençuda
i això em fa ser la persona que els vostres fills admiraran, en comptes de vosaltres que li heu fet la
vida impossible a una noia només pel seu físic. Així que gràcies per fer que m’adoni que jo puc amb
qualsevol cosa i que mai em deixaré aixafar per ningú. —El silenci que hi havia a la sala s’ha trencat de
cop per centenars d’alumnes aplaudint a l'hora i una sensació de satisfacció m’ha envaït
completament.

Estela Iglesias del Carmen
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BRIDA, Maria Mercè Marçal
Amb ímpetu enfonsant-me;
l'amor abriva,
I la por que l'espanta
el meu cos tiba.
Ensems de valentia
creuant la via.

Traginer de cançons
en cavall sense brida.

Un conjunt de cadenes
no m'extravia,
i el meu cor de plata
que ara em guia,
obre un extens camí.
Diu: "ningú em gita".

Traginer de cançons
en cavall sense brida.

La bala que em travessa
m’atraparia,
però amb el cos foradat
segueixo en vida.
Situació sense fuga,
una utopia.

Traginer de cançons
en cavall sense brida.

Jo mantinc el cap alt
però la fe minva
Encara hi ha esperança;
també ruïna.
Però el vigor escolta
quan el cor crida.

Traginer de cançons
en cavall sense brida.

Irene Martil Almendros
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Mare
Quan l’arbre va trencar-se amb un fort soroll que va fer que tots els meus sentits s’estremessin, vaig
sentir un tros de la meva pura ànima embrutar-se. El tronc de color xocolata queia a càmera lenta,
sense que jo pogués evitar-ho. L’abella havia desaparegut. Finalment l'arbre va tocar a terra. El fort
impacte va provocar una tempesta a les meves oïdes, tot donava voltes. Veia com les fulles, abans
desbordants de vida, ara volaven desesperades per trobar una altra casa on viure, sabent el seu
inevitable destí, la mort. Un cop acabat el seu viatge, van reposar al costat de les germanes, a terra i,
poc a poc, van anant perdent el seu color esmeralda que tant m’agradava. Van quedar nues com
esquelets, igual que aquelles fulles que vaig agafar un dia, el qual ara semblava molt llunyà. El
llenyataire havia desaparegut, com l'assassí de l’escena del crim. No vaig saber quant temps havia
passat fins que em vaig adonar que no quedava cap arbre, cap papallona, cap abella, cap fulla.
Llavors, vaig saber que un segle o més. La meva ànima s’havia congelat amb aquell primer arbre de
masses. Havia fallat. Jo havia d'evitar aquell desastre. Però no vaig poder. L’escena de la mort d’aquell
ésser pur es repetia una i altra vegada, sense parar, al meu cap. Rient-se de mi o, potser, renyant-me.
El cap em donava voltes, no podia creure el que estava passant. L’arbust on m’havia amagat com una
estúpida poruga s’havia convertit en cendres. Les vaig agafar amb les meves morenes mans,
intentant reconstruir-lo un altre cop, comprimint les seves restes. Les meves llàgrimes perseguien les
meves pigues i omplien cada arruga que tenia. La seva travessia va acabar a les cendres. L'àcid
d’aquestes va desfer el poc que quedava del meu antic amagatall. “No, no, no” s’escoltava al meu
cap. Sabia que seria el següent. Quan no quedava res més es van deixar veure les meves mans
tacades de negre. Les taques del color de la nit es convertien en sang gràcies a flaixos que el meu
cervell havia preparat únicament i exclusiva per torturar-me. El líquid vermellós regalimava entre els
meus dits prims. Em vaig netejar a la meva roba, feta del propi bosc, cosa que feia que desaparegués
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amb ell. Poc a poc, m’anava quedant igual de nua que les meves fulles. Estava tota tacada de sang,
sang de l’amor de la meva vida, la natura. Plorava i plorava sense parar. En un intent per evitar-ho, em
vaig eixugar amb les meves mans desesperadament. Ara, la meva dolça cara tenia taques de rubí
sota els meus clars ulls, creant un contrast bonic en el desastre. Consumida per la ràbia i la tristor vaig
alçar un crit al cel, intentant captar l’atenció dels seus astres, els quals reien de la meva innocència.
Les meves cordes vocals fregaven entre elles provocant-me un insuportable dolor. Les meves mans
tremolaven com un terratrèmol. Les meves venes es tornaven de petroli. Els meus ossos, pedres; i el
meu llarg i verd cabell va començar a caure deixant una catifa al voltant del meu cos. Aleshores, amb
coratge, em vaig posar dreta amb la respiració alterada i el cor a la gola. La meva pell s’esquerdava
com ho feia un ferro al rovellar-se. Pas a pas, el meu cos quedava més immòbil, caminar costava tant
com escalar la més alta de les muntanyes. Però això no em va impedir arribar fins al primer mort
d’aquella cadena d'assassinats. Vaig recórrer cada tros d’ escorça que hi quedava amb els meus dits.
L'intentava tornar a la vida amb la meva màgia, màgia que ja no tenia, la que el propi llenyataire
s’havia endut. Les gotes de la meva tristesa començaven a cremar el tronc. Un calfred em va recórrer
tot el cos. Desesperadament vaig buscar una sortida per a aquell malson.Girava el meu cap de costat
a costat, encara que cada moviment fos com una espasa travessant-me. A la llunyania vaig poder
observar un bosc, un bosc com el que alguna vegada va ser el meu. Els meus punys es van tancar
agafant forces. Vaig prendre tot l’aire que els meus pulmons em van permetre. Aquell bosc em
portaria de nou a la vida, ja que jo, com a fada, depenia de la vida del meu voltant. Vaig aixecar el
meu peu dret, però de seguida va caure rendit. No tenia forces, però tampoc, temps. L’esquerre va
aguantar més. Vaig fer un pas gran. Cada cop amb més rapidesa, les meves cames es començaven a
descongelar. Vaig observar el meu destí i, sense pensar-ho dos cops, vaig córrer, córrer sense parar,
sense pensar. Saltava i esquivava arbres caiguts, arbres morts, animals morts, vides acabades sense
cap sentit. Què havia passat amb les rialles que s’escoltaven amb la brisa d’entre els arbres? Què
havia passat amb el meu bosc? I, ambmi? Els monstres s’havien menjat la meva llar com a postres del
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seu gran banquet de vida. El meu cor bategava a una velocitat vertiginosa. No podia empassar la
saliva. Només sentia dolor, dolor insuportable i persistent. Vaig ensopegar amb una pedra i el meu
cos va caure a terra, juntament amb els meus fills. A l’aixecar el cap, el bosc que havia imaginat
desapareixia lentament. Un crit es va escapar d’entre els meus llavis i els meus plors s’intensificaven
cada cop que un arbre s’esfumava. No podia aixecar-me. El meu cos s’unia amb la terra. El meu braç
es va escapar amb la intenció d’atrapar aquell miracle amb la meva mà, però ja era massa tard. Així
vaig néixer i així moriria. La terra es feia el seu propi camí per la meva pell, era dolorós, encara que
també, agradable i satisfactori. Sentia com la meva vida s’escapava però a la vegada s’intensificava,

fent-me immortal. Havia somiat tantes vegades
amb aquest moment… no volia que fos per això,
no ara. Potser havia estat viva massa temps,
segles inclús, tot i que només vaig ser feliç a la
meva infància. Aquells temps on no se sentien res
més que les fulles i el vent realitzant una bella
dansa. Recordava els animals corrent pel bosc,
lliures, i els rius portant res més que aigua
cristal·lina i els seus fidels acompanyats, els
peixos. Per última vegada, vaig sentir el sol a la
meva cara, encara que fos tot gris, vaig sentir la
pluja alliberant-me dels meus pecats, encara que
tot fos sec. Ho vaig sentir, vaig sentir el que una
vegada va ser casa meva. Què il·lusa vaig ser al
pensar que podia ser per sempre, que podíem
tornar cap enrere. Mai es podria. Tot estava tenyit
de negre tanmateix, en una última mirada, vaig
veure els arbres creixent al meu voltant, els ocells
volant alegres, la terra brotant, les papallones

envoltant-me… Potser va ser una visió del futur, potser del passat o potser un regal de comiat, tot i
que una cosa tenia clara, era un senyal: tornaria. Tornaria a aquest món tot allò que un cop va morir.
La natura. Bé, per a això tot havia de desaparèixer durant una temporada, i estava bé, no passava res,
era correcte. Estava disposada a morir per reviure, però… i tu? Tu? És clar que no! Era graciós pensar
que aquesta desgràcia es podia haver evitat; com imbècils vau anar cap al precipici i, sense pensar-
ho dos cops, vau saltar-hi de cap. Il·lusos! Ni els éssers màgics poden sobreviure a aquest cataclisme.
M’hauria agradat advertir-vos-en, però estàveu tan cecs per la vostra pròpia bellesa… Irònic, no?

El meu cos estava engolit per la terra i a l'últim segon vaig alçar la mirada cap a l’ombrívol cel, vaig
deixar escapar el meu últim alè. L’aire fred va sortir dels meus pulmons i la vida es va escapar entre
les meves blanques dents. La terra es va tancar a sobre de mi i em va envoltar amb els seus càlids
braços. Tot es va tornar fosc. “He tornat a casa, mare, he tornat”

Massa d’hora, filla meva, massa d’hora.

Núria Abad Almendro

2n PREMI

El cicle infinit

Em vaig posar a caminar per l’herba molla amunt i de darrera d’uns matolls a l’acabament del pendís
va sortir l’estesa dels planters. Tenien les soques tendres i no tenien fulles, però tots tindrien el seu
mort a dintre quan els haurien trasplantat al bosc i serien arbres grossos. Vaig travessar-los i
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semblaven coses que només es veuen quan estàs adormit. A l’entrada del bosc em vaig aturar, al peu
del tallat que fa el sol de l’ombra. Ja havia vist el núvol de papallones feia estona. Els arbres del bosc
eren molt alts i molt fullats amb fulles de cinc puntes i, tal com m’havia dit el ferrer moltes vegades,
tots els arbres tenien al peu la placa i l’argolla. Les papallones eren blanques i n’hi havia a milers.
Volaven neguitoses i moltes semblaven flors mal obertes amb el blanc una mica trencat de verd. Les
fulles es movien, de les unes a les altres saltaven esquitxos de sol i per entremig es veien clapes de
blau. A terra era una estesa de fulles velles molt seques i de sota sortia olor de podrit. Vaig agafar una
fulla que només era un enreixat de nervis com si fossin les fustes i les bigues d’una casa sense el que
ho lliga tot. Em vaig estirar al peu d’un arbre i vaig mirar el núvol de papallones que bullia entre les
fulles, i ho mirava per l’enreixat de nervis de la fulla fins que em vaig cansar i quan la vaig deixar caure
vaig sentir els passos.

D’un bot em vaig amagar darrera del matoll. Els passos s’acostaven. El matoll tenia una flor groga
badada amb cinc fulles lluents de dintre; l’abella hi estava recollida i s’espolsava les potes. Era l’abella,
n’estava segur, que m’havia seguit des del poble i que havia passat el riu.

El trepig s’havia aturat. Tot era tan quiet i jo escoltava tant que em semblava sentir el respirar d’una
persona i d’escoltar i de semblar-me que sentia se’m feia una nosa al mig del pit: la mateixa nosa
dolenta de quan passaven hores i el poble era buit i em costava de viure tancat a l’armari... I esperava...
igual. I no havia canviat res: les fulles eren les mateixes, i els arbres i les papallones i el temps que a
dintre d’aquella ombra semblava mort... I tot havia canviat.

Els passos es van tornar a sentir, més a la vora, i vaig veure un llampec molt brillant sota les fulles.
L’home que venia duia una destral a l’espatlla i una forca a la mà.Anava nu demig cos en amunt i tenia
el front fet malbé. I la pell mal ajuntada del front esguerrat en el pas del riu no li deixava tancar els ulls.
Sempre li quedava una escletxa perquè la pell encongida i vermella tibava. Tenia un sembrat de pèls
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negres al pit. I tot ell estava cremat de sol.

L’abella semblava adormida i la flor també, fins que va venir un glop d’aire i la flor es va gronxar i
l’abella va fugir de dintre i em va volar ran de galta i així que la flor va tornar a estar quieta s’hi va tornar
a ficar. L’home havia deixat la forca i la destral al peu d’un arbre, es va eixugar la boca amb l’esquena
de la mà i va mirar tot al seu voltant una mica perdut. Vaig tenir por que em veiés perquè la seva
mirada s’havia aturat sobre del matoll. I no. Va començar a anar d’un arbre a l’altre i llegia les plaques
que penjaven de les argolles. D’un arbre a un altre va ensopegar amb una arrel i va estar a punt de
caure. Després se’n va anar bosc endins. Quan ja no el vaig veure vaig respirar l’aire que la nosa a dins
del pit no m’havia deixat respirar en tota l’estona. Passaven ramats de núvols molt a poc a poc,
m’hauria agradat poder-los manar i fer-los anar per on em semblés... i una colla de molt petits es va
aturar, encastada damunt mateix del bosc i s’hi va estar tant que ja semblava que no volgués anar-se’n.
Quan la colla de núvols petits es va posar a fugir, l’home va tornar. A cops de destral va començar a
fer una creu a la soca d’un arbre: l’havia marcada amb una pedra, de dalt a baix, de banda a banda.
Treballava d’esma, i, al cap d’una estona, va caure de genolls a terra i va arrencar a plorar. Jo no
respirava. Es va alçar encara plorant, es va escopir a les mans i se les va fregar l'una amb l’altra. L’abella
entrava i sortia de la flor. I la destral tallava la soca i anava obrint la ratlla. Als primers cops de destral
les papallones s’havien avalotat. Dues van baixar fins a tocar l’herba i es van enganxar a la cama de
l’home que obria la soca de l’arbre. L’abella xuclava la flor. L’home va reposar i es va tornar a escopir
als palmells; mentre se’ls fregava, amb la destral a sota el braç, va mirar enlaire i es va quedar una
estona encantat amb la voleiadissa de les papallones. Va tornar a la seva feina, més cansat, com si
cada vegada que aixecava la destral aixequés tot el pes de la vida.

Havia passat molta estona i l’home picava ara la ratlla travessera de la creu. I picava i picava... Les dues
papallones que se li havien enganxat a la cama estaven juntes i amb les ales tan plegades que
semblaven una de sola. L’esquena de l’home brillava de suor; i les costelles; era molt magre. Em van
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venir ganes d’acostar-m’hi, d’enraonar-li, de dir-li que, de vegades, vora de la fornal plena d’espurnes
i entre dos cops de mall el ferrer m’havia parlat del bosc i dels morts a dins dels arbres.

Llavors no vaig poder evitar pas pensar en el pare: la seva mort encara no l’havia pogut superar
malgrat tots els anys que havien passat, i m’enfuriava. M’enfuriava perquè no era just, m’enfuriaven
tots els que diuen que neixes preparat per poder enterrar algun dia els teus pares, perquè no és així.
Lleugerament estava començant a notar com els ulls començaven a coure’m però sense deixar anar
cap llàgrima. L’abella m'observava des de la flor. No havia pogut veure el meu pare abans de morir,
i la nostra última conversa resultà ser una discussió; una ximple discussió entre un adolescent i el seu
tutor. Hores després, em vaig assabentar que havia tingut un accident de trànsit.

Vaig seguir observant l’escanyolit home que seguia donant cops de destral al tronc. Les meves
temptacions d’apropar-me anaven creixent, però em vaig abstenir per la por al desconegut. L’home
havia acabat la creu, i ara la mirava fixament, com si el seu significat anés molt més enllà del clàssic,
el d’indicar la fi d’un cicle vital. Va començar a caminar, i les papallones que anteriorment jeien sobre
la seva cama van enlairar el seu vol. Després, va tornar a repetir el mateix procés d’abans: marcar una
creu amb una pedra i tallar.

Cada vegada estava més i més esgotat, però no pararia, seguia tallant amb constància, dedicació i
molt decididament. D’altra banda, jo no m’animava a sortir d’allà i em limitava només a observar, ara
sense ulls plorosos. De sobte, l’abella, que feia molt que se’n havia anat, havia tornat a apropar-se,
aquest cop perillosament a propmeu. Per instint, vaig fer unes passes enrere provocant que les fulles
fessin un soroll que va cridar l’atenció del misteriós individu.

Un calfred em va recórrer de dalt a baix travessant tots els meus nervis. L’home havia deixat el que
estava fent i va començar a mirar al seu voltant. Estava xop de suor i l’escassa llum que quedava el

feia brillar. Va començar a passejar-se per la zona, però parlant en veu alta:

– Estic convençut que no estic sol. On t’amagues? Penses que et faré mal? Penses que acabaràs dins
un arbre com tots aquests? És el destí de tothom, però què et fa rumiar que avui serà el teu? – Es va
parar justament davant del matoll on estava jo. – A més, per què creus que no t’estic veient, nano?

Al sentir les seves paraules, em vaig aixecar i el vaig mirar a la cara. Una bandada d’ocells van fugir i
les papallones van deixar de voletejar. La ferida del front que havia vist de lluny semblava que s’havia
infectat a causa de la suor, però a l’home no li interessava. Vaig intentar respondre-li, però el so no
era capaç de sortir de la meva gola. En canvi, el mirava amb certa angoixa i por. El seu comportament,
tallar creus en arbres amb morts, no m’inspirava massa confiança. Aquell lloc no m’inspirava massa
confiança, però volia veure si el que deia el ferrer eren paraules honestes.

– La vida és un cicle finit, i mai torna a l’inici –va començar a dir l’home–. Naixem, creixem i morim: un
procés bastant senzill. Entre el conjunt de vides que formem les persones, hi ha quines ens marquen
més i d’altres que menys, però és inevitable i sempre hi haurà alguna mort que ens marcarà més. A
tu se t’ha mort algú?

Em va mirar fixament amb uns ulls que no transmetien res. Vaig intentar parlar, i aquesta vegada sí
que vaig tenir èxit, encara que la veu em tremolava.

– El meu pare, fa 3 anys. Jo era una criatura de quinze.
– Vaja. Sé el que se sent. A qui plorava abans, era el meu germà. Suïcidi –va fer una pausa–. El vaig
enterrar aquí perquè avui dia és l’únic lloc on pots estar connectat de nou amb les teves arrels
naturals. Els humans som animals, i tanta tecnologia ens ha fet oblidar d’on venim: del terra que
trepitgem, del terra que ens proporciona menjar, el que ens suporta sempre per no caure en un buit
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infinit on la vida no seria possible. El meu germà era conscient d’això, i es va prendre la vida per
aquesta raó: un món on no es té en compte l’origen no és un món bo. Som vides superficials a qui
només importa el present, l’ara. Estar amb la natura ja no importa.
Vaig assentir amb el cap, escoltant tot el que deia aquell home, encara que començava a pensar que
estava boig. Per què tot aquest monòleg?

– El meu germà va crear aquest cementiri. Fa que el cicle sigui infinit: de la natura venim, a la natura
ens n’anem i tot torna a començar. Les creus el que fan és que puguin descansar en pau les seves
antigues ànimes i que les noves emprenguin un nou camí, el que desitgi la naturalesa. I per això
t’estic dient tot això, ets jove. Els joves necessiten una figura que els canvïi el punt de vista. No et
deixis emportar per tots aquells nous avenços informàtics, ni per les xarxes socials, ni per res.
Recorda d’on venim i a on anem.

Quan va acabar de dir tot allò, va anar-se’n sense dir res. Vaig cridar-li, però no va aturar-se.
Mentrestant, ja s’havia fet de nit, però aquella reflexió em va deixar pensant. I de certa forma, estava
preocupat que el meu pare no hagués mort en pau, dins d’un arbre en contacte amb la natura. Però
vaig ignorar aquell pensament, i tornant a casa, no podia esperar a explicar-ho tot al ferrer.

Catalina Micu

1r PREMI

Amor, te deix

Recordo les teves petjades a la sorra mullada, junt a les meves, dibuixant un camí de records que
sempre caminaria amb un somriure als llavis. Esperava que l’aigua salada i blava no s’emportés
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aquelles petjades que havies deixat al terra i al meu cor. Jo era una noia jove amb un esperit
enamoradís, i tu eres una ànima pura que vaig permetre que m’impressionés. M’agradava molt
passejar entre els vaixells del port mentre tu m’explicaves tots els somnis que tenies, les maneres
d’escapar que havies ideat al teu cap i el que més m’agradava era que en alguna d’elles
m’incloguessis, com si jo formés part del teu futur, tan incert com era per a mi el teu passat. Encara
tinc aquella sensació de voler conèixer-te més, de saber la teva història. Normalment no parlaves de
tu, només escoltaves el que jo havia de dir, com si fos el més interessant que haguessis sentit mai, i a
mi m’agradava parlar-te d’allò que havia viscut. No recordo quants petons em vas donar, però
recordo a què em va saber el primer i com em va destrossar l’últim. El primer petó que em vas donar
és possiblement el millor petó que una persona pugui arribar a experimentar, era dolç i innocent, en
un capvespre d’estiu a la vora de la platja, un moment que es quedaria gravat per sempre a la meva
ment i que sempre faria que se m’accelerés el cor quan hi pensés. En canvi, l’últim potser és el petó
més sincer que mai em podran oferir, encara que va dexar en mi una ferida de la qual sagnaven
llàgrimes d’amor, i que mai es tancaria del tot.

Una cosa que admirava de tu era aquella passió que tenies per l’art, la teva gran sensibilitat per pintar
quadres i dibuixos que per ami eren pràcticament reals.M’encantava quedar-me al teu costat mentre
pintaves les onades del mar. Una vegada recordo que vas dibuixar una noia asseguda sobre una
roca, semblava que admirava la grandesa d’aquell mar de pinzellades, els rajos de sol semblaven fer-
la brillar, i als meus ulls era com una sirena. Et vaig preguntar qui era aquella noia, em vas dir que
l’havies extret d’una novel·la francesa que havies llegit feia poc. Al cap del temps, aquella noia va
començar a ser una figura molt present a les teves obres, podia veure com l’admiraves, la dibuixaves
sempre al centre de les teves obres. I sabia el que allò significava, tu mateix m’havies explicat que en
les obres la composició dels elements és important, allò que era al centre era el que realment era
important a la imatge. I aquella noia sempre apareixia al centre de les teves pintures. Fins que un dia
va aparèixer al centre d’una fotografia que vaig trobar a la teva cartera per accident. Era castanya,
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amb una mirada d’ulls negres que hipnotitzava, els seus llavis eren gruixuts i carnosos, però el que
era important en aquella fotografia era que aquells llavis t’estaven besant. La noia francesa semblava
extreta d’un conte de fades. Darrere la fotografia hi havia escrit “Estic desitjant que et quedis aquí,
amb mi, per sempre. Michelle.” Al dia següent vas marxar. El tren era pràcticament buit, però es va
emportar una part de mi, una part que mai tornaria. Mai no em vas donar cap explicació, potser no
creies que la meresqués, potser no valia la pena, marxaries igualment, i jo em quedaria aquí, amb el
record del que un dia vam ser.

Després d’allò, passejar per la platja no va ser el mateix. Sempre feia el mateix recorregut, fins arribar
a les roques on anàvem a estimar-nos en temps passats. Allà em quedava mirant el mar, pensant en
tu. A vegades mirava enrere, veia les meves petjades a la vora del mar, però les teves no hi eren. Al
final, igual que el vent s’emporta els pètals de les flors músties, la marea es va endur la teva essència
del meu costat.

Paula Acedo

2n PREMI

Perdó

Però, en comptes d’això, vaig observar-lo pacientment rere els matolls. Quan l’abella va haver anat a
nodrir-se d’una altra flor, l’home, decebut per no haver trobat allò que esperava, va agafar la destral
i es va allunyar bosc endins.

La meva curiositat em va fer sortir del meu amagatall i apropar-me a l’arbre foradat. Les papallones

continuaven voletejant al seu voltant, tot i que aquest ja no era el mateix que abans. Així doncs, el
travessava una obertura que, ara que la veia de front, em va semblar molt més immensa; era gairebé
de la mida d’una persona.

A continuació, les meves cames van començar a guiar-me dins l’interior de l’orifici i, en un tancar i
obrir d’ulls, em vaig trobar a l’interior de l’arbre. L’olor de la fusta va inundar tots els meus sentits i
unes lleugeres pessigolles a l’orella em van fer adonar que les papallones m’havien seguit. Potser
elles també havien estat atretes per una força inexplicable, o potser eren elles la força que m’havia
atret en primer lloc.

Absorta com estava en els meus pensaments, no em vaig adonar que una d’elles s’estava colpejant
insistentment contra el costat esquerre de la paret d’escorça. Instintivament, vaig apropar la mevamà
a aquest mateix indret i vaig empènyer fins que la barrera va caure. Sorpresa, vaig observar com a
l’altra banda es distingia el començament d’una escala de cargol que s’enfilava cap a l’infinit. Els
insectes que m’acompanyaven van començar a sobrevolar els esglaons i jo els vaig seguir.

Vaig anar pujant motivada per un desig febril de voler descobrir què hi havia al final de tot. Però quan
vaig abordar l’últim esglaó, em va rebre el més absolut no-res. La meva inusitada desesperació es va
convertir en un abisme de decepció al qual em vaig veure abocada irremeiablement.

Això era tot? No hi havia res al final del camí?

Em vaig recolzar a la paret d’escorça i els meus pensaments van irrompre en la mevament demanera
desordenada. Els ulls vidriosos del meu germà em van tornar a observar des del fons del llit, ple de
llacs de sang, en el qual havia mort una setmana enrere. I jo no havia pogut fer res per evitar-ho. Des
d’aleshores havia estat vagant pel bosc intentant buscar un perdó que ni tan sols la meva família
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havia estat capaç d'atorgar-me. Llavors em vaig adonar que, inconscientment, havia esperat trobar-lo
al final d’aquella sinuosa escala, però tampoc havia estat així. “Potser hi ha certs actes que són
imperdonables”, vaig pensar, “no importa el que facis per intentar redimir-te perquè la gent que has
ferit és incapaç de deixar de banda el patiment que els has causat, encara que aquest no hagi estat
intencionat.”

Sí, la vida del meu germà es va extingir per haver estat jo la que el va conduir a l’indret on una bala
furtiva el va travessar. Però jo no vaig voler que succeís res d’això. Així que, per què m’havia de seguir
culpant?

Tants dies intentant buscar l’absolució d’algú altre quan només necessitava la meva. Un somriure va
il·luminar el meu rostre.

Seguidament, vaig descendir els esglaons decidida a començar una vida nova allunyada de totes
aquelles persones que no m’estimaven tant com creia. Seria dur, però seria l’únic que em faria lliure.

Mentre refeia els meus passos em vaig adonar que les papallones havien desaparegut del meu
costat. No hi vaig donar importància i vaig continuar el meu trajecte. Però quan vaig arribar al final,
vaig trobar la paret d’escorça per on havia accedit a les escales perfectament recol·locada. Intentant
mantenir la calma vaig fer pressió per tirar-la avall com havia fet abans, però no es va moure gens.
Algú la devia haver reforçat des de l’altra banda per tancar-me aquí. Per sempre. Aleshores vaig
comprendre que m’havia de convertir en un dels morts que habitaven dins els arbres. Tal com
m’havia explicat el ferrer.

El crit que va escapar del fons de la meva gola va fer tremolar les parets d’escorça.
Laura García Iglesias
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1r PREMI

Alma y las estrellas

Alma era una niña de siete años que vivía sola con su madre. Ella era una niña imaginativa, poco
sociable y vergonzosa. Se pasaba todas las tardes y las noches sola en su habitación pensando en el
día siguiente ya que se preocupaba mucho por lo que le iba a pasar.

La noche del lunes, Alma miraba por su ventana al brillante cielo con sus estrellas luminosas y
empezó a ver cosas muy raras.

De repente las estrellas se empezaron a mover y formaron una silueta de una pequeña niña con un
dragón y un unicornio. Alma no sabía cómo reaccionar en ese momento, se bloqueó y decidió irse a
dormir. Al día siguiente, cuando fue a la escuela, se encontró al lado de su mesa un pequeño dragón
y un gigante unicornio. Alma se quedó asombrada y pensó que lo que estaba viendo en ese
momento era lo mismo que contempló la noche anterior.

Desde ese instante, Alma cada noche antes de dormir se asomaba a la ventana y miraba las siluetas
de las estrellas para ver lo que le podría pasar al amanecer.

Claudia Claver Nova
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2n PREMI

La dimensión del tiempo eterno
Hace años un científico de la ciudad de Asus consiguió crear un portal que llevaba a los habitantes a
la dimensión del Tiempo eterno. Un día el portal se cerró dejando a mucha gente atrapada. Con el
paso de los años fueron viviendo muchas generaciones en esa dimensión.

Era el año 2021 y todos los que habitaban en esa dimensión sabían que iban a estar allí para siempre,
todos excepto una chica llamada Mara. Ella tenía unos 13 años, pero no era una chica como las
demás, que se pasaban todo el día aprendiendo a domesticar centauros y unicornios, ella sabía que
algún día podrían escapar de allí por eso pasaba sus días buscando cómo conseguirlo.

Un día Mara logró crear un conjuro que abrió un portal hasta la ciudad de Asus y ayudó a que todos
escaparan, incluyendo los maravillosos animales. Pero al pisar el suelo todos se desvanecieron
dejando un rastro de pétalos en forma de corazón, todos excepto Mara.

Laura Márquez Lorenzo

1r PREMI
PEQUEÑOS TERRORES

Érase una vez una niña llamada Gala. Era muy tímida y acomplejada. Le gustaba fisgonear con sus
amigas. Un día entraron en una casa abandonada donde Gala encontró una tele antigua, la sintonizó
y, de repente, visualizó un bosque terrorífico. Hasta sus lindes lúgubres se teletransportó.

Gala sintió verdadero terror pero se armó de valor y continuó. El bosque le susurraba que estaba
gorda y que nadie la quería, el bosque era su anorexia y sus inseguridades. Corrió, encontró un piano
y se atrevió a tocarlo. En ese momento se produjo la magia y un poder le fue concedido.

El sol se abrió paso entre la oscuridad y Gala se vio hermosa, tal y como era ella y entendió el
propósito de su vida: ayudar a vencer traumas a través de la naturaleza.
Seguidamente, se teletransportó con sus amigas.

Adrian Cruz Vilches

2n PREMI
La copa del luchador

Tsunami era una joven aventurera de los pueblos bajos de la región. Era alta y delgada, tenía el pelo
castaño y los ojos azules. Había viajado hasta las montañas del norte, un sitio helado, de difícil
acceso, para poder entrar en el gremio de cazadragones.

Allí aprendería a matar a las más fieras bestias que aterrorizaban el mundo, pero para entrar
necesitaba superar la competición de la copa del luchador. Cuando llegó se inscribió y mostró su
equipación: una espada de acero con un mango de madera de alce, una ballesta con una mira de
metal y un carcaj lleno de flechas. Entró en el coliseo y depositó su armamento en un baúl que
colocarían más tarde para las pruebas.

En cuanto la vieron los integrantes del gremio, le dijeron que podía entrar automáticamente, pues
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nunca habían visto a una mujer tan valiente. Los rumores de las épicas batallas que había tenido a lo
largo de su trayectoria habían llegado hasta ese gélido rincón. Pasadas las presentaciones, le dieron
un chocolate caliente, le devolvieron su armamento y le pidieron que les explicara sus aventuras.

Marc Algaba Santularia

1r PREMI

El secreto de la casa

Hace tiempo que el jardín está seco y muerto. Hace tiempo que se ve mal cuidado. Pero lo que más
tiempo perdura, son los agujeros comomadrigueras, que parecen de ratas, pero que esconden algo
peor.

Supongo que sabréis que en esta misma casa vivían unos abuelitos. Eran buenos huéspedes, me
daban todo lo que necesitaba. No se asustaron cuando vieron que la casa tenía vida, de hecho se
alegraron. Yo, a cambio de su amabilidad, les advertí. “No arregléis el patio de atrás, os perjudicará,
y no lo conseguireis”, les decía, pero ellos hicieron caso omiso de mis palabras. Intentaron arreglarlo.
Lo intentaron con muchas ganas, pero hicieran lo que hicieran, al día siguiente todo volvía a estar
como antes, aunque nunca perdieron la esperanza. Estaban cargando la rabia del demonio que se
escondía, a oscuras en el subsuelo, esperando a salir.

Y, finalmente, un día lo hizo. Sombras negras salieron de los agujeros, invadiendo el jardín como un
manto de niebla oscura y dejando el ambiente de una noche fría y aterradora. Silencio. Se
empezaron a oír risas, muchas risas. Miles de voces se reían a todo pulmón al sentir nuestro miedo.
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Los abuelitos estaban escondidos en mi interior. Yo les advertí,
pero en ese momento no podía hacer más que esconderlos. El
demonio, que se expandía más y más cada segundo, al no
encontrar a las personas que habían quebrantado su profundo
sueño, me pidió que se los entregara. Obviamente me negué. Al
hacerlo, sentí como si todo mi miedo se desvaneciera. Empecé a
oír zumbidos, y de repente me vi envuelto en el manto de niebla
negra como la pez. El demonio había invadido hasta el último
rincón de mí. Se llevó a los abuelitos, y me posee hasta el día de
hoy.

Tania Gabarri Fariña

2n PREMI

La historia de mi vida

Durante mi larga historia he vivido muchos momentos: a veces han sido tristes, otras, felices y
algunas otras, podrían haber afectado incluso mi cordura. Aquí os narraré la vez en que conocí a
Adela. Toda historia tiene un inicio y un final, esta no será menos.

Era una cálida tarde veraniega de los años 80. Estaba aburrida y los malditos pájaros no paraban de
cantar. En un momento dado observé a una familia muy peculiar: Clara, la hija pequeña, Pablo, el
hermano mayor y su madre, a la que no tuve la oportunidad de conocer. Pablo era muy descuidado
y curioso, tanto que llamó a Adela y a su hermana porque quería conocerme. Durante unas semana
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venían los tres, Pablo y Adela se paraban en frente de mi puerta, en cambio, la hermana pequeña me
tenía miedo o un respeto tan grande que no se atrevía a cruzar la valla.

Yo solome fijaba enAdela una niña tan guapa, fuerte, inteligente y sociable que no podía dejar pasar
su presencia de ninguna de las maneras. Todavía recuerdo como si fuera ayer la noche en la que nos
conocimos, hubiera dado todo por quedarme con esa hermosa niña. Por eso esa noche los esperé
con mi traje de luces. Intenté llamar primero a los hermanos, pero a mi llamada solo acudía la audaz
Adela. Me cegaron los celos de quedarme con ella tanto que la dejé en un descanso sin fin en la
habitación de invitados, con mis otros hijos.

Durante un tiempo sus seres queridos intentaron arrebatármela pero por nada del mundo yo dejaría
que abandonara nuestra familia.

Andrés Velasco Mallén

1r PREMI

Camino a casa

Son las nueve de la noche, hace rato que el sol se ha escondido, mi amiga y yo hemos acabado el
trabajo de matemáticas que teníamos que hacer para presentar mañana en clase. Es hora de volver
a casa. Me preparo para salir del portal y pisar la acera.

Ya en la calle, un lugar peligroso, donde en cada cruce algo inesperado puede suceder, las farolas
apenas iluminan el suelo, me encuentro sola, la oscuridad, cada vez más acechadora, inunda toda la

ciudad impidiendo ver con claridad cualquier tipo de amenaza que se acerque. Hago el primer
cruce, sigue sin haber señal de vida a mi alrededor así que en cuestión de segundos mis manos se
cierran en un puño dejando entrever las afiladas llaves metálicas de mi llavero que calman la
inseguridad de mi subconsciente, aun así, sigo estando alerta.

Al tercer cruce, cuando mi cuerpo empieza a comprender que no hay peligro alguno, al final de la
calle, una enorme sombra de dos metros se dirige hacia mí, la ansiedad y el miedo me invaden, mi
corazón empieza a latir fuerte, las axilas y las manos, todavía cerradas, empiezan a sudar y mi cabeza
se agacha para evitar cualquier contacto visual. Cada vez está más cerca. Llega el momento de
cruzarse, algo en mí siente que ya está todo perdido pero la suerte está de mi parte, el chico pasa sin
mostrar ningún interés en mí, mis manos se relajan, levanto la cabeza y suspiro. Solo queda una calle
más.

Finalmente llego a mi portal, abro la puerta y entro a casa, la seguridad y la tranquilidad me reciben.

Javier Ruiz Soriano

2n PREMI

Una nueva vida

Se suponía que hoy era el día más feliz para la princesa Cordelia, ya que iba a casarse con el apuesto
príncipe Landon, pero la verdad era que no quería casarse ni con él ni con ningún hombre. Cordelia
guardaba un secreto: estaba enamorada de su amiga Margarete. Las dos congeniaban muy bien y
tenían claro que no querían depender de ningún hombre, ni dedicar su vida a complacerlos.Querían
salirse de los roles que se les había asignado por ser mujeres. Pero en aquella sociedad tan
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conservadora, no era fácil. Cordelia sabía que iba a perder su libertad y nunca podría recuperarla.
Aunque había una forma de cambiar su destino, pero no sabía si podría hacerlo.

Mientras Landon esperaba sonriente en el altar, apareció Cordelia acompañada de su padre. Sus
ojos se cruzaron con los de Margarete e inmediatamente notó un nudo en la garganta. Al llegar al
altar, el cura comenzó a hablar y Cordelia se armó de valor y le interrumpió.

- Espere - dijo. - He de decir algo - el cura calló, sorprendido. - Lo cierto es que… . Miró al príncipe.
- ...No quiero casarme contigo ni pasarme toda la vida sirviéndote. Ni siquiera me gustan los
hombres. - toda la sala ahogó un grito, incluido el príncipe. Seguidamente, Cordelia se dirigió hacia
su amiga: -La verdad es que me gustas tú Margarette, te…

Antes de que pudiera terminar la frase, su amiga se acercó y le plantó un beso en los labios.
Cordelia no daba crédito, ese fue el mejor momento de su vida. Todos los miembros de la sala
quedaron boquiabiertos y se oyeron expresiones de desprecio por todos lados.

Pero la felicidad que reinaba en Margarete y Cordelia era más fuerte que el desprecio. Así que,
unidas de la mano, salieron del palacio decididas a empezar una nueva vida, esta vez libre de
mentiras.

Judith García Iglesias
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1r PREMI
Tú, yo y ellas

Juana, me pesa decir que nada ha cambiado,
o quizás sí, pero no lo suficiente para ser notado,
aún se camina por las calles con terror,
con la mirada al acecho en busca del mínimo temblor.

Ya no hay Thais ni tampoco Lucrecia,
solo estamos tú, yo y ellas,
mujeres alzadas con el corazón latiendo al mismo compás,
con la misma rabia en la mirada,
indicadora de una lucha, que aún no está terminada.

Aún los mismos insultos prevalecen,
se llama fácil, fulana o buscona
a aquella que busca complacer sus propios deseos,
prefiero llamarnos libres aunque la libertad,
burlona, se escape entre nuestros dedos.

Dicen que el cambio es un proceso,
que es imposible alterar algo de la noche a la mañana,
quizás tienen razón y soy una ilusa en el corazón,
pero ya son demasiadas las que no viven un mañana ni un ayer,
son muchas las que ya, simplemente, no respiran.
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Tratan de hacer invisibles las cadenas que nos oprimen,
tratan de derrocar e invalidar una lucha.
No saben que seguimos aquí, cansadas y hartas,
sin siquiera una pizca de ganas de irnos.

Estamos dispuestas a gritar y llorar
por las que lo han hecho hasta en su último suspiro.
Estamos dispuestas a vivir y luchar
por aquellas voces que han sido silenciadas para siempre.

Se lucha para que todas seamos ellas y a la vez ninguna,
para que todas seamos nosotras,
únicas a nuestra manera, sin perdón, sin atadura
sin el frenar de una barrera que impida nuestra cordura.

Libertad, un deseo inocente esperando ser cumplido,
una realidad cruel nos impide ese destino,
a pesar de ello, seguiremos nuestro camino,
desafiando al azar, reacias a seguir un rumbo determinado.

Anira Lucena Jiménez

2n PREMI

La ciudad del oasis

Una vez allí, me gustarían los colores llamativos de las telas, el olor de las calles y el sonido de las
voces que hablaban lenguas desconocidas. El sabor del té y la sabiduría de los maestros ancianos
obtenida de libros tan antiguos como la civilización misma. Un lugar de ensueño donde la música
sonaba más dulce y las voces de las doncellas al cantar hipnotizaban con su belleza un lugar donde
la riqueza abundaba y las fantasías se volvían realidad.

Tan pronto llegué al que consideraba mi paraíso, me di cuenta de que todas aquellas leyendas
mentían: aquella metrópolis idílica, en la que había posado mis ilusiones y en la que tantas veces me
había imaginado, había muerto, y yo sentía una pena y una frustración tan grandes como aquella
torre que se alzaba en mitad de la ciudad, digna y soberbia, por encima de la mayoría de casas, en
un último intento de rozar el cielo, de escapar de aquella miseria en la que se hundía.

Caminé con discreción, la mirada arisca de los habitantes me indicaba que debía ser cauta. No había
alegría, no había música ni mercaderes de piedras preciosas, tan solo quedaba pobreza y
decadencia que parecía consumir, poco a poco, a aquellas personas. Los gritos de unos niños que
discutían era el único signo de vitalidad que se percibía y, al alzar la mirada, me di cuenta de que
aquella opulencia había quedado reducida al palacio, que parecía mirar con desprecio al resto de la
ciudad, como si fuera sucia, como si hubiera perdido su honor y ya no mereciera compasión.

Judith Martínez Arenas
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Who is the murderer?

Ms. Mulberry is in her living room on her last day in Vilanova del Camí. She is upset to return to her
family. Peter Robin knocks on the door and enters. “This girl, Alice Lodge, is died!” Peter explains to
Ms. Mulberry. “It looks like her wife, Lili, killed her in her own house.”

“What were you doing when your wife was murdered?” asks Ms. Mulberry.
“I was sleeping, I didn’t do anything!” Lili responds.
“The Cook was making the breakfast and the maid was getting the post,” says Lili.
“How was she killed?” asks Ms. Mulberry.
“Someone shot her”, Lili answers.
“Let’s go and talk to the Cook,” says Ms. Mulberry.

They arrive at Archie’s home. He opens the door. Ms. Mulberry introduces herself and Lili. Archie is
really sad about what is happening.

“I don’t know how it happened, but I didn’t do it,” says Archie. “The gardener, the maid and I were in
her house. The maid was outside the house getting the post. The gardener was in the garden picking
vegetables for the lunch. And I was in the kitchen making the breakfast. I was the last person that was
with Alice. So, the police thinks I am the murderer. But, I didn’t do it!”

Ms. Mulberry smiles and says to Archie ‘Don’t worry, my dear’ I know that you are not guilty. The maid
did it!

It’s very simple to know, she said that she was getting the post but there isn’t post on Sundays. She
takes the advantage that everyone was doing something so no one would see her shooting Alice.

Andrea González Iglesias

2n PREMI

Murder in the school
Setting: “Pla de les Moreres” High School
Crime: Murder
People involved: MsMulberry, Bea,Georgina, Sara and
Gisela.
Clues: A leg of a chair, paper with a red stain, saw and
gloves.

18/10/2018

A body of a student has been discovered in the staff
room. The last time he was seen alive was when he was
going to the bathroom, the teachers who saw him are:
Bea, Sara, Gisela and Georgina. We found some
objects on the top of the dead body like: a leg of a
chair, a saw and stained gloves. The police interviewed
every teacher, this was what they said: Bea “I went to
the bathroom because I really had to go and then I
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returned to my classroom.” Georgina “I was doing guard near the bathrooms.”Sara “I was talking with
Georgina.” Gisela “I was in my classroom and I went outside to grab some material.”

In Gisela’s classroom we found a stained paper that matches with the stained gloves, Gisela is also
the only person that uses saws in the high school and I decided to arrest her because she was the last
person who stepped on the staff room.

Lamiss Bouhlali Kadri

1r PREMI

A deserved crime
It was a normal day in Mulberry’s town, Vilanova del Camí. She was practising to join the forensic
police. She was doing it very well, but her bosses were sexist, and they despised her.

After having lunch and talking with her sister about her sexist bosses Mulberry went to the police
department to see the real policemen working and solving crimes. There she saw the inspector Tom,
one of her sexist bosses. He was a bad person but he was very good at working. When the day was
finishing, a policeman came to the office. He was crying and tired. “What happens?” said Mulberry.
“The-there a-are de-de-dead cops” said the man.All the people in the office were very surprised. Two
streets on the right was the crime scene. Six policemen were on the ground, they all had three shots
on their body, and they were doing a “T” form, this made Tom feel very worried. There weren’t any
fingerprints. Mulberry began to investigate the “T” shape murdering that was its official name. She
guessed that all the cops worked at the same office, the forensic one, and that they were sexist. After
a lot of hours of investigation she guessed that the murderer was her sister, Megan. When her sister

confessed she only had one question “Why?” asked Mulberry “they deserved it, they were rapists, all
of them. I have evidence” answered Megan.

Megan was right, they were all rapists, but she will go to jail a few years. Mulberry joined the forensic
police and she solved lots of crimes.

Eva Gonzalez Cano

2n PREMI
The killer of Mr. Evans

It was a cold morning. Mrs. Mulberry was reading her newspaper on her sofa.

Suddenly, someone rang on the door. She opened and she had a surprise when an inspector
appeared on the other side. ‘Hello, Mrs. Mulberry. Are you a detective?’ ‘Yes, I am. Why?’ she asked.
‘Because Mr. Evans died and we think that it was a murder. But we don’t know who has done it. Can
you help us?’ ‘Yes, I can.’

When she closed the door, they went to the flat where the suspects were waiting.

When they were inside the living room, the inspector started to talk. ‘When we arrived at the flat, we
saw Mr. Evans sitting on the sofa. He died poisoned. When we inspected the place, we found two
people: Mr. Black and Mr. Rose. Mrs. Evans arrived later. She said that she was buying shortbread
cookies.’ When the police stopped talking, Mrs. Mulberry started interrogating Mrs. Evans.
‘Why did Mr. Evans invite Mrs. Rose andMr. Black to have tea?’ ‘Because my husband’s boss gave him

42 43

2n ESO
2n ESO

Premis AnglèsPremis Anglès



INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi

INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi
a promotion.We worked with Mr. Black, who was his best friend and Mrs. Rose, his secretary.’ ‘Where
were you before the murder?’ ‘I was buying some shortbread cookies. My husband loves them.’ ‘So,
you left the room before the murder to buy sweets, is that right?’ ‘Yes, it is.’ ‘And was your husband
allergic to something?’ ‘Yes, he was allergic to lard.’ ‘Ok, Mr. Black, is your tourn.

Where were you before the murder?’ ‘When Mrs. Evans left the flat, I was talking with Mrs. Rose and
Mr. Evans. And after a couple of minutes, I went to the toilet. Isthis true, right Mrs. Rose?’ ‘Yes, it’s true.
I saw him closing the door.’ ‘And what did you do inside the bathroom?’ ‘What did I do inside the
bathroom? The normal things that the usual people do in a bathroom. I was taking a piss. Is that
strange?’ ‘No, it isn’t. But you have a white spot on your shoes, so can you give me an explanation?
But if you were masturbating I don’t ask you again...’ ‘ I wasn’t masturbating! That spot is from my
house. With a glass of milk.’ ‘Can I touch it?’ And Mrs. Mulberry touched his shoes. ‘And finally, Mrs.
Rose. Where were you before the murder?’ ‘I was in the bedroom.’ ‘Why?’ ‘I can’t tell you.’ ‘Please, I
need to know everything.’

‘Ok. After Mr. Black left the living room, I went to pick up my clothes.’ ‘So, you were Mr. Evans’
girlfriend.’ ‘Yes. she answered.’

‘What are you talking about? You were my husband’s girlfriend? I will kill you.’

‘Please, one murder is enough, we don’t need another. Ok?’ ‘But I didn’t kill him! Because later, I
heard a noise and when I went out of the bedroom, I saw Mr. Evans dead. I found that on the floor.’
‘It’s a bullet.’ said Mr. Black. ‘You are the killer! Police, arrest her! You are the last person who was with
my husband. You saw me leaving the flat and Mr. Black going to the toilet!’ ‘One moment lady, Mrs.
Mulberry, what do you think?’ ‘I think that Mrs.Rose is innocent. After all, why did she want to kill her
boyfriend? I believe her. But I don’t believe you, Mr. Black, because you did it!’

‘Me!! You can’t prove it!!’. ‘Yes, I can. In the kitchen there was a sugar bag on the floor that you threw
when you put the venom in Mr. Evans’ cup before Mrs. Evans left the flat. I don’t believe that a
businessman like you wears dirty shoes when you can buy a new pair of them. And you killed him
because you wanted the promotion. is it true?’ ‘Yes, it is.’ ‘But what happened with the bullet?’ ‘The
bullet is from another person. Right Mrs. Evans, because you are the other killer!!’ ‘Me!! You are
crazy!!’

‘No, I’m not. First you said that you went to buy some shortbread cookies for your husband, but later
you affirm that the victim was allergic to lard. So you are betraying yourself. And you didn’t go to buy,
you left the room to go to the stairs which are outside the flat to kill him with a handgun because you
discovered that your husband was having an affair with her. And if you hadn’t been there when the
murder happened, nobody would have thought that you did it.’

When Mrs. Mulberry stopped speaking, Mrs. Evans started to cry. ‘When I found out about it, I
couldn’t believe it. I thought he loved me!! But, when I killed him, I didn’t know what I was doing. I’m
so sorry!!’ ‘I’m sorry too, but you have to go with Mr. Black to prison. Mrs Mulberry said’.

When the two killers went out of the room, the inspector asked another question to Mrs. Mulberry.
‘So, the two of them commited the murder? I can’t believe it.’ ‘Yes, the avarice and the resentment
make you do things that you can’t imagine. I hope that this world will change in the future. Some day!!

Lucía González Burgueño
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Bloody gloves
Miss Mulberry was walking hurriedly into the crime scene while the police were putting the yellow
tapes around the place. The corpse was laying on the floor, surrounded by blood, with a knife-wound
in the neck. Beside the knife there was a golden earring, so the detective took it to analyze it.
Investigating the house, looking for clues, Miss Mulberry found latex gloves with traces of blood in
the trash, and next to it, on the kitchen table, a silver ring.

Back to the Police Department, Miss Mulberry had to interrogate all the suspects of the crime, so she
started with Max, the victim’s brother:
“Do you know about someone who hated her?”, asked her. “No, I don’t, I can’t think straight right now
but I think that’s impossible, my sister was a lovely person”, he answered worried.

The second suspect was Lily, the victim’s best friend:
“Were you with her yesterday night?”, asked Miss Mulberry. “Yes, I was, but I left early because I had
to prepare my sister’s dinner”, she responded. The girl was moving her hands nervously, so the
detective looked at them, and realised that it had the mark of a ring, that means she had recently
taken it off.

Just as she was about to leave, the detective realised that Lily was only wearing one earring, which
was gold.

The third and last suspect was the mother:
“Where were you when you knew about the murder?” Miss Mulberry asked. “I was at my house, at the

weekend we were going to see her, I’m too shocked, I’m sorry” said her, crying like a waterfall.

Later, the investigator department returned to the crime house, and just as they entered, they saw a
shadow moving through the kitchen. They ran to catch the person, it was Lily. When they asked her,
she replied that she was looking for her ring, but the traces of cotton and alcohol gave her away, she
was cleaning the clues.

It wasn’t necessary to take out the handcuffs, Lily began to tremble, she tried to explain herself, but
tears blocked her.

She was taken to the police station, where she confessed about her crime. She was very sorry, but she
didn’t object when she was sentenced.

Weeks later, she killed herself inside the cell of the jail, leaving a note:
“Please forgive me, it wasn’t my intention, I’ll always love her”.

Leyre Buron Morales

2n PREMI

Murder at the library
It was at 9 p.m when I received a phone call by the Head of the Police, Alphonso. ‘‘There is a murder
in the library, I need your help to solve the case’, he said. After this phone call, I took a coffee from the
coffee shop and I went to the crime scene.

46 47

3r ESO

3r ESO

Premis AnglèsPremis Anglès



INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi

INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi
When I arrived, the Head of the Police showed me who the people involved in the crime were. These
people were: The cleaning lady, the librarian, the doorman, a boy and the director.

‘He was killed at 8:30 in the bathroom’, said the librarian. She added, ‘ I was in the hall when I saw the
clock, it showed 8:30, and I went to the bathroom to close and I saw a poster on the door. When I
came in, I saw the dead body of the director’. ’I was in the section of history taking a book’, said the
boy,’ I was in the door closing because it was the closing time’ said the doorman.’ I was in the room
where I had the objects to clean, because I started at 9:00, ' said the cleaning lady. Alphonso told
me that this library closed the next friday. ‘ Can you show me the people who had money problems?
I asked Alphonso. ‘yes, but why?’, asked Alphonso. ‘because I have a feeling’ I answered.

Ten minutes later, Alphonso told me that the cleaning lady was in the red in her bank accounts. After
that, I went to the hall to see the clock and I saw that it showed 8:30! The clock was 5 metres high.
Later, I went to the room where the cleaning lady kept the objects to clean, and I saw a ladder. When
I went to the scene of the crime I saw that the floor was wet. When I knew who the killer was, I told
Alphonso to summon the suspects in the hall.

When the suspects were in the hall, I said ‘ You are the murderer!’ and I pointed at the cleaning lady,
‘What?!’ she asked. ’You are themurderer because you changed the hour of the clock, with the ladder
that you have in the room, and you are the only person who has the key to the room, and you are the
person who is more interested in killing the director because you are in the red in the bank and the
library closes, you will be in economic problems’ I said.

After that, the cleaning lady went with Alphonso and I went to my house because I
felt very tired.It had been a very exhausting day!!

Ramón Larrache Lizarte

1r PREMI

Year 1978

Since I became one of the best known detectives in the country, I have never been able to enjoy my
coffee in peace. There is always someone who calls me with a case to solve, and this morning wasn’t
an exception.

The Head of the Police Department called me because they had a really curious murder to solve. Of
course, they needed my help.

When I arrived at the crime scene, there were a lot of cops around. I stopped one of them.

- Hey, can you go buy me a coffee? Here’s the money.
- Ms - Ms. Mulberry?- he stuttered.
- Without milk please.
- Yes, yes of course. Ummm the boss is waiting for you inside the house.
- Thank you. Now go get my coffee.

I walked toward the house at a slow pace, looking around, paying attention. There was a woman
outside talking with a cop.
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- Ms. Mulberry, we were waiting for you.

The Head of the police department told me to follow him into the dinning room.

- A neighbour found the dead body of Mr.Mayer on the floor .
- What do we know about him?
- He was 24 years old, he worked as a paintor and he was a openely homosexual.
- Have you talked with the neighbour?
- Yes, she told us that she came to give him some tools that he had lent her a week ago. She needed
them for house repairs. She lives with her husband who also knew Mr.Mayer. They moved here like
two months ago. As far as I know they’re quite a religious couple. I see them every Sunday at church.
- Have you talked with the husband?- I asked, as I observed the dead body right in front of me.
- Yes, he was at work when we called him. He came here and we interrogated him but he couldn't tell
us anything new. He told us that he always leaves for work very early.
I analysed the crime scene. There was a dead cat next to Mr.Mayer , a broken cup a few steps aways
and some crumbs of a chocolate cake all over the floor. Yes, it was a curious crime scene.
Which kind of monster kills an innocent cat. What did the cat do? Chocolate cake… A cup… He was
lying flat on the floor…The cup.
- He died poisoned and the cat too. He doesn’t have any knife or bullet wounds, nor does he have
marks that could indicate that he was suffocated. Taking into account the position in which he is,
everything indicates that the poison took effect and he fell from the chair forward. The cup fell from
his hand and it broke.- I stood up- I want you to go to the neighbours house and bringme one of their
plates.

The Head of the police gave the order to one of the cops.

- Why do you-

At that moment, a cop entered the dining room with a coffee in his hand.

- This is for you Ms.Mulberry.
- It took you a while huh? Anyways - I took a sip of my coffee - I knowwho did it. Call the two neighbors
here. Now.

After a while, the Head of the police department and the two neighbors entered the room. I took a
look at them. The man looked quite shocked and she was just a little scared.

- Mr. Mayer died poisoned when he was drinking tea, but the tea wasn’t the thing that killed him, it
was the chocolate cake that he was eating at themoment. The plate that we found in the table doesn’t
look at all like the rest of the dishes and cutlery that Mr. Mayer had. The murderer gave him the
poisoned cake with a plate of his own. First mistake. - I made a pause- The position in which Mr.Mayer
was found tells us that he fell from the chair that is in front of the table.Why was he sitting in the chair
if he was alone? He could have sat on the sofa, it’s more comfortable. Well, the answer is simple, the
sofa was occupied. After taking a look at his dishes I have seen that two cups of tea are missing and-
- Ms. Mulberry, I have what you wanted. This is one of the plates of the redman's house.
He handed me the plate.
- As I thought. The same type of plate.
I grabbed the plate that was on the table and showed to them that it was identical.
- Ms. Redman, when I was entering the house I saw you talking with a cop. You were wearing a
necklace with a cross. You’re a religious person right? Well both of you

She didn’t answer me.
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- I’ll tell you what happened. You killed him because he was homosexual .When you moved here you
came to visit him and that’s when you found out he was gay. You both couldn’t take it, right? Living
next to someone like that. So you decided to kill him.You brought him the cake and when he died
right in front of you you took the cups and the rest of the cake to not leave any proof. But you forgot
the plate. Ms. Redman, you said that you found the body when you came to give him some tools, but
your hands are too soft for someone who works with tools. And also it looks like you have done your
nails a while ago. You reported the body to make you look less guilty. Second mistake. And now, you
two are going to spend a while at prison just because of the hate that you couldn’t control.

Diana González Cano

2n PREMI

Ms.Mulberry solves the case
Finally, I got the autopsy report.
-This is for you Ms.Mulberry- said the pathologist.
-Thanks.

AUTOPSY REPORT OF 24-4-2021
DOCTOR: Christian Torras.
VICTIM: Antonios Mayed Sandokan.
Igualada hospital.

After hours of investigation, we concluded that the victim was murdered with paraquat dichloride. This
poison is lethal to humans. We also see remnants of tea and chocolate cake.

Other information:
-The tea was red tea and had rests of paraquat dichloride.
-The cake was made with chocolate, eggs, peanut butter, sugar, vanilla extract and flour.
-The subject had cat blood in his hands.

After reading the report, I already knew who had killed Mr.Mayed. It was so easy. Everything was
hidden in a detail as simple as irrelevant, the cake. The only girl that I knew who made his cakes with
peanut butter was Anna Carretilla, the owner of the tea shop. Anna had a good friendship with
Mr.Mayed, it all makes sense now. Anna went to Antonio’s home and invited him to eat some
chocolate cake with some red tea, that’s why there weren’t forced doors. Subsequently, he ingested
the poison, he fell down and dropped his mug with lethal tea on the carpet. Later, Anna left his
home.She also killed his cat indirectly. The cat approached the tea and consumed it.

Only something does not make sense for me, why did Anna kill Mr.Mayed? I need a response and I
need it now.

Pol Andrés Aznar

1r PREMI
Shovels are needed for the garden
Hot summer dawn in Cornwall, UK, beside the sea. August of 1776. Everything seemed to be as
always, with Mr. Johnson waking up at 6am, getting his daily news diary, and reading it while taking
a coffee with 2 sachets of sugar. The day advanced as everyone would expect, with everyone going
to work and nothing weird at all happening, furthermore, no one would expect an extraordinary
event to happen.
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But, before the day ended, the little Davey would come back from the park, where he had been
playing with his friends, Rob and Bob, to find something awful enough to make him go pale and start
feeling uncomfortable, his uncle sitting on the sofa, with a face of panic and a shovel through his
chest. Davey immediately started screaming and ran to his grandma’s house, which was 2 streets
away, to tell her what she has just seen.When he did, her grandma, who was sweaty and gasping, due
to cleaning the house and going for a walk, thought he was joking, but then she saw the sweet face
of his grandchild transformed into a horror face, with eyes like oranges. Subsequently, she rang the
police to investigate what happened in that house between last night and that day, and who was the
responsible. She talked to Mrs Mulberry, who seemed to be a very clever detective only by the way
she spoke, and she politely asked the confused grandma to calm down and look after Davey and
herself, just in case. Mulberry told her to close her house completely, and have an eye open while
sleeping that night, just in case, so there wouldn’t be new surprises.

The following day,Mulberry went to the crime scene and closed it all with that black and yellow police
tape with the help of her assistants, Harold and Adam, and politely asked the neighbourhood to ask
a few questions, such as if they heard any loud noises recently, like a fight or if they knew of someone
who would deal damage to the poor victim. Literally anyone heard anything, and neither knew of a
person who would do such a thing, except Michael, who started screaming that it was his fault.
Mulberry asked him to calm down before she punched his face for acting like that, and took him to
the office, where he had been asked even MORE questions. Michael didn’t answer any of these
consistently, so Adam handcuffed him and brought him to his cell, where he would stay until he
recovered his mind. In the meantime, Mulberry went to a shop that sold tools, and asked if someone
had bought a shovel recently, but the shop assistant, Oskar, a nice Norwegian man, couldn’t
remember. A week later, having buried the uncle’s body, Mulberry felt like she forgot something, but
didn’t pay attention to it. A month later, Mulberry she felt like the murderer would get away with it,
killing an innocent person and going on with his life, like nothing had happened, but Mulberry asked

Davey if there was anything strange in his grandmother’s house when she went, and Davey said that
the house keys were not where his grandma used to let them, and she seemed to be tired, like if she
had done some exercise.Mulberry nodded and went to Davey’s grandma’s house to check one thing.
She knew that Marie, the grandma, had a little land where she had a little garden, which meant that
she had to have some tools for the land in the shed, but casually, there were some tools missing, and
it was really untidy, like if somebody had been searching something there. Mulberry had no doubt
that Marie had killed his own son, so asked her why she did it, and she asked that he was a really bad
son who only cared about the inheritance he would get, which got her mad at him andmade her take
a really bad decision. She went straight to prison, where she shared cell with Amjad, a Polish guy who
killed his best friend for betraying him, and they got along with each other really quick.

Octavi Acatrinei

2n PREMI
THANK YOU, LETTER

I start my day, as every day, at 9 am in the police office. I’m sorry, my name is Mrs.Mulberry and I don’t
want to show off but I am and empowered woman due to murder cases resolution. All my partners
know my authority and facility to find the real murders.

Today, unfortunately, we have found the death body of my appreciated uncle, Mr.George. Right now,
I am moving to his manor in Cornwall, where he lived. My uncle was a fisherman who really loved the
sea, but he had lots of enemies due to his ability to fish. I and the other detective, Mr.Charles, who is
my right hand, were the responsible for the case. He had solved the worst and bloody crimes in the
United States of America. Although it isn’t the case of my uncle, who only has a deadly wound in the
head.
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It's the afternoon and we haven’t obtained any important clue. So, I decided to finish my workday to
accept what happen today. Already at home I realize about all the letters I keep in my mess, they are
all from my uncle and the most of them explain his adventures in the sea, so I have never read them.
My husband Benjamin encourages me to read them. The last one caught my attention. It is opened!
I took it out of the envelope and I read it and read it over and over.When I was falling asleep, I realized
that every first letter of every first sentence a name was formed. I finally read Mr.Oscar Dickens. Did
my uncle want to tell me something?

Today, one day later, I am about to go to visit Mr.Oscar Dickens. When I arrive at his home a
neighbour, Mrs.Brown, tells me he has left the city with a nervous attitude. So, I decide to gather all
the police to locate that man.

A few days later, we gained admission to enter his home. There was! The murder weapon! We found
a bloody shovel that in the next day confirms it was Mr George blood.

Aina Pérez Robles

Català

Enyorança
Avis, sempre estan presents a la nostra vida, vulguis o no són la segona figura paterna, normalment
són ja gent gran que han viscut moltes experiències i les comparteixen amb tu , els seus nets, que
s’estimen tant i a vegades fins i tot sembla que més al net que al seu propi fill. És un amor diferent
que els altres.

24 de gener de 1928. Neix un jove noi amb moltíssimes ganes d’aprendre més i més coses ,
intel·ligent, amb un gran cor i molt empàtic.

Als seus 8 anys, va començar la guerra, cosa que va impedir que continués amb els seus estudis que
tant li agradaven. Anava a missa amb la seva mare per veure si la sort es posava de la seva banda. Li
va caure un parell de bombes però se’n va sortir sa i estalvi.
Segueix amb els seus estudis i treballa fotografiant somriures del seu poble i fent escultures. Coneix
l’amor de la seva vida i tenen una filla.

Al cap d’un temps, aquell pare es converteix en avi i continua amb la seva vida com sempre, amb la
seva neta ensenyant-li cada dia més coses.

La nena comença a créixer i només té als seus pares i el seu avi. Comença a valorar tot el temps amb
el seu avi, el seu pilar, però de cop el seu cor es para.

Cap humà està preparat per perdre un ser estimat, ja que només pensem en els sentiments, cosa que
ens fa vulnerables.
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Sempre pensem que sense una persona no hi podríem viure, però ningú es irreemplaçable en
aquest món i és alguna cosa que no ens adonem fins que ho vivim de primera mà.

És difícil pensar que una persona no estarà mai més amb nosaltres, al nostre costat. És una sensació
d'enyorança que no pots controlar, ja que no és distancia el que us separa sinó que és la línia de la
vida, una cosa que sempre segueix, no para mai i ho has d'acceptar mentre la camí de la teva vida
va avançant com un tren als ferrocarrils.

Tu ets el conductor del teu tren en marxa, de la teva pròpia via i en cada moment has de decidir per
quin ferrocarril aniràs, quina decisió prendràs, superar-ho o estar amb ferides obertes al cor per
sempre.

Laia Astorga Valentí

Castellà

Los Sin Bandos
Marzo de 1938, tres meses antes de la batalla

La llanura estaba en silencio, un silencio fantasmal. El invierno se estaba despidiendo y la primavera
empezaba a llegar. Los cerezos estaban llenos de flores de color blanco y rosa de los que
impregnaban el aire con un dulce y suave olor a miel y cereza. Las hierbas eran tan altas que para una
hormiga parecían los edificios más altos del mundo. Por todas partes caía un calor cálido primaveral
que hacía que entraran las ganas de salir. El huerto de los Moya estaba repleto de todo tipo de
vegetales: pimientos, espinacas, lechugas... Los Moya eran una pequeña familia que vivía a los cuatro

vientos, en un lugar muy apartado de cualquier signo de civilización. Los Moya tenían un gran huerto
alrededor de su pequeña y destartalada choza. Se dedicaban únicamente a la agricultura de lo cual
se sentían muy orgullosos. La choza en donde vivían era enana, desordenada y arruinada. La choza
solo tenía dos habitaciones y una cocina que era lo necesario para lo que tenían. La choza se
encontraba en una pequeña llanura encerrada entre cordilleras que parecían que tocaban el cielo.

El pueblo más cercano estaba a 30 kilómetros de los terrenos de los Moya lo cual no propiciaba a la
familia para ganar un poco de dinero. Los descendientes de los Moya eran cuatro hermanos: Paco,
Pilar, Purificación y Dolores. La más pequeña era Puri, la cual sus hermanos la hacían enfadarse
mucho y el mayor era Paco que era el que hacía más travesuras y el que más picaba a Puri. Puri, Pilar
y Dolores dormían en la cocina mientras que Paco dormía en su propia habitación. Las tres hermanas
no se quejaban sobre esto ya que esto era inalcanzable para ellas.

Puri tenía cuatro amigas que se llamaban Reme, Angustias, Encarna y Ángeles, las cuales vivían en el
pueblo y siempre que iban a la choza ayudaban a Puri con el huerto y en su tiempo libre iban
caminando por el bosque. Los Moya eran republicanos y querían que la República ganara la guerra.
El problema estaba en que la Falange perseguía a los que no estaban a favor del Caudillo y
seguidamente, los mataban. Cerca de la choza pasaba un pequeño arroyo el cual los Moya lo
llamaban el Riachuelo. El Riachuelo era un arroyo de aguas cristalinas y suaves. Las aguas del
Riachuelo estaban tan claras que desde una altura prudencial eran visibles las algas verdes del lecho.
En el Riachuelo era donde Dolores y Pilar lavaban la ropa de Paco y de sus padres. Siguiendo el
Riachuelo arriba, estaba el pueblo del cual los Moya desconocían el nombre. En ese pueblo vivía otra
familia la cual se llamaba Milà que estaba formada por siete hermanos: Pedro, Miguel, Cesáreo,
Mercè, Maricarmen, Ariadna y Joan. Los Milà era la familia más adinerada de todas las tierras
cercanas al pueblo aunque se dice que también un poco más allá tenían poder. Los Milà apoyaban
al Caudillo y querían que el Caudillo ganase la guerra que caía en el país. A los Moya esto no les
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gustaba y siempre que iban al pueblo se hacían pasar por carlistas para que pasaran desapercibidos.

Puri y sus amigas se fueron a pasear por el campo ya que era su día libre y querían olvidar un poco
los temas del campo y así disfrutar la entrada de la primavera.
- Reme, ayúdame con estas ramas- dijo Puri forcejeando para levantar las ramas.
- ¡Ya voy, mujer!- exclamó Reme corriendo.

Puri y Reme querían hacer un puente con ramas de pinos para cruzar el Riachuelo, bravo por las
lluvias de la última semana. Ángeles, Angustias y Encarna estaban cogiendo algunas hierbas
pequeñas para cubrir el puente y de paso decorarlo.
- ¡Uno, dos!- forcejearon Reme y Puri al unísono.
- ¡UNO, DOS, TRES!
Y las ramas salieron disparadas a la orilla.
- Bueno, al menos no tenemos que transportarlas- puntualizó Reme.
- Sí, eso sí que es una buena maniobra- ironizó Puri.
Y rieron a carcajadas.
Finalmente terminaron el puente y lo cruzaron con paso cuidadoso y lento. Reme, Ángeles y Encarna
estuvieron hablando entre ellas sobre un tal Joan que estaba revelándose o algo así y por la
curiosidad Puri dijo:
- ¿Quién es ese Joan?
Reme y Ángeles miraron a Puri y Encarna empezó a hablar con Angustias para escapar del problema.
- Estamos hablando de uno de los hijos de Azucena Manzano y Adrián Milà que son la familia más
rica de todo el valle del Ebro y viven en nuestro pueblo- dijo Ángeles.
- Se llama Joan y parece ser que no sigue la ideología de su familia- especificó Reme-
- ¿Y cúal es?- preguntó Puri.
Reme y Ángeles vacilaron durante unos instantes y al final dijeron.

- Apoyan al Caudillo y Joan no lo sigue y entonces lo esconde de su familia- respondió Ángeles.
Puri sintió un tremendo miedo al escuchar la palabra caudillo porque su familia odiaba al Caudillo e
iban en contra de este.
- Así que no te cruces en el camino de los Milà porque son muy peligrosos y si saben que eres
republicana, llamarán a la falange y entonces estarás perdida- dijo con miedo Reme.

Seguidamente, las amigas de Reme se despidieron y Puri volvió a su casa. Cruzó el Riachuelo y se
adentró a la llanura.

Abril de 1938, dos meses antes de la batalla

Puri le tocaba ese día lavar la ropa de su hermano Paco porque Pilar y Dolores ya lo hicieron hacía
dos días y era su turno. Puri cogió la ropa sucia y caminó hacia el Riachuelo atravesando el bosque
de la orilla. Puri caminó tranquilamente hasta que se topó con un objeto extraño en el sotobosque.
El objeto se parecía a un botón. El objeto era gris y blanco, sucio por el barro del sotobosque y
húmedo por la neblina. Puri le entró la curiosidad de apretarlo pero de repente Pilar, Paco y Dolores
gritaron “¡No lo toques!” y Puri no lo tocó.
- Puri es peligroso, no lo toques- advirtió Dolores.
- Ayer vinieron por la noche unos carlistas y pusieron minas- recordó Pilar.
- Y hemos venido para decirte que vayas con cautela- dijo para procurar Paco.
Puri procuró no tocar las minas aunque sus hermanos no le dijeron qué hacía cuando la tocabas. Puri
fue a limpiar la ropa al Riachuelo y evitando cruzarse con minas de las que hablaron sus hermanos.
Ese día, el Riachuelo estaba tranquilo y las aguas propiciaban la limpieza de la ropa.

De repente, Puri avistó una persona flotando inconsciente por la corriente del arroyo. Era un hombre
de pelo castaño, ojos de color avellana y piel morena con muchas pecas en su cara. El hombre bajó
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el Riachuelo suave y serenamente. El hombre se quedó varado en el banco de arena en el que estaba
Puri y rápidamente Puri se escondió detrás de un abedul. El hombre no se movía y durante unos
cinco minutos, Puri salió del abedul e intentó reanimar al hombre. Puri le hizo el típico boca a boca
para reanimar al hombre y después tosió y abrió los ojos. El hombre abrió los ojos y miró con
extrañeza a Puri. Puri estaba muy nerviosa,¿y si era un carlista y la descubría?, ¿y si era un falangista?
o ¿y si tenía una pipa escondida y la quería matar?. Bueno, ya os digo que el hombre no tenía
ningúna arma ni tenía ninguna intención de matarla o encarcelarla.

El hombre y Puri se miraron con confusión unos instantes.
- ¿Quién eres y qué haces en la orilla de este arroyo?- dijo el hombre.
- Soy una lavandera y he venido a limpiar la ropa de mi familia- dijo con nervios Puri.
- Ah, vale. Y, ¿dónde estamos?- dijo confundido el hombre.
- Estamos en una llanura-
- Bueno, mejor vamos al grano. Me llamo Joan Milà Manzano, ¿y tú?- se presentó Joan.
- Yo me llamo Purificación Moya Sanou- dijo con calma Puri.
Joan y Puri sabían que habían empezado en buen pie por el modo de las presentaciones y los
saludos.
-Oye, ¿qué te ha pasado? Te he visto bajando inconsciente del arroyo sin rumbo- puntualizó Puri
-Estaba combatiendo en Gandesa contra los franquistas esos asquerosos y me tiré al arroyo como
escapatoria- recordó Joan.
-Mi familia es franquista y apoya al caudillo Francisco Franco, creo que me has oído hablar, ¿no?- dijo
Joan.
-Si- se sonrojó Puri
-Bueno creo que estoy muy lejos del pueblo. ¿Puedo alojarme en tu casa?- preguntó Joan.
-Si, puedes- permitió Puri
Puri y Joan cruzaron el bosque y llegaron a la choza en donde Puri presentó a Joan.

-Yo soy republicano y no quiero que Franco gane la guerra, sería la destrucción para España- dijo
Joan.
-Nosotros también somos republicanos y nos escondemos cuando vamos al pueblo del cual tú
procedes- dijo Paco.
-Es muy peligroso ir al pueblo, casi todos son franquistas o de la falange y la gente republicana se
esconde- advirtió Joan.
-Así que no digáis a los habitantes del pueblo que sois republicanos o estaréis perdidos-
Joan se alojó unas semanas en la choza y ayudó a los hermanos con el campo hasta que luego volvió
a Gandesa con su familia. Puri sintió una gran atracción por Joan y estaba esperando a que Joan
volviese el mes que viene.

Mayo y junio de 1938, un mes antes de la batalla

Joan volvió a la llanura caminando por la ribera del Riachuelo para ir con los Moya. Los Moya eran la
única familia que le apreciaba y se sentía como uno de ellos, aunque su amistad con Puri fue más
íntima y amorosa. Joan volvió a la choza para traer noticias de fuera ya que era la única persona que
iba intencionalmente a la llanura para traer noticias de la guerra.
- Los franquistas están invadiendo la franja de Aragón y pronto capturarán Mequinenza- dijo Joan.
- Ya hay soldados que están cruzando el Ebro desde Navarra y Toledo para evitar una posible batalla.
Puri tenía miedo que los franquistas arrasaran con el valle y la llanura ya que era el único sitio al que
podían ir.
- Bueno, supongo que habrá ya algunos soldados en Gandesa y el pueblo- dijo Dolores.
- Sí, hay un puñado de ellos- especificó Joan.
- Esperemos que esas cucarachas no se crucen por aquí porque les daremos una paliza- dijo
positivamente Paco.
Todos se rieron.
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Joan y Puri ya eran novios y era un noviazgo secreto ya que los otros hermanos y los padres no lo
sabían. Joan ayudaba a labrar el huerto y en su tiempo libre, iba con las amigas de Puri a la ribera del
Riachuelo.

Un día, pasó que Joan estaba labrando el huerto y Puri se acercó con la barriga hinchada: estaba
embarazada. Joan y los hermanos de Puri
enloquecieron (irónicamente) porque iban a
tener un descendiente. Joan y Puri empezaron
a expandir la choza para más espacio para el
bebé y quedó bastante grande para su vista.

Después de unas semanas, volvió al pueblo y
trajo una noticia horrible: iba a luchar contra
los franquistas sobre el Ebro en Tortosa.

25 de julio de 1938, el día de la batalla

Puri estaba muy triste y estresada ya que el
amor de su vida se iba a la guerra y tal vez no
volvería. Puri le dijo que no se fuera pero él se
marchó al pueblo porque no tenía alternativa.
Puri siguió sigilosamente a Joan hasta que
llegó al pueblo. Allí, Puri se hizo pasar por
hombre y seguidamente la reclutaron. Ella se
preparó en el campo de entrenamiento a
escondidas de Joan hasta que un día le

dijeron que los franquistas ya llegaron al Ebro y estaban esperándolos. El ejército partió el día
siguiente.

Pasaron unas horas hasta que llegaron a las orillas del Ebro y planearon una emboscada a los
franquistas. Los franquistas trajeron una gran pasarela de madera que podía cruzar el río y
directamente, atacaron.

La pelea fue terriblemente sangrienta, casi 99 republicanos murieron y únicamente quedaban unos
soldados y la pareja. Los soldados atacaron pero cuando Joan quiso seguirlos, Puri le cogió del brazo
y reveló su identidad y rápidamente, escaparon a unas tierras que ellos desconocían.

El desenlace de los sin bandos

Puri y Joan llegaron a una pequeña villa que se llamaba Belchite y estaba en ruinas y se escondieron
y tuvieron al bebé. Estuvieron a punto de que los franquistas los encontraran pero supieron
esconderse. Belchite estaba en ruinas pero estaba llena de soldados así que la pareja tenía que
esconderse clandestinamente. Un día estaban bombardeando Belchite y la pareja no se había
escondido así que corrieron pero de repente se escuchó un estallido y hubo una oscuridad total. Puri
estaba viendo como cada vez la oscuridad se disipaba y volvió a donde se habían quedado. Los
estallidos y explosiones cesaron y Puri estaba confundida, se levantó y vio cómo estaba Joan. Estaba
sentado en la pared de la iglesia, y herido. Puri le cogió y le llevó a su escondrijo. Le limpió las heridas
y descansó durante unas semanas. Sus heridas eran muy grandes y necesitaba mucho reposo. Ya no
se atrevieron a salir de su escondite hasta que terminase la guerra. Ahí nací yo, Juanito Milà Moya,
donde sigo viviendo hasta estos días.

Adrián Cruz Vilches
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Català

La meva assignació
Injustícia. Pànic. Ira. Humiliació. Era tot el que sentia en aquell instant, en veure aquella llista.
L’assignació del nostre paper envers la societat. Un maleït registre que ens adjudicava un paper. La
més despistada. El més lleig. El més covard. La més provocadora. El “gafotas”... En el fons, era una
llista creada per un simple grup de populars de batxillerat, però tothom la llegia i rellegia fins a saber-
se el paper de cadascú de memòria. No entenc perquè era tan important per a tothom, però de fet,
a mi m’havia afectat molt. La més grassa. Aquesta era la meva assignació. L’atorgament que m’havia
canviat la vida.

El darrer any ni tan sols em fan ficar en el registre, no se’n van enrecordar. Em va doldre molt, però
ara que ho rumio bé, era millor no tenir cap assignació! D’aquesta manera ningú em jutjava. Ara,
tothom ho fa. A l’entrar per l’accés, s’inicia el passadís del terror, la gent et mira de dalt a baix criticant
la teva aparença física o personal. Estic farta d'aquesta colla!

He estat mesos i mesos planejant alguna cosa per a rectificar aquesta societat, però ha sigut
complicat. A tota hora em qüestiono, Per què? Per què soc l’únic ésser que vol modificar tot això?
Que no s’adonen els altres! La societat està plena de injustícies! Et jutgen per com ets i la gent deixa
de fer el que els fascina per no ser distints. Necessitem regenerar-ho tot!

Un dia, quan estava a la barraca rumiant, se’m va ocórrer una idea apassionant! Vaig crear-me un
pseudònim, Juswo, que provenia de “Justícia” i “Women” . Després, vaig començar a compondre,
preparar, dissenyar, guixar, representar i acolorir un pòster. Aquest anava encapçalat amb la següent
oració: “Vull ser com sóc”. Amb això volia mostrar que cadascú ha de ser com és i no ha de variar per

a assemblar-se als altres, o tenir una altra assignació en la llista. Seguidament, vaig afegir-hi també
fotos de la gent més rebutjada, per a obrir ulls a tots i totes, tots som valuosos! El cartell va quedar
fabulós, semblava extret d’una revista autèntica! Només quedava estendre la creació per totes les
aules i s'iniciaria la revolució!

Quan va estar enllestit, vaig prendre camí cap a la llibreria, a fer milers i milers de fotocòpies. Pocs
minuts després, vaig entrar als lavabos i classes de batxillerat a penjar els pòsters.
Per poc el conserge no em reconeix, però per casualitat, no ho va fer! Vaig estar amb tensió alguns
minuts, però vaig guanyar, ho vaig aconseguir!

El dia següent, va explosionar tot! La gent va al·lucinar i van començar a crear hashtags a les xarxes
socials. #VullSerComSoc #TotsSomJuswo #QuiÉsJuswo?... La meva identitat es va transformar en el
misteri de tothom. Es van crear grans pancartes que deien “Qui és Juswo?”, entre altres. Us
preguntareu perquè no ho vaig dir, sens dubte, la vergonya es va apoderar de mi.

El dia següent, vaig decidir fer un pòster amb un llistat de les coses que els alumnes havien de portar
cada dia a les classes si estaven d’acord amb el que deia Juswo. Era així:

- Dilluns: portar estrelles dibuixades a les mans.
- Dimarts: portar una sabata de cada color.
- Dimecres: Portar la roba del revés.
- Dijous: portar ulleres ja siguin de veritat com de mentida.
- Divendres: portar barrets divertits.

Va ser un èxit total, molta gent es va sumar a la mobilització. Un moviment que es queixava dels
prejudicis que fan que una persona no sigui com vol ser realment. Érem molta gent. Es van crear
associacions, fins i tot.
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Nervis. Molts nervis. M’enfilava per les parets. Estava a punt de dir les paraules que tothom volia
escoltar: Soc Juswo. Em vaig dirigir a consergeria, on es trobava l’intèrfon que connectava amb els
altaveus de totes les aules, i ho vaig dir. La gent es va revolucionar, no s’ho podien creure pas que la
nena introvertida i grossa hagués creat tot allò! Però ho vaig fer, i estic molt orgullosa.

El dia següent, els populars que havien creat aquella maleïda llista em van fer “el favor” de canviar-
me l’assignació. Em van ficar, la nena rebel. Quin favor per déu! Mare meva, no acabaven d’entendre
que el que jo volia era suprimir la llista. Diguéssim que no em va costar gaire aconseguir-ho. En
aquell moment tothom estava de part meva i era, per dir-ho d’alguna manera, la líder del moment.
Vaig planejar una manifestació a l’hora del pati, amb els crits: “Fora la llista, Fora la llista”.

No eren gens valents, amb un tres i no res la llista va desaparèixer i mai més s’ha sabut res sobre ella.
Es diu que algú els va amenaçar, dient que si no suprimien la llista, es publicaria un vídeo que podria
portar molts problemes i fins i tot anar a judici, crec que una violació o alguna cosa per l’estil.
A partir d’aquell dia es va crear una nova societat. Actualment, tothom fa el que vol. Els “frikis” miren
els seus vídeos. Els lectors llegeixen sense amagar-se. Els que porten ulleres, no se les treuen pas i
els baixets/es no porten talons!

Carla Costa Puig

Castellà

Ella, la oscuridad, y las sombras

Era una fría y nublada mañana de invierno y los relojes marcaban las siete.
Proviniendo de la cocina, se escuchaba el repiqueteo de una cuchara chocar contra una taza. Jolie

estaba revolviendo su café diario. Jolie era una chica universitaria, estudiante de medicina de la
universidad de Aix-Marsella, y vivía en un apartamento para ella sola, con vistas a una de las lindas
calles de Francia.

Después de tomarse su café, se preparó para salir. Amarró la melena negra que caía hasta sus
caderas en un moño despeinado y se vistió. Llevaba un suéter gris y unos vaqueros negros. Puso sus
cosas en la bolsa de tela que solía usar siempre y salió por la puerta, dirigiéndose caminando hacia
la universidad por una extensa y oscura calle desierta, algo extraño ya que la calle solía estar llena de
gente.

Este inusual sentimiento fue creciendo y expandiéndose por todo el cuerpo de Jolie, y a pesar de
que inicialmente no le diera importancia, sentía una presión en el pecho cada vez más fuerte, y la
angustia recorría su sistema nervioso como si de impulsos eléctricos se tratase, pero a pesar del peso
que se le venía encima, intentaba mantenerse firme. Estaba por llegar a la universidad cuando el
sentimiento de que alguien la dominaba persistía y aumentaba a cada paso que ella avanzaba, tanto,
que echó a correr.

En el momento en el que llegó a la universidad, quedó estupefacta. No había nadie. Ni una persona.
Era terrorífico ver cómo el espacio tan grande que ocupaba el lugar estaba totalmente desierto.

Decidió entrar en el edificio muy cautelosamente, y en ese mismo instante algo se cruzó muy
velozmente frente a su mirada. Giró la cabeza hacia ambos lados y no había nada ni nadie, así que
dio unos cuantos pasos más hacia adentro, e investigó un poco por el lugar; unas oscuras criaturas
inmateriales habitaban los oscuros pasillos, cruzando rápidamente los pasillos de la facultad. Jolie
quedó paralizada, y lo único que se le ocurrió hacer fue huir, huir rápido y escaparse del lugar, pues,
no era seguro, puesto que cada vez había más, pero siempre que giraba la cabeza, una de las
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sombras aparecía en su campo de visión.

Jolie sentía que se estaba volviendo completamente loca, el corazón le palpitaba mucho más rápido
de lo común y los nervios abundaban en su cuerpo de pies a cabeza, estaba paralizada. Fuera de la
universidad había sombras por todas partes. Jolie no sabía qué hacer, no había nadie, solo eran ella,
la oscuridad y las sombras en el extenso parque que envolvía la universidad.

Estas mismas se acercaban a Jolie y trataban de interactuar con ella, con ninguna intención positiva.
Las sombras eran la personificación de la decadencia. Jolie estaba asimilando todo lo que estaba
pasando y el pánico le hacía enloquecer cada vez más, pero algo ocurrió cuando estaba apunto de
estallar por completo.

Un papel de periódico fue arrastrado por el viento hasta depositarse sobre el césped, cerca de
donde se encontraba ella. Se agachó para atraparlo y comenzó a leer:

Jolie Couffaine, estudiante de medicina, se busca después de que su tejido cerebral fuera atacado
por una reacción química en la universidad Aix-Marsella.

Irene Martil Almendros

Català

El cigne negre
Havia estat tota la tarda a l’estudi, les seves cames estaven cansades i començava a fer malament tots
els passos. L’Elisabeth era una noia ambiciosa, sempre li havien dit, i ella bé que ho sabia. Quan va

haver decidit que la pràctica d’aquella tarda era suficient, va agafar la seva bossa per a la roba
d’esport i va marxar cap al vestuari. Allà va treure's les sabates de ball, aquelles que tenien la punta
tan dura que li adoloria els peus. Es va treure tota la delicada roba de ball i es vamirar al mirall mentre
deixava caure la seva llarga i morena cabellera i es pentinava. No era suficient, i ella ho sabia. La seva
mestra de l’acadèmia de ball li havia dit milers de vegades quant de talent tenia, però ella sabia que
podia donar més de si mateixa; és més, s’obligava a donar més de si mateixa. Va vestir-se amb la seva
roba de carrer i va marxar cap a casa. Així eren els seus dies, anava a l’institut als matins, dinava i
anava a assajar a la tarda, no hi havia descans, no s’ho podia permetre. Ella sabia que podia arribar a
ser la millor ballarina, però, a quin preu?

Un dijous a la tarda, quan va arribar a classe de ballet, els van anunciar una gran notícia: una gran
companyia de ballet estava buscant una ballarina per a ser la protagonista de l’obra “El llac dels
cignes”. Era la seva oportunitat, era l’obra per a la qual portava tota la seva vida preparant-se, era el
seu somni, i ningú més li prendria. A partir d’aquell dia, va estar dia i nit practicant, quasi no va
descansar fins que va arribar el dia de l’audició.

Els seus moviments eren perfectes, no existia res més al seu cap que la música de Txaikovski. Ella
audicionava per a ser Odette, la protagonista, la perfecta princesa dels cignes. Durant el dia era un
bell cigne, i a la nit es transformava en una preciosa princesa humana, la princesa de la qual el
príncep s’enamorava. Ella sabia que aconseguiria el paper, s’havia preparat durant tota la seva vida i
no estava disposada a perdre aquesta oportunitat que podria ser l’inici d’una gran carrera. Va arribar
el dia de l’audició, va ballar com millor sabia, els moviments eren perfectes, precisos, els coneixia
massa bé. Va sortir realment satisfeta. No els van dir la decisió del jurat fins que no van passar els dies.
Va arribar a l’estudi de ball, amb un nus a l'estómac, sabia que si no aconseguia aquell paper tan
esperat hauria fallat a si mateixa, tot l’esforç no hauria servit de res, les nits desperta haurien estat en
va. Quan va entrar,estaven tots els seus companys en rotllana, esperant per a sentir el nom de la
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pròxima Odette. Llavors arribar una dona, bastant adulta però se la veia ben conservada, se li notava
que havia estat una ballarina, el seu cos semblava fort i els seus músculs estaven força desarrollats.
“Bé, nois, totes els que vau fer l’audició, vau estar força bé”, va començar dient. “Encara que,
tristament, només una de vosaltres serà escollida per al paper protagonista... I aquesta persona
serà…”. Els seus nervis van incrementar, i només volia sentir el seu nom sortir dels fins llavis d’aquella
desconeguda. “...Valentina Petrov!” La noia russa va somriure amb gran felicitat quan va sentir el seu
nom; era perfecta, rossa, ulls blaus, la pell blanca i fina, i venia d’una família d’experts ballarins, la seva
àvia havia format part del famós ballet de Rússia. Era la candidata perfecta, i ara s’havia quedat amb
el seu paper, l’Elisabeth estava destrossada.

Quan la classe va haver acabat i estaven tots fent exercicis de relaxació, la dona d’abans es va apropar
a l’Elisabeth i li va demanar que sortís un moment a parlar amb ella. L’Elisabeth estava una mica
confosa, però tenia curiositat així que la va seguir. “Ets una gran ballarina, excepcional” va començar
a dir la dona. “Els teus passos són forts, els teusmoviments marcats i la teva seguretat són admirables.
No t’hem escollit perquè Odette és un personatge delicat, és una princesa de conte de fades, ella és
lleugera com una ploma, en canvi tu ets més forta. Però creiem que et quedaria bé el paper d’Odile,
i és el que vinc a oferir-te”.

No sabia com sentir-se, realment no l’havien descartat, sinó que pensaven que no era suficientment
delicada, encara que no sabia ben bé perquè havia dit allò, el ballet es basa en la delicadesa de les
ballarines, si no era delicada, significava que no era bastant bona? Odile, el personatge que li havia
ofert, era la filla del malvat mag que havia fet que Odette es transformés en cigne. En un moment de
l’obra, el seu pare intenta convèncer al príncep queOdile és Odette, però no ho és.Odile és el cigne
negre, representa el mal i clarament no és tan genial com la princesa dels cignes. No volia viure a
l’ombra de ningú, l’Elisabeth era més que allò, es mereixia més que allò, així que va dir que no a
l’oportunitat que li havien ofert. Va marxar enfadada, va agafar la seva bossa i va caminar fins a la

porta principal. No es va ni canviar de roba. Quan
va sortir va sortir, va sentir la forta pluja de
primavera sobre la seva pell. Els seus cabells es
van mullar i la seva cara feia expressió de
disconformitat.

A messura que anava caminant, es va desfer el
recollit i va deixar caure els cabells, va treure's les
sabates que tan mal li feien i les va llançar a la
brossa. La seva imatge feia pena, i ella mateixa va
sentir-se avergonyida de la seva reacció quan va
haver arribat a casa. Era una noia molt dramàtica,
les seves reaccions desmesurades i la seva
ambició feien que ella sempre perdés totes les
oportunitats oferides. I, com sempre, es va
adonar tard. Ara ja no podria ballar amb la
companyia de ballet, ni tindria un paper a l’obra,
havia sigut massa maleducada amb aquella dona
que apreciava el seu talent. Va tornar a mirar-se al
mirall i va comprendre moltes coses.

Era massa sentimental, massa explosiva, mai havia caigut bé a la gent perquè tot era una competició
per a ella. Ella realment era el cigne negre, no era feliç. Volia ser la millor, i els seus deliris de grandesa
l’havien eclipsat. Havia fet falta una petita decepció per adonar-se, no era la millor mai, i pensant així
mai seria de les millors. Ella no deixaria petjada en aquest món. El ballet era l’única cosa per la quual
havia lluitat de veritat, i, ara que no veuria els llums dels focus cegar-la mentre la gent l’aplaudia, no

72 73

Primer Concurs de Narrativa BreuPrimer Concurs de Narrativa Breu

Servei de Cultura i FestesServei de Cultura i Festes Ajuntament Vilanova del CamíAjuntament Vilanova del Camí



INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi

INSTITUT PLA DE LES MORERESINSTITUT PLA DE LES MORERES

Concurs Literari de Sant JordiConcurs Literari de Sant Jordi
sabia què fer. Tenia massa vergonya per a demanar perdó a aquella dona. Un missatge al seu mòbil
va sonar. El va agafar i va veure que no podia veure qui li havia enviat, només podia llegir “Demà ves
al teatre principal, tinc una sorpresa per a tu”.

No sabia de qui podria ser. Segur que era aquella dona que volia parlar amb ella, segur que li diria
que la seva reacció va ser desmesurada, i allò era l’última cosa que volia sentir. A les persones no ens
agrada que ens diguin el que femmalament. Va anar a dormir, encara que li va costar, estava bastant
nerviosa. Al dia següent, va estar molt desconcentrada, fins que a la tarda va anar al teatre. Quan va
entrar, tot estava fosc, només hi havia un focus que il·luminava l’escenari. Ella va anar cap a la llum, va
pujar les escales i va mirar cap a les grades del públic. Va distingir una figura humana, era un home.
“Hola Elisabeth” va dir la masculina veu. Ell es va apropar a l’escenari i va pujar les escales, i, un cop
el llum el va il·luminar, va reconèixer al George. Un company de la classe de ball. Realment no sabia
què feia allà, era el que menys s’esperava. Ell solia ser un noi callat i tímid, però la veritat era que
ballava de meravella. Ell li va explicar que havia vist tot el que havia passat el dia anterior. “Balles
realment bé, m’agrada molt la teva tècnica, però m’adono que tu no sents els passos mentres els fas,
i és un problema que et turmentarà sempre, ja que mentre et concentres en que tothom et miri, tu
no et mires a tu mateixa i no ets feliç mentre balles.” Ella es va quedar muda, el que havia dit ell era
ben cert, feia temps que ella no ballava per simple plaer. Abans que pogués respondre, ell va
encendre l’equip de música i va començar a sonar el tema principal d’ “El llac dels cignes”, un tema
que ella bé coneixia. Ell es va apropar i li va dir: “balla per a tu, no hi ha ningú més”. Ell va començar
a guiar els passos de la noia, però de seguida ella es va deixar emportar i es va sentir lliure de ballar
sola.

Feia salts i donava voltes, realment estava disfrutant del ball, per primera vegada en molt temps. Ni
tan sols portava posada la roba de ball, ningú la mirava, només aquell noi que li acabava d’obrir els
ulls, ella somreia, cosa que no feia quan ballava a classe, i per primera vegada va recordar-se del

motiu per què va escollir el ball per sobre de totes les coses. Per primera vegada es va sentir viva
mentre ballava, i, sobretot, es va sentir orgullosa de si mateixa per ballar com ho feia, i de sentir-se
com es sentia de bé i lliure. No sabia què passaria després d’allò, si tot seguiria igual o no, però en
aquell moment res importava, l’única cosa que sentia era la música que recorria cada racó de la seva
pell.

Paula Acedo Bermúdez

Castellà

Pétalos caídos
Mientras caminaba, vi una tímida margarita que daba paso a la primavera. La tomé con delicadeza y
me entretuve arrancando sus pétalos uno a uno mientras recordaba los últimos años que había
vivido.

Me quiere…

Deambulamos por el paseo marítimo de Barcelona bajo un cielo repleto de estrellas. Aún recuerdo
el dulce sabor del helado, la suave brisa que acariciaba mis brazos descubiertos y cómo se
entrelazaban nuestras risas con el sonido de las olas del mar. Cuando llegué a casa, exploté de las
diferentes emociones que se mezclaban dentro de mí y solo pensaba en verle otra vez. Nuestras
caminatas pasaron a ser semanales y de semanales a prácticamente diarias. Éramos dos enamorados
jugando a ser eternos.

No me quiere…
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Más adelante, mi casa se convirtió en nuestro refugio. Recorríamos la casa parándonos a jugar como
dos gatos en el sofá, la cocina o cualquier rincón que nos pareciera adecuado. De pronto, en uno de
nuestros juegos, ese gato se convirtió en un tigre que rugía y me asustaba. Yo me encogía para evitar
los aterradores gritos que solo podían ser sustituidos por un silencio todavía más ensordecedor. No
entendía qué había ocurrido ni cómo sentirme al respecto, pero un miedo empezó a apoderarse de
mi cuerpo a medida que pasaban los días.

Me quiere…

El cielo, lleno de constelaciones, se reflejaba en nuestros ojos y la brisa nocturna rozaba suavemente
nuestras mejillas. El verano había llegado junto con una preciosa lluvia de estrellas que decidimos ir
a ver. Nuestros cuerpos se abrazaban bajo el universo entero, que observaba la escena con ternura.
Nuestros labios pronunciaban palabras de amor a la vez que se juntaban para fundirse en numerosos
besos. Pasadas unas horas, me acompañó a casa y nos despedimos deseando volvernos a ver.

No me quiere…

Estaba encerrada en mi cuarto, acurrucada en una esquina y cabizbaja. No veía ni escuchaba nada,
las lágrimas amenazaban con salir de mis ojos y mis sollozos impedían escuchar algo que no fueran
los gritos provenientes de su voz. Una voz rasgada y grave que acabé detestando con el tiempo. Sus
llegadas a casa solían venir acompañadas que golpes que nunca conseguiría borrar de mi piel por
mucho que cicatrizaran en la superficie de esta.

Me quiere…

Era la noche de San Juan, la atmósfera estaba impregnada con el característico olor a humo de los

fuegos artificiales y las calles, abarrotadas de gente: niños jugando con el riesgo por primera vez,
adolescentes disfrutando de la libertad del verano, parejas paseando… Nosotros pertenecíamos a
este tercer grupo, tras caminar durante un rato, nos sentamos en la hierba para contemplar el
espectáculo de fuegos artificiales que iba a tener lugar dentro de poco. En menos de cinco minutos,
el cielo se convirtió en un lienzo lleno de diferentes colores y luces que se mezclaban, produciendo
así un asombroso y mágico escenario. Le miré con una gran sonrisa y vi las luces reflejadas en sus
ojos, que me miraban con dulzura. No pude evitar acercarme más y nos besamos inmensamente
enamorados el uno del otro.
No me quiere…

Llegó una vez más a casa, desorientado por el alcohol. Esta vez me intenté esconder en el baño para
evitarle, pero rápidamente me encontró y empezó a descargar toda su furia contra mí. Hacía
semanas que no salía de casa si no era con su compañía, siempre acechándome y recordándome
que era suya, que nunca podría rehuir de su presencia.
Me quiere…

Nos escapamos un fin de semana para salir de la rutina, el viaje en coche fue tranquilo y se hizo
realmente corto. Nuestro destino era un establo donde se podía montar a caballo, actividad que los
dos disfrutábamos mucho. Escogí un caballo blanco como la nieve y él optó por uno marrón.
Mientras galopábamos por un prado, el sol acariciaba nuestra piel, que se iba bronceando poco a
poco. Las vistas eran increíbles, el dorado del trigo contrastaba con el azul del cielo y a mi lado tenía
al hombre que tanto me amaba.
No me quiere… La flor se había quedado sin ningún pétalo restante, así que la lancé al suelo con
indiferencia y continué mi camino.

Sara Cordente Carmona
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