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El recull que teniu a les mans aplega les narracions guanyado-
res de la demarcació Girona-Catalunya Nord, que comprèn les 
seus territorials de l’Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva, Pla 
de l’Estany, Gironès i Catalunya Nord, que van passar com a 
finalistes a la fase nacional i que, en algun cas, també van ser 
premiades en aquesta edició del Premi Sambori 2016.

Aquest concurs va néixer amb l’ambiciós objectiu de conver-
tir-se en el premi de referència de narrativa escolar als Països 
Catalans i, alhora, promoure la participació en un projecte 
comú d’alumnes i centres de totes les terres de parla cata-
lana. També de difondre i fomentar la creació de textos en 
català i l’adquisició d’hàbits de lectura i escriptura en la nos-
tra llengua, en l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, 
la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en 
cadascun dels centres.

Fa 18 anys que la Fundació Sambori organitza aquest concurs 
al País Valencià, amb 86.000 alumnes participants en la dar-

PRÒLEG
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rera edició, i ja en fa 10 que Òmnium Cultural l’organitza a 
Catalunya amb més de 44.000 alumnes participants el 2016. 
Per tant un total de 130.000 alumnes que el converteixen en 
el premi literari escolar amb més participants d’Europa. 

En aquesta convocatòria, en la nostra demarcació Girona-Ca-
talunya Nord, hi han participat un total de 49 centres i 4.614 
alumnes. Els centres en van seleccionar 236 composicions de 
les quals 18 van passar a la final de Catalunya. 

Des de la comissió d’educació d’Òmnium Gironès treballem 
transversalment el lema de l’entitat -“Llengua, cultura i país”– 
per tal d’enriquir i promoure l’escola catalana. En aquest sen-
tit, el Premi Sambori és una bona eina per prestigiar la nostra 
cultura a les aules.

Però tota aquesta tasca no seria possible sense la implicació 
dels centres i dels alumnes, ja que de fet són ells els veritables 
protagonistes d’aquest projecte a través de les seves compo-
sicions i que amb la seva participació ens ajuden a promoure 
la llengua i literatura.

Finalment volem animar-vos a continuar participant en les fu-
tures edicions del Sambori o a incorporar-vos a aquest projec-
te dels Països Catalans.

    Òmnium Cultural Gironès
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La prehistòria

AINA AICART
Escola L'estació (Sant Feliu de Guíxols)

Hola em dic Aina i sóc una nena de la prehistòria. Visc en 
una tribu en unes muntanyes on hi ha moltes roques i coves. 
Som tres famílies i ens estimem i ajudem molt. No tinc temps 
d’avorrir-me perquè fem moltes coses. 

Avui al matí amb la mare hem fet un vestit amb una pell de 
mamut i ho hem cosit amb unes arrels molt llargues. Amb la 
meva germana Maria hem anat a collir mores i maduixetes al 
bosc. Pel camí ens n’hem menjat la meitat.

El pare ha marxat molt dematí quan encara era fosc amb els 
homes de la tribu que són molt forts i valents. Quan tornen ja 
és gairebé fosc i porten els animals penjats a l’esquena.

A la tarda el meu avi ens ha ensenyat a fer eines amb els ossos 
i els pals, i la meva germana m’ha fet un collaret i un braçalet 
amb les dents d’un animal. A mi m’agrada molt pintar i amb 
fang he pintat a la paret de la cova on dormim una pintura on 
hi sortim tota la tribu.

Com que ja es feia fosc hem portat el nostre tresor més gran 
a dins de la cova. Ens ha donat llum i ens hem escalfat. El pare 
ha començat a explicar-nos contes, hem ballat i cantat a vora 
del foc.

M’ho passo molt bé perquè estem enmig de la natura i ens 
divertim i aprenem molt.
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El fantasma de la mala sort

IRINA RAWAL BERTOL
Escola Castell de Farners (Santa Coloma de Farners)

Hi havia una vegada un circ molt i molt famós. el més famós 
del món. Tothom hi volia anar perquè hi havia molts animals: 
lleons, micos, toros... i feien espectacles molt divertits per a 
tothom. Era tan famós, que la gent feia hores i hores de cua 
per poder-hi entrar. Però amb poc temps això va canviar...

Un dia, al circ, va arribar el fantasma de la mala sort. Aquest 
va pensar que en aquell circ tot els hi anava massa bé i tenia 
massa èxit. Per això, els hi va portar la mala sort! 

L’endemà al matí, quan tothom es va despertar; van veure que 
als animals els hi passava alguna cosa. No podien caminar, tot 
els hi feia mal. L’equilibrista havia perdut el seu equilibri; el 
pallasso ja no feia riure; el domador s’havia posat malalt...

Per això, aquell dia, van haver de tancar el circ. Molt preo-
cupats tots, van intentar esbrinar què passava. Quan ho van 
descobrir, van aconseguir tirar per tot el circ un líquid molt 
especial que va fer descobrir al fantasma. El van poder agafar 
i el van portar allà on no pogués portar la seva mala sort.

Després d’uns dies, tothom es va començar a recuperar i amb 
poc temps va tornar la bona sort al circ!
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El cavaller i la guineu

ALBERT PEREIRA VALL
Escola La Vila (Palamós)

Hi havia una vegada un cavaller que havia d’anar a una mun-
tanya molt llunyana a buscar una planta per a una princesa. 
La princesa estava malalta i necessitava urgentment la planta 
per curar-se. El cavaller sabia que trigaria uns dies per arribar 
a la muntanya i va agafar molt menjar.

De camí va fer una parada, va anar al riu a beure aigua i quan 
va tornar va veure que li faltava un tros de pa i carn. Va buscar 
per tot arreu però no ho va trobar. Pensant que li havien robat 
va pujar al seu cavall i va marxar en busca del lladre. Va recor-
re tot el bosc i... buscant, buscant va trobar una guineu que 
tranquil·lament s’estava menjant el seu tros de carn i el pa.

Quan la guineu va veure al cavaller, li va dir:

– Perdona, tenia molta gana!!! 

El cavaller es va sorprendre molt, que una guineu parlés.

– És igual, encara em queda més menjar, va respondre ell.

La guineu li va dir.

– Sóc una guineu màgica perquè m’he menjat una planta que 
hi ha dalt de tot d’una gran muntanya.

El cavaller li va explicar que necessitava la planta que s’havia 
menjat per curar la princesa que estava molt malalta.
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Com la guineu ja sabia on era la planta, va acompanyar al ca-
valler a buscar-la.

Quan van arribar a la muntanya, la guineu va pujar molt i molt 
ràpid, va collir la planta i li va donar al cavaller.

El cavaller sense perdre el temps se’n va anar cap el castell, va 
regalar la planta a la princesa i li va dir que se l’havia de men-
jar. La princesa va anar millorant ràpidament . Ja no estava 
malalta!

Tots estaven mol i molt contents!!!  Van saltar d’ alegria i amb 
tot el poble ho van celebrar!!!
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Categoria B 

CiCLE mitjà DE PRimàRiA
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El dia més terrible del món

DAVID ARENAS BARROSO
Escola Pere Rosselló (Calonge)

Hola, em dic Pep i tinc 11 anys. Sóc un nen poruc i baixet. Tinc 
el cabell enrinxolat i de color negre. Els meus ulls són blaus i 
petits. La roba que porto no és molt normal, per això a l’escola 
es burlen de mi. Sóc un nen simpàtic i tranquil. Com veieu, la 
meva vida és força normal. Però ara us explicaré el que em va 
passar un dia a l’escola.

Un dia al mes de novembre, estava al llit quan de cop i volta 
vaig sentir un tro i em vaig despertar. Més tard, vaig obrir la 
finestra i hi havia una gran tempesta. Tota la gent estava ate-
morida pels trons i els llamps. Em vaig treure el pijama ràpida-
ment per posar-me la camisa i uns pantalons i vaig baixar les 
escales. Vaig caure rodolant perquè la casa estava fosca. Vaig 
agafar unes galetes i un suc i vaig marxar cap a l’escola.

Aquell dia, vaig agafar un camí que no coneixia i vaig passar 
per un bosc terrorífic. Vaig passar per aquell camí i de reüll, 
vaig veure una ombra darrera meu. Em vaig girar i no hi havia 
res, només un parell d’insectes. Caminant tranquil·lament, un 
altre cop, vaig observar aquella ombra estranya. Em vaig girar 
tremolant de por. De cop i volta, vaig veure una aranya ge-
gant de mil potes. El seu cos era pelut i de color negre i groc. 
Els seus ulls eren vermells i enormes. Sense pensar-m’ho, vaig 
córrer com un boig. Mentre corria anava mirant l’hora perquè 
no volia arribar tard a l’escola. Per això, em vaig entrebancar 
amb unes arrels. Els meus genolls es van pelar i tenia una mica 
de sang. No em va quedar més remei que anar coix i això em 
preocupava, perquè no deixava de veure aquelles ombres ter-
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rorífiques. Veia un drac vermell furiós treien foc verd, llavors 
un trol gros com un ós que es tirava pets, una serp, un lleó, un 
cocodril, tres fantasmes...

Les mans ens suaven i el cor em bategava a cent per hora. Cor-
ria i corria fins que vaig arribar a l’escola. Vaig entrar a la clas-
se i allà vaig respirar a fons. Una mica més tranquil vaig seure 
a la meva cadira. I quan menys m’ho esperava... POOMMM! 
Van picar a la porta molt fort!!! Els ulls se’m van obrir com 
taronges i va ser llavors quan vaig comprendre que tot havia 
estat un somni: M’HAVIA ADORMIT A LA CLASSE!!

Els trons que havia sentit, no eren més que cops de porta per-
què feia vent i els terrorífics éssers que m’havien espantat, 
no eren més que les ombres dels arbres que es veien per la 
finestra de la classe. I finalment, el gran soroll que m’havia 
despertat, era la veu de la senyoreta Mercè que estava una 
mica enfadada per haver-me adormit a la seva classe. 

Així que el que he de fer a partir d’ara és anar a dormir més 
d’hora.
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El viatge al cel

NUR ROURA MATEU
Escola Bora Gran (Serinyà)

Hi havia una vegada una nena que tenia 5 anys, vivia en un 
poble petit i llunyà a dalt d’una muntanya, en una casa de fus-
ta i vella. Un dia, mirant per la finestra, va veure unes escales 
que baixaven del cel. Es va aixecar ràpidament de la butaca, es 
va posar la jaqueta, les sabates i va sortir a fora. Va dirigir-se 
corrents fins a aquelles escales que havien baixat del cel. Molt 
encuriosida va començar a pujar els primers esglaons i quan 
ja en devia haver pujat uns dos-cents, va veure el seu poble, 
petit com una formiga, les cases eren minúscules i els arbres 
semblaven floretes.

Va continuar pujant i al cap d’uns deu minuts, ja havia pu-
jat cent esglaons més. De sobte, la boira no li deixava veure 
res, es trobava enmig d’un núvol, va quedar tota ella amarada 
d’aigua. Això, però, no la va fer desistir i va seguir enlairant-se. 
Al cap d’una estona li va passar un avió tan a prop que per poc 
no la fa caure. Cinc hores més tard es va trobar una capsa ple-
na de llibres i també hi havia una cadira, es va asseure i va co-
mençar a llegir un conte. El conte li va agradar tant que li van 
començar a passar les hores, i com que es va fer de nit es va 
adonar que s’hi havia estat moltes hores. Es va adormir i l’en-
demà al matí va continuar pujant. Aleshores es va trobar amb 
un nen. Aquest nen era alt, prim, amb el cabell marró, i les 
mans petites, portava un jersei blau i uns pantalons verds amb 
ratlles marrons, i sabates grises. La seva boca era de pinyó, el 
nas xato, uns ulls axinats i unes dents de conill. Tots dos es van 
preguntar on portaven aquelles escales i van decidir continuar 
l’aventura junts. Mentre pujaven, el nen li va explicar que el 
seu pare conduïa avions, i de sobte els hi va passar un avió, era 



20

el pare d’ aquell nen. El seu pare quan els va veure va aterrar 
com va poder a prop de l’ escala, i, sense voler saber què feien 
allà dalt els va fer pujar a l’avió. La nena es va quedar parada 
en veure com era un avió, els seients eren tous com el cotó 
fluix, podies menjar i beure i també hi havia diaris i revistes 
en una cistella que estava al costat dels seients. Quan es van 
haver assentat i lligat el cinturó, l’ avió es va tornar a enlairar, 
des d’allà dalt es veia tot, fins i tot la nena va veure on s’havia 
parat a llegir. Quan van haver aterrat la nena els hi va dir adéu 
i se’n va anar cap a casa seva. La seva mare li va preguntar on 
havia estat tot aquell temps i li va dir que havia estat al cel, i 
que li havien passat coses molt divertides. 

I vet aquí un gat i vet aquí un gos aquest conte ja s’ha fos.
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Començar de nou

LAIA GARCIA FALGUERAS
Escola Carme Guasch i Darné (Figueres)

Els pares d’en Pere estaven molt preocupats, havien d’expli-
car-li que aquest estiu haurien de marxar del poble on havien 
viscut sempre. 

En Pere tenia deu anys. Era un nen molt aventurer, li agradava 
molt la natura, els animals, els esports i, sobretot, jugar al car-
rer amb els seus amics.

A l’arribar a casa, després de fer uns encàrrecs, en Pere li va 
preguntar a la seva mare si podia tornar a anar a la plaça amb 
els seus amics. Però la mare li va dir que havien de parlar amb 
ell, li havien d’explicar una cosa molt important.

Van seure tots tres al sofà i van començar a explicar-li que per 
motius de feina havien d’anar a viure a un altre poble. 

– Anem molt lluny? –va preguntar el nen.

– Canviaré d’escola? –insistia. 

– Hauré de fer nous amics? –va dir amb una mica de tristor.

Els seus pares, apenats, van respondre amb un senzill sí. En 
Pere va estar en silenci una bona estona mentre els seus pares 
l’observaven des del sofà.

Però l’esperit aventurer d’en Pere no va trigar a sortir.

– Uaaaaau! Faré nous amics i podré explorar nous llocs. Po-
drem venir a visitar els meus amics d’aquí? –va dir amb una 
barreja d’enyorança i il·lusió.
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Els seus pares, sorpresos de com s’ho havia pres, van dir que 
vindrien les vegades que fes falta.

En Pere estava molt trist però intuïa que prendre aquella deci-
sió no havia estat fàcil pels seus pares. Com que era optimista 
va començar a pensar en les coses bones, nous amics, llocs 
desconeguts per explorar...

Aquell estiu van fer el canvi. I va arribar el dia de començar 
l’escola. La nova escola, amb nous companys.

Va entrar a classe amb el professor, que el va presentar als 
nous companys. 

– Pere, seu al costat d’en Ramon i la Laura –va dir assenyalant 
un lloc lliure. 

Ja havien passat molts dies i en Pere va proposar als seus nous 
amics d’anar a passar el dissabte a casa seva.

En Ramon era un nen baixet i grassonet que només pensava 
en menjar dolços i no li agradava la fruita ni la verdura. 

La Laura era una nena molt eixerida que només tenia al cap el 
mòbil i no li agradava gens l’esport.

Aquell dissabte al matí, abans que arribessin, estava molt im-
pacient, esperava els seus nous amics al jardí de casa. Un cop 
van arribar, tots tres van anar a jugar a la plaça del poble on 
van trobar molts companys de classe. Tots plegats van decidir 
fer un partit de futbol, la Laura i en Ramon no hi estaven gaire 
d’acord, però s’hi van afegir per no quedar malament davant 
de la resta de companys. 

Al finalitzar el partit tots tres van anar a dinar, la mare d’en 
Pere els havia preparat uns canelons i un batut. 
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En acabar el dinar la Laura i en Ramon van felicitar la Rosa, la 
mare d’en Pere.

– De què eren els canelons i el batut que estaven tan bons? 
–va preguntar en Ramon.

– Canelons de verdures i batut de fruites –li va respondre.

– Quèeeee? Però si a mi la fruita i la verdura no m’agraden i 
tot estava boníssim! –deia en Ramon ben sorprès.

A la tarda van agafar les bicicletes i van fer una excursió pels 
voltants del poble fins arribar a la cabana del bosc que els 
seus companys de classe els havien dit. Un cop allà, també 
van trobar-se amb amics i amigues de la Laura i van jugar fins 
tard. Al tornar cap a casa en Ramon va dir que s’ho havia pas-
sat molt bé i la Laura va dir:

– Alça, el mòbil! Estic ben desconnectada, ai si m’he perdut 
alguna cosa interessant! Però què estic dient? He estat tot el 
dia sense recordar-me’n, jugant amb tothom i passant-m’ho 
molt bé! Ara entenc el que em diu sempre la mare...

Tots dos, en Ramon i la Laura van aprendre una lliçó molt im-
portant, canviar no és impossible, només cal intentar-ho. I a 
sobre ens ho podem passar bé!

Gràcies al seu nou amic van aprendre a valorar la importància 
d’altres coses i en Pere va fer noves amistats, no s’imaginava 
que seria tan fàcil.

I sempre que poden van a visitar tots els familiars i amics que 
van deixar a l’altre poble. 
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Categoria C 

CiCLE suPERioR DE PRimàRiA
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Viatge a Groenlàndia

CÈLIA CARANDELL I FÀBREGA
Escola Roqueta (Sant Miquel de Campmajor)

Hi havia una vegada una família que vivien en el desert. 
Aquesta estava formada per un nen, una nena, una mare i un 
pare. El nen es deia Benke i tenia 7 anys. El nom de la mare era 
Chaimae i tenia 36 anys. El pare es deia Amine i era 2 anys més 
gran que la mare. Tots tres eren de raça blanca, amb la pell 
ni fosca ni clara i el cabell molt fosc. La filla es deia Namíbia, 
tenia 6 anys, era alta, prima i una mica fosca de pell. La cara 
la tenia bonica: lluent i fina, i els cabells molt llargs i de color 
castany. Les orelles eren una mica arrodonides, el nas entre 
petit i gran. Els ulls de color blau, les celles de mida normal 
i de color negre claret, i les pestanyes arrissades. Les galtes 
eren vermelles. Les mans fines i petites i les cames de mida 
normal i força fortes. 

Un dia, la nena quan es va despertar, desprès de vestir-se i 
abans d’esmorzar, va dirigir-se a la porta principal per tal 
d’anar a mirar la bústia. Hi havia una carta, la va obrir i va 
poder llegir el missatge que li havia enviat el seu amic Nese-
tilik que vivia prop del Pol Nord, concretament a un poblet 
de Groenlàndia. En ella li comentava que no parava de nevar 
i que per això es passava moltes hores dins de casa. També li 
exposava que li faria molta il·lusió que anés a fer-li una visita, 
doncs feia molts anys que no es veien; i que tant ella, com la 
seva família serien molt benvinguts.

La Namíbia emocionada per la proposta del seu amic, va anar 
a despertar els pares i també el seu germà. Quan tothom ja 
estava despert, els va llegir la carta d’en Nesetilik. Seguida-
ment, van anar a esmorzar i van aprofitar per parlar sobre si 
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realitzarien el viatge que els portaria cap a Groenlàndia. Un 
cop presa la decisió, la Namíbia va respondre el missatge amb 
aquest text: “Hola, sóc la Namíbia. Sí, vindrem a veure’t. Fins 
aviat!” Ràpidament, va portar el missatge a l’oficina de cor-
reus per tal que aquest arribés quan més aviat millor a casa 
del seu amic de Groenlàndia.

Van tenir uns dies per anar fent l’equipatge i preparant-se per 
iniciar el viatge. Just en el moment en el qual estaven tancant 
la porta de casa seva un veí va preguntar-los: -A on aneu tan 
carregats? -I tots junts van contestar: -Marxem a casa d’un 
amic i no tornarem fins d’aquí 6 mesos. Podries vigilar-nos la 
casa? -El veí va acceptar de fer-ho.

El primer tros de trajecte, que va durar 4 setmanes, el van fer 
amb camell, doncs era el seu mitjà de transport per viatjar 
pel desert. Un dels dies en els quals van aturar-se per beure i 
menjar, la Namíbia va encaminar-se cap a una pedra per anar 
a fer pipí i es va trobar una cobra amagada darrera un cactus 
que hi havia allà al costat d’on era ella. El seu pare la va avisar 
que ja havien acabat de dinar i, quan va arribar allà on era la 
nena, va veure la cobra. L’Amine va agafar la Namíbia, la va pu-
jar al camell i tots van córrer el més ràpid que van poder. Van 
passar molts de dies i un cop van arribar a Rabat, van deixar 
els camells a casa del seu oncle, perquè en tingués cura. 

A continuació van pujar en un vaixell per poder travessar tot 
l’Oceà Atlàntic i arribar a Söndre Strömfjord, la població de 
Groenlàndia on vivia en Nesestilik. Quan estaven a prop de 
l’illa d’Islàndia, el vaixell va aturar-se degut als molts icebergs 
que hi havia per aquella zona. El capità tenia por que el seu 
vaixell s’enfonsés, per això es va aturar el vaixell. El càpita va 
dir pel micròfon: “Ens hem aturat perquè hi ha icebergs”.
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Al cap de dues hores, el capità va deixar la zona de comanda-
ment, on havia el timó i va anar davant de tota la gent i els va 
dir: “Hem d’abandonar el vaixell, tothom ha de dirigir-se cap 
el bots salvavides. Quan arribem a la costa farem un foc molt 
gran per escalfar-nos”. Quan va acabar d’explicar-lo, tota la 
gent es va aixecar i va anar cap a l’aigua. La Namíbia li costava 
molt nedar, perquè no en sabia gaire i la mare es va girar i va 
anar donant-li empentes per darrera, per tal ajudar-la a arri-
bar fins el seu bot salvavides.

Un cop van arribar a terra, el capità va començar a fer el gran 
foc i la Namíbia va col·laborar-hi. Quan el foc ja va estar, tots 
es van ficar al seu voltant. Tothom va anar a dormir menys la 
Namíbia que tenia fred. A la nit, va despertar els seus pares 
tenia esgarrifances, estava glaçada. El seu pare, li va deixar la 
seva jaqueta ja que no la necessitava i va pensar que l’ajudaria 
a entrar en calor. 

Quan va ser de dia, i va sortir el Sol, la família va iniciar la mar-
xa. Passats set dies, van arribar a Söndre Strömfjord. En aquell 
poblet, la Namíbia va escoltar la veu del seu amic, va arrencar 
a córrer i el va trobar just davant la porta de casa seva es-
perant-los. Aquella nit, la Namíbia va explicar a en Nesestilik 
l’aventura del seu viatge del desert a Groenlàndia.
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Tots som Suliman

PEP GRAU IRANZO
Escola Josep Madrenys (Vilobí d’Onyar)

Un dia normal i corrent a l’escola. Els alumnes de 6è pujaven a 
classe com cada matí. El que ells no sabien era que aquell dia 
tindrien un nen nou a l’aula. El mestre els hi va presentar, es 
deia Suliman, venia de Sud-àfrica. Era un nen de pell fosca, alt 
i prim. Tenia els ulls castanys i els cabells curts, negres com la 
nit i arrissats com un remolí de gent. Quan els hi va presentar 
als alumnes se’n reien d’ell per sota el nas i li tiraven trossos 
de goma a l’esquena sense que el professor se n’adonés. A 
l’hora del pati, els nens l’insultaven, l’empenyien i el picaven 
pel simple fet de ser d’un altre color, per ser diferent. En Suli-
man no feia res, es quedava allà quiet, es sentia dèbil i sol. Així 
era cada hora del pati de cada dia de la setmana.

En Suliman cada tarda anava al parc a jugar, allà va ser on va 
conèixer el seu bon amic Joan, l’únic nen de l’escola que no 
se’n reia d’ell. El seu bon amic sempre intentava que no l’in-
sultessin, però ningú no li feia cas i ell cada dia veia el mateix. 
Al final es va cansar, va anar a parlar amb el mestre i junts 
van acordar fer un projecte. El projecte consistia en que cada 
setmana un nen es posés a la pell d’en Suliman posant-se un 
peto de color negre per identificar que era el nen diferent. Els 
altres nens se’n podien riure tranquil·lament, sense càstigs, 
del nen diferent. Cada dia de la setmana li tocava posar-se el 
peto a un nen/a de la classe fins que tothom hi hagués passat.

Durant els primers dies, els alumnes s’ho agafaven com un 
joc, però més tard ja es començaven a sentir malament quan 
tothom els discriminava. No els hi agradava que els piquessin 
ni que els insultessin ni els hi feia gràcia tot el que feien contra 
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d’ells. Quan van acabar el projecte tots els alumnes van en-
tendre com es sentia en Suliman, es van posar a la seva pell.

Gràcies a aquest gran projecte d’en Joan, tots els nens i nenes 
de la classe van aprendre una lliçó que els va portar a ser més 
solidaris i a tenir més empatia. Aquell any va ser especial per 
a tots, encara avui en dia, després de 10 anys, són molt amics. 
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Escapant-me de l’ós

JACOB TYSON HARRIS INMAN
Escola Eiximenis (Girona)

Em dic Jake. M’agrada la natura i una de les meves passions és 
perdre’m pels voltants de casa i aprofitar per observar qualse-
vol planta, insecte, mamífer, ocell... que trobi pel camí.

Un dia de primavera, quan el bosc esclata de vida i de color, 
vaig anar a fer un tomb pel bosc. Em passejava tranquil·la-
ment en mig d’ arbres, arbustos i flors quan, de sobte, vaig 
sentir alguna cosa que es bellugava darrera meu. Al girar-me, 
una mica espantat, no podia creure el que estava veient! A 
tocar tenia un ós bru immens que es va posar dret sobre les 
seves potes darreres, va fer un gran esbramec i em va amena-
çar amb les seves urpes. Devia fer més de tres metres!!!!

Sense ni pensar em vaig posar a córrer a tota màquina però 
cada vegada que girava el cap el veia més a prop. Ara ja estava 
molt espantat i, sense adonar-me’n, vaig començar a llençar-li 
pedres, branques, pinyes, sorra...i tot el que trobava mentre 
corria.

Com que coneixia molt aquest indret sabia que la meva única 
salvació era arribar-me al petit llac que hi havia just a l’altre 
costat del bosc d’avets. Vaig forçar el ritme, em costava res-
pirar...però tenia clar que la meva salvació era arribar a l’ai-
gua...i ja la tenia molt a prop.

Quan hi vaig arribar em vaig capbussar vestit, amb els prismà-
tics, la gorra i tot el que duia a sobre. 

Després de nedar fins l’altra riba, em sentia cansat però tenia 
la sensació que havia estat astut i llest i que l’ós s’hauria que-
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dat amb tres pams de nassos a l’altra costat, derrotat i trist. I 
així totalment esgotat vaig agafar els prismàtics remullats per 
gaudir de la meva victòria i la meva sorpresa va ser que no 
veia l’ós en lloc! S’havia volatilitzat!! Vaig somriure content 
i orgullós de mi mateix. Però la satisfacció va durar molt poc 
perquè segons més tard vaig veure l’ós travessant el llac!

Cames ajudeu-me una altra vegada! El meu cap barrinava 
mentre corria: potser el més assenyat seria tornar cap a casa. 
Probablement al acostar-m’hi  l’ós tindria por i giraria cua. Així 
que vaig enfilar en direcció al poble.

Mai havia estat tan content de veure els nens jugant al carrer, 
la gent voltant i realitzant les seves compres, les finestres que 
deixaven endevinar la vida que hi havia dintre de cada llar, els 
cotxes aparcats, els jardins cuidats i plens de flors... Mai havia 
estat tan feliç de tornar com aquell dia.

No gosava girar el cap i comprovar si l’ós hi era o no però ho 
vaig acabar fent i l’ós ja no hi era!! Ara sí que havia guanyat la 
jugada!.

Aquesta serà la meva història i avui l’explicaré a casa (els ger-
mans petits i els pares al·lucinaran) i demà a l’escola i segur 
que hi haurà molts moments al llarg de la meva vida que el 
record de la passejada d’avui m’acompanyarà.
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Categoria D 

PRimER CiCLE DE sECuNDàRiA
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Un estrany despertar

LAURA ALSINA CARMONA
Institut Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols)

Obro els ulls, em trobo en una habitació de tres parets blan-
ques, a l’altra hi hauna finestra amb unes cortines gairebé 
transparents, ja que entra tota la llum. Davant d’aquesta fines-
tra hi ha tres cadires de fusta. Hi ha dos llits, en un hi estic jo 
estirada, tapada amb uns llençols blancs i porto posada una 
bata de color blau. Al meu braç dret tinc una agulla connecta-
da a un petit tub que va a parar a una bosseta que deixa caure 
un líquid transparent que entra al meu cos; a l’altre llit hi ha 
una senyora, de cara a mi, que aparenta més de 40 anys, està 
adormida. Qui és aquesta dona? On sóc?

 
Intento seure al llit, no vull estar estirada, sembla que m’hi 
hagi estat tota la vida en aquest llit. Però en aixecar l’es-
quena, una punxada dins del meu cap fa que gemegui i, in-
conscientment, la meva mà Esquerra apreta el meu cap per 
intentar que el dolor marxi. En fer tal acte, la dona que hi 
ha estirada al llit del costat obre els ulls a poc a poc i em 
mira adormida, li torno la mirada i, com si li hagués donat 
la millor notícia del món, es tapa la boca amb les mans. Per 
les galtes li baixen milions de llàgrimes i comença a respirar 
irregularment. S’acosta a mi, allarga la mà i m’acaricia la gal-
ta prudentment, com si fos una nina de porcellana que, no-
més de tocar-la, es trenqués. Tanco els ulls, m’agrada aquest 
gest, és molt acollidor. Els torno a obrir, ha parat de cop per 
sortir per la porta i sento que em diu: “Haig d’anar a avisar 
al metge, ara torno”. La seva veu és fina i càlida, em porta 
seguretat... però, que és un metge?



38

Torno a veure la senyora, corrent i esquivant les persones del 
passadís, acompanyada d’un senyor de cabells blancs i grisos. 
L’home porta una bata blanca, amb una targeta plastificada 
que posa: “Doctor Clifford”. En llegir aquelles dues paraules 
tot el món cau sobre les meves espatlles i em perdo en els 
meus pensaments.Estic en un hospital, ja sé que és un metge, 
peròquiés aquella dona i perquè em dóna tanta confiança? 
Com hi he arribat, en un hospital? La veu forta i greu del doc-
tor em treu dels meus pensaments:

– M’alegro molt que t’hagis despertat, fa quatre anys que estàs 
en aquest llit estirada i la teva mare -mira a la dona d’abans– 
gairebéno ha sortit d’aquesta habitació. -totes aquestes pa-
raules les diu amb un somriure gegant al rostre. 

Miro la senyora i, dubtant, pregunto: “Vostè és la meva 
mare?”. La meva veu surt rogallosa i em fa mal el coll. El doc-
tor em mira dubtós i ella no reacciona, al cap de pocs minuts 
comença a plorar desconsoladament. No ho entenc, és la 
meva mare, sí o no? 

El doctor, sense deixar de mirar-me, li demana a la senyora si 
pot marxar un segon de l’habitació i ella sense dir res marxa 
corrents. I ell només diu:

– Digues tot el que recordes d’abans d’haver despertat, si us 
plau. M’agradaria saber-ho.

– No recordo res, ni el meu nom.

– Tampoc saps com et dius –no ho pregunta, més aviat, ho 
afirma–. D’acord, t’informaré de diverses coses, les més im-
portants i les que necessites saber abans de sortir d’aquí, que 
no crec que sigui avui. El teu nom és Ona, tens 22 anys i vius 
a Beacon Hills. Encara som al segle XXI, concretament a l’any 
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2025. La senyora que ha estat quatre anys esperant que des-
pertessis i que ha marxat plorant és la teva mare, es diu Rossie 
–sospira i continua–. Tens un germà més petit, l’Elliot, de 17 
anys; la teva millor amiga està a fora esperant-te, es diu Jean. 
Abans que veiéssim que havies entrat en coma, la teva mare 
ens va dir que practicaves un esport, anomenat natació, que 
es practica a l’aigua. Cada dia hi anaves tu sola a...

L’interrompo aixecant la mà, encara tinc mal de cap i haig de 
processar molta informació, que per ell deu ser poca.

– D’acord, no sé quan et podrem donar l’alta perquè puguis 
marxar d’aquí. Si tens més preguntes crida’m, no crec que la 
teva mare vingui fins demà.

Jo, l’Ona, amb 22 anys. Tinc una mare, un germà més petit, 
una millor amiga, i això de la natació, sona estrany, un esport 
que es practica a l’aigua. Al meu rostre s’hi forma un somriure, 
però desapareix de seguida. Em falta alguna cosa... un pare! Li 
haig de preguntar ara, no puc esperar a demà. 

Aixeco ràpid el cap, esperant que no hagi marxat i encara el 
trobo en el mateix lloc i dic:

– Un pare. No me n’ha parlat, del meu pare. Si tinc una mare, 
on és el meu pare? –obre els ulls, però no em torna la mirada. 
No sap si dir-m’ho. Passen segons, que a causa de la seva inco-
moditat, per ell, deuen ser minuts, fins que es decideix a parlar:

– Umm... El teu pare... –ho diu com si fos una pregunta i as-
senteixo volent-li dir que sí, que és això el que vull saber. Em 
mira sospira i diu:

– El teu pare es deia Robert. Juntament amb la teva mare, 
s’estimaven molt, t’estimaven molt. Però quan va néixer el teu 
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germà petit, l’Elliot, el teu pare va anar veient que els deu-
tes de la casa eren massa alts i va caure en una depressió. A 
causa de la negativitat que tenia, tot això s’ho va agafar molt 
malament, va fugir de casa i, ni la teva mare, ni ningú, no el va 
tornar a veure.

Em mira esperant a veure alguna reacció en el meu rostre 
però no reacciono. Em surt una llàgrima de l’ull dret que bai-
xa rodolant per la meva galta, però la netejo amb la mà amb 
força. Em mira enviant-me suport i s’aixeca de la cadira on 
s’havia assegut en començar l’explicació, i s’encamina cap a la 
porta. Abans que surti, l’aturo amb unes paraules:

– Esperi un moment! –es gira amb curiositat–. M’ha agradat 
saber que, encara que m’hagi estat aquests quatre anys en 
aquesta habitació, com diu vostè, la meva mare no m’hagi 
deixat i que tingui una amiga que tampoc m’hagi deixat de 
venir a veure. M’he n’alegro molt, d’això. I m’és igual que el 
meu pare no ens estimés com altres pares estimen les seves-
famílies.

Em mira amb tristesa i, evitant la seva mirada, li dic:

– Però el que vull saber amb més ànsia és com he arribat en 
un hospital. Què m’ha passat?

Veig com, abans de venir cap a mi, es gira un altre cop cap a la 
porta i la tanca amb pestell. Llavors torna a seure a la mateixa 
cadira d’abans, a prop del llit on estic jo estirada. Em mira com 
abans, molt seriosament i diu:

– Potser no t’ho hauria d’explicar fins d’aquí a uns quants dies 
més, però et veig prou bé per aguantar-ho. Ho veig en els teus 
ulls... –em mira profundament, amb sentiment, i comença– El 
dia de l’accident va ser un dissabte, el 6 de març de 2021, el 
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dia del teu aniversari. Aquell mateix dia tenies un campionat 
de natació molt important per tu... –mentre em redacta el dia 
del meu accident vaig recordant, em vénen petites imatges 
al cap. –En el trajecte, segons el que els policies ens van dir, 
a causa de la velocitat que portaves, vas relliscar amb la sorra 
que hi havia damunt de la carretera.

– Sí. Recordo el campionat, aquí, a Beacon Hills, però la pisci-
na era als afores. La Rossie i l’Elliot anaven en un altre cotxe, i 
jo vaig marxar més aviat. Fins aquí, només veig aquella carre-
tera llarga fins a la piscina.

– Quan l’ambulància et va venir a recollir –em continua expli-
cant– els metges, a part de veure que t’havies donat un cop 
bastant fort al clatell que et va deixar en aquest coma, van 
trobar, al voltant del teu colze, unes marques.

Em senyala el colze esquerre i me’l miro. Són quatre marques, 
com si algú amb una boca gegant m’hi hagués clavat els seus 
ullals.

– Uns deien que eren rascades a causa del cop. Però hi va 
haver un metge a qui li semblaven una mossegada profunda 
d’un animal, i aquell metge encara ho segueix pensant. Aquell 
metge... era jo, Ona.

El miro incrèdula esperant que em digui que tot és mentida, 
però no ho desmenteix. S’aixeca de la cadira disposat a mar-
xar i diu:

– No pots dir-li a ningú que les marques semblen una mos-
segada gegant, ja que et prendran per boja. A mi m’hi van 
prendre... Un dissabte. Un estrany 6 de març…
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Als meus ulls... Hi veig el reflex de les estrelles

RITA CALLOL
Col·legi Pompeu Fabra. La Bressola (El Soler, Catalunya Nord)

Em dic Beatrice. Tinc 16 anys. Vaig néixer a Vilanova El meu 
pare em pegava. Vaig assassinar el meu pare. Vaig fugir de 
casa, vaig fugir del seu fantasma, que volia venjar-se de mi. 
La meva mare em va descobrir. Em va portar a un hospital 
psiquiàtric. Pensa que estic malalta. No ho entén, ningú ho 
pot entendre.

Acabo d’escriure el que estava passant al paper que havia po-
gut robar al doctor que em “curarà”, aviat em vindran a bus-
car, doncs m’he d’afanyar a guardar-lo. La meva companya 
d’habitació, l’Helena no comprèn per què escric, no sap el que 
em passarà. Jo tampoc ho hauria de saber, però ho vaig sentir 
en una conversa confidencial que van fer els doctors que ha-
vien de decidir el tractament que m’haurien de fer. Em faran 
descàrregues elèctriques elevades, que m’hauran de fer obli-
dar el meu passat, la meva vida. No ho vull oblidar, potser no 
és perfecta, aquesta vida, però és meva i ningú la farà canviar 
per més que vulgui. Oblidar-ho tot no és la solució, almenys 
no així. Ho he d’oblidar perquè estic a punt, quan m’hauré 
perdonat. 

Em vénen a buscar i em porten a una sala tota blanca. Al mig 
hi ha un seient amb unes cordes de cuir per impedir que em 
mogui durant les descàrregues. Hi ha un home, el “doctor” 
i la senyora que m’haurà «d’ajudar». M’estiren i em lliguen, 
ja no hi puc fer res, no em puc moure. Això no m’agrada, em 
recorda quan el meu pare m’immobilitzava per pegar-me, 
dient-me que era pel meu bé. Em miren i intenten no apro-
par-se massa. Ja hi estic acostumada, tothom s’allunya de 
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mi, per què els faig por? Per què pensen que sóc tan estra-
nya? Eren les preguntes que sempre em feia quan era petita, 
quan els infants de la classe no em parlaven, quan em mira-
ven de reüll i apartaven la mirada, quan alçava la vista cap a 
la seva direcció.

Com pensen que sobreviuré? Em van dir que havia de ser 
forta per poder tenir una vida millor, que havia d’aguantar i 
confiar en ells. Però, per què quedar-me? Per què resistir a la 
mort? Per quedar-me en un món on no hi tinc res ni ningú, on 
he perdut l’amor dels altres, l’amor de la vida? No, aquesta no 
vull que sigui la meva existència.

Em van posar els cables i vaig veure la mirada de la noia que 
havia de fer la descàrrega, cap al doctor. Amb un petit signe 
aprovatiu, va engegar la màquina. Sentia un dolor infinit, in-
descriptible, més fort que tots els mals que ja havia sentit. I, 
d’un cop, res. Un buit. De sobte, vaig obrir els ulls, però ja no 
era a la cambra blanca, sinó que havia tornat a la meva habita-
ció de quan era petita. La primera sensació va ser la de pànic i 
llavors, mirant-me al mirall, vaig veure que tornava a tenir 10 
anys. Havia tornat al meu passat. Vaig baixar i vaig veure que 
no hi havia la mare, però hi havia el meu pare. «No he fet res 
de malament, no em diguis res» vaig intentar fer sortir de la 
meva boca. Alguns segons després me’n vaig adonar del meu 
error, de la meva innocència. Ell mai no esperava un motiu per 
ferir-me. Com era previst, em va llançar una mirada assassina 
i, apropant-se a mi, em va renyar dient-me que mai no feia res 
bé, que m’havia de corregir per ser una persona millor. «No-
més són excuses, només busca maneres de perdonar la seva 
violència» vaig pensar. Les llàgrimes em negaven els ulls, «ho 
hauria d’haver evitat, això encara enfada més el meu pare», 
però el dolor era massa gran.
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Em desperto i veig el doctor que està apuntant les meves re-
accions. La noia em mira i em diu que sigui valenta, que tot 
s’acabara bé. Però per qui lluitar, si ja no em queda ningú?

Si, he de lluitar, però per mi.

Em dic Beatrice. Tinc 16 anys. Vaig néixer a Vilanova. El meu 
pare… el meu pare… qui era el meu pare?

Agafo el paper i el torno a llegir. Com he pogut oblidar això? 
Em miro al mirall i em faig por. Aquestes últimes setmanes 
m’he aprimat molt, la meva companya d’habitació s’ha mort 
i no han posat ningú al seu lloc. Creuen que he d’estar sola. 
No em va agradar el silenci d’estar sola, doncs em vaig posar a 
cridar per omplir els buits. De fet, no crec que sigui el buit del 
soroll que vull omplir, és el buit que s’ha fet dintre meu, el que 
s’ha format quan vaig oblidant el meu passat, la meva vida, el 
meu motiu de viure. Volia lluitar per mi, però com lluitar per 
algú que ni tant sols sé qui és? Qui sóc?

Torno a l’habitació i veig la noia que em mira tristament. Des 
que nomes crido i ploro, amb aquesta mirada buida i boja, 
s’ha preocupat molt per mi. Pensen que he empitjorat molt, i 
tampoc puc negar-ho. Ja no veig fantasmes, però els malsons 
tan realistes encara em costen més de suportar. Em sento fe-
ble, dèbil. I tornen a obrir l’electricitat.

Em dic Beatrice. Tinc...tinc… El meu pare… em va...em va…

Obro els ulls, em miro al mirall. Ara és la meva rutina, l’oblit, el 
mirall, l’oblit, el mirall, el dolor. El meu reflex és la meva única 
companyia, només em relaciono amb mi, o el que queda de 
mi. Ja no tinc forces per poder continuar, sento com, poc a 
poc, em vaig perdent a mi mateixa, l’única cosa que em que-
da.
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És de nit, ja no tinc els malsons, ara convisc amb el buit. Com 
vèncer-lo? No en tinc la resposta, o potser no vull resposta, 
vull que sigui aixi, vull morir. No és que sigui una suïcida, no-
més és que tinc una raó, una necessitat de quedar-me sent jo, 
no una altra persona que podria ser si m’oblido.

Sento un soroll, una clau que obre la meva porta. La noia que 
m’ajudava i que volia que me’n sortís entra a la meva habi-
tació. Veig a la seva cara, tensa, que no hauria d’estar aquí, 
amb mi. El seu rostre és pàl·lid, però encara conserva aquesta 
expressió tan tranquil·litzadora i simpàtica. Després d’haver 
viscut en la por tots aquest anys… Per què tenia por? De qui? 
Ja no ho sé… Sento les llàgrimes desbordar pels meus ulls i 
ploro silenciosament. Ella m’abraça. No recordo per què, però 
no recordava aquesta sensació… Potser perquè mai l’havia 
sentit. Em demana què m’agradaria fer, abans de canviar to-
talment. Demà em faran l’últim tractament per “curar-me”. 
Em trauran el que queda de mi. No m’ho penso dos cops, de-
mano la mort. Ella no s’estranya, potser m’entén? Em dóna 
una substància que acomplirà aquest desig.

Quan comença a apagar-me miro cap a fora, cap a les estre-
lles. Potser moro, però sóc jo, i sempre hauré sigut jo.

Mirant els meus ulls sense vida, només es veuen el reflex de 
les estrelles.
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El boig

IRIS MARTÍ PUJOLRÀS
La Salle (Girona)

Obre els ulls en una sala fosca. No veu res fins que s’encén 
una llum. La llum li va directe a la cara i li fa tancar els ulls. 
Encegat, sent com algú entra a la sala i veu aparèixer una 
ombra darrere aquell focus. Ara ja hi veu més, i observa la 
llum. I aquella llum li parla, o això li sembla a ell. L’ombra ha 
deixat d’existir en la seva consciència. I és aquella llum la 
que l’obliga a recordar la fatídica nit en què el seu món es va 
convertir en l’infern que és ara, la nit en què ho va perdre 
tot. L’obliga a explicar-li detalladament, recreant-se en els 
passatges on pateix més, aquells passatges que la ment no 
vol recordar. Perquè a vegades la millor defensa que tenim 
per protegir-nos de nosaltres mateixos és oblidar. Ell ho sap, 
i així li diu. La llum no està contenta, per això no li respon 
quan li pregunta quan podrà marxar. Ell s’enfada, perquè la 
llum ho sap. L’aixeca i la rebot contra una paret de la sala, 
que es torna a quedar a les fosques. Dues ombres l’agafen i 
l’arrosseguen fora; no caldrà, els diu, ja s’ha rendit. Però sap 
que no serveix de res, ningú el creu. Passen pel costat de dos 
homes; dos científics que han observat i anotat tot el que ha 
dit i fet a la sala. I ara ho discuteixen, i decideixen que s’hau-
rà de quedar fins demà. I demà diran que un dia més. I així 
fins que el calendari de la seva vida arribi a la fi. I tot això ell 
ho sap. Ho sap però no n’és conscient. Està tancat perquè és 
boig, però no ho és. Ell només diu la veritat. Tothom que és 
allà diu la veritat, cadascú la seva veritat. I si per dir la veritat 
ens tanquen, qui queda lliure?; crida ell als dos científics. 
Però ningú el vol escoltar, perquè és boig. O potser li diuen 
boig perquè no el volen escoltar?
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‘Era a casa amb dues monstres, tot i que encara no ho sabia. 
Era un dimecres al vespre com qualsevol altre. Però al mateix 
temps no era com qualsevol altre. I ho notava, sense ser-ne 
conscient. Per això anava llençant mirades de reüll a les dues 
no-persones que seien amb mi al sofà. I cada minut que pas-
sava em posava més nerviós; m’aixecava i voltava per la sala, i 
em tornava a asseure desconcertat. I elles em miraven sense 
dir res, perquè elles sí que sabien què passaria. I s’estaven 
impacientant. Fins que em vaig aixecar i, malauradament, vaig 
obrir la finestra. Una llum negra va envair la casa. Vaig cri-
dar, elles així ho esperaven. La pedra que una duia penjada al 
coll va començar a brillar amb reflexos sanguinolents. L’altra 
va agafar-me, i tots tres vam pujar al pis de dalt. Mentre pu-
jàvem, les orelles de les monstres es van fer punxegudes, la 
nineta dels ulls se’ls va allargar i les dents i ungles els van créi-
xer. La pell fina del cos va quedar coberta de pèl negre en pocs 
segons. Eren gates amb forma humana i jo era el seu ratolí. 
Havien jugat amb mi, i ara els tocava alimentar-se.

A partir d’aquest moment recordo flaixos, és com si algú ha-
gués agafat algunes diapositives d’una pel·lícula i les passés a 
tot drap per davant de la meva visió. Els ulls taronges d’elles, 
les que havien estat la meva dona i la meva filla. Un vidre tren-
cat, suposo que la finestra. El terra, al jardí de casa. Vull cridar, 
trucar algú. Les gates saltant després de mi. Una m’ataca. Em 
vull aixecar, però no puc. Veig sang, i sé que tinc la cama tren-
cada. Clavo un dels trossos del vidre a la monstre. La que que-
da se m’apropa, no li importa la mort de la seva companya. 
Vol menjar. I el menjar sóc jo. Em trepitja la cama trencada. 
Tanco els punys i crido. Tinc encara el vidre a la mà. La degollo.

Després tot és negre, fins que em vaig despertar en una sala 
com aquesta i em van fer preguntes com aquestes. Però no 
era aquesta sala, i no era la llum qui m’interrogava sinó un 
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home vestit de policia. I després alguns metges, algunes pa-
raules, i ja sóc aquí.’

Van arribar els cossos de policia a l’escenari del crim. Un veí 
els havia avisat que havien sentit uns crits a aquella casa. Els 
policies van veure els cadàvers de dues dones completament 
normals, una molt jove i l’altra no tant; i el presumpte assas-
sí inconscient al seu costat. Després d’algunes investigacions 
que van donar els resultats esperats, la policia va decretar 
que l’home havia llençat la seva dona i filla per la finestra del 
primer pis abans de tirar-s’hi ell també, en un intent de su-
ïcidi. Ell s’havia trencat la cama en l’impacte, però les altres 
dues havien estat més afortunades i havien sortit il·leses de 
la caiguda. L’home havia embogit i les havia matat amb un 
dels trossos de la finestra. Després s’havia desmaiat per cul-
pa d’una hemorràgia. Van donar una oportunitat a l’homicida 
d’explicar-se, de confessar; i quan van veure la inversemblan-
ça de la història que sostenia el van enviar a un psiquiatre, i 
d’allà va anar al manicomi on és ara. Perquè no volien que un 
perill per la societat deambulés lliure per fer el que volgués. 
Perquè ells eren la seguretat i la justícia, i havien de vetllar pel 
bé de tothom. Perquè no volien que el món de la lògica i el 
raonament s’ensorressin; ja que això era el que li havia passat 
a aquell fastigós assassí, i ningú volia acabar com ell. I per tot 
això ja s’han oblidat de la carència d’hematomes que hauria 
d’haver-se produït en els cadàvers després de la caiguda, i que 
les dents de la més jove són pocs mil·límetres més llargues del 
que seria habitual en un ésser humà. Perquè monstres com 
els que apareixien en els somnis impossibles del que és con-
siderat un monstre no existeixen, han existit ni existiran mai. I 
això tothom ho sap. Tu també, suposo?
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Memòries dels sentits

ARIADNA GELABERT POL
Institut de Sils (Sils)

– Hola, bon dia, em dic Hazel. Sóc una noia, pertanyo a la sec-
ció artística i tinc moltes ganes de conèixer el món. Així està 
bé? Ho he dit bé?

– Sí, així està perfecte. Estàs preparada per conèixer els hu-
mans? –em pregunta el meu cuidador.

– Sí, en tinc moltes ganes, però, i si hi ha algun problema? –
pregunto nerviosa.

– Va, Hazel, no passarà res. No és la primera ànima que intro-
duïm al món dels humans.

– D’acord –responc.

Mentre el meu cuidador acaba de preparar-me, sento una veu 
monòtona i ferma que diu: 20, 19, 18...

– Ha arribat l’hora, no? –pregunto, tot i que ja sé la resposta.

– Sí, això és el compte enrere. –diu cansat de mi– Ara t’has 
de posar sobre aquesta plataforma, i quan acabi el compte 
enrere, comença la presentació.

Poso els dos peus sobre la plataforma i escolto els números 
ordenats a l’inversa: ...5, 4, 3, 2, 1... Ara! S’obren les portes. 
Agafo el paper. I començo:

– Hola, bon dia, em dic Hazel. –alguna cosa no va bé, les pa-
raules del meu paper desapareixen i apareixen– Sóc una noia, 
–tremolo, el cap em fa voltes– per... pertanyo a la secció... 

Premi Sambori Òmnium Catalunya
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–els músculs de les cames paren de funcionar. Caic a terra. 
L’última imatge que veig és una taca blava sobre meu, és d’un 
color blau cel molt bonic i em diu: Tranquil·la. Una llàgrima es 
crea dins el llagrimal. Inicia el seu viatge, que per mi, sembla 
etern. No té companyia, viatja sola lliscant per la meva pell, 
s’endinsa dins la meva pell, sento que és meva, em pertany. 
Per la meva sorpresa, no hi ha cap més viatge. Els ulls se’m 
tanquen i de seguida puc assaborir la meva derrota. Encara 
puc sentir com caic, caic... i al final obro els ulls.

Hi ha una tela que m’embolica la pell, anomenada roba. Uns 
fils que surten del meu cap i cauen per l’esquena, aquests són 
anomenats cabells. Tot igual que abans, tot com sempre; però 
hi ha una cosa que ha canviat: a tot això no ho veig, ho sento. 
Sí, m’he tornat cega.

Al cap d’una estona percebo unes passes que vénen cap on 
sóc jo, i em diuen:

– Veig que ja t’has despertat... –és una veu de noi, no acaba 
de ser un home– Com estàs?

– Bé... vaja... no veig res.

– Em sap greu, no et volia fer mal... –realment li sap greu, ho 
sento en la seva veu, tan honesta.

– No pateixis, el que veritablement em preocupa és com ha 
passat. M’ho pots explicar? Per cert com et dius?

– Em dic Tate.– un nom molt bonic, pel meu gust– I tu?

– Jo Hazel.

– Un nom molt bonic, vol dir àmbar en català, un color inde-
finit. Bé, doncs t’explico el que t’ha passat: tu t´estaves pre-
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sentant, de cop has començat a tremolar i finalment has cai-
gut. Nosaltres t’hem examinat i els resultats diuen que t’has 
quedat cega perquè hi ha hagut un canvi molt brusc dintre 
la teva ànima al venir al món dels humans, i el teu cos ho ha 
exterioritzat així, sense deixar-te veure.

– O sigui, que sóc la primera ànima amb problemes...

– Vaja... doncs sí... però crec que el millor que pots fer és dei-
xar-te de torturar, pren-t’ho

amb calma.

– Perdona, no volia ser tan descarada... és que en part em fa 
ràbia això de no poder veurehi.

– Estàs perdonada. Ara tu, explica’m coses sobre el món de 
les ànimes.

– Ui... Ara?– em posa la mà a la cuixa com per indicar-me que 
continuï– És que no sé què explicar-te...

– Per exemple, explica’m què vol dir això de “secció artística”.

– Doncs que allà, al meu món, la societat està dividida en sec-
cions, com ara hi ha la secció dels guerrers, que serveixen per 
defensar-nos de qualsevol amenaça; la dels cuidadors, que 
són els que s’encarreguen de vestir adequadament a les àni-
mes quan ja tenim la forma humana i també ells ens donen 
les instruccions que hem de seguir; la dels agricultors, que 
s’encarreguen de cultivar i recolectar tots el fruits; i molts 
més. Cada grup viu en un barri tots junts, una secció és com 
una gran família. A la meva, la secció artística, escrivim llibres, 
dibuixem, cantem cançons, ballem... tot això perquè les altres 
ànimes, al seu temps lliure, tinguin alguna cosa a fer. La veritat 
estic molt orgullosa de pertànyer a aquesta secció.
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– Val... ara ja ho entenc. Doncs s’assembla molt a la nostra 
manera d’organitzar-nos, el que passa és que nosaltres vivim 
tots plegats, cadascú allà on vol. Ara explica’m, com és que les 
ànimes us transporteu aquí? I a més, a més com és que teniu 
forma totalmet humana?

– Ens transporten aquí bàsicament per fer un experiment, 
quan ens morim la nostra ànima torna al nostre món. Volen 
saber com viviu, com sou, per què sou així... tot això per evo-
lucionar com a societat. I per la segona pregunta, només et 
puc dir el que jo sé: nosaltres realment no tenim forma hu-
mana, bé, som com el pensament, ens comuniquem a través 
del pensament. Ens convertim en humans gràcies a la nostra 
naturalesa. Hi ha un moment a la vida en què ens convertim 
en persones, i això passa quan fem els 20 anys.

– Uau... que interessant! M’agradria moltíssim poder viatjar 
al vostre món i poder veure com és!– Va dir en Tate, realment 
molt entusiasmat.

– A mi també m’agradaria molt veure el vostre planeta, però 
sé que mai podré.

– No estiguis trista per això, pensa que en tot hi ha una part 
positiva...

– Tu no ho entens! En això no hi ha part positiva! Només d’en-
trar en aquest món em quedo cega! No he vist mai res! Ni 
tampoc ho veuré mai!

– Xxxxtt...! Au, va, tranquilitza’t... No m’has deixat acabar d’ex-
plicar. El que em referia és que potser no pots veure res, però 
pots escoltar, olorar, tocar, degustar... i el millor de tot són 
els sentiments. Potser no pots veure el món però el pots sen-
tir, en part, és una altra manera de veure el món. No et pots 
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quedar estancada només en els ulls, tens altres sentits per 
aprofitar al màxim. En aquest món on vivim no tothom té la 
mateixa sort que tu, pensa-hi.– No vull creure que té raó, però 
la té tota– Vols que et porti en un lloc que t’agradarà? Va... per 
sortir una mica... Et puc assegurar que és molt especial.

– Val.

M’agafa la mà, m’ajuda a aixecar-me i caminem. Mentre ca-
minem per llocs desconeguts reflexiono sobre el que m’ha dit 
abans en Tate, és totalment veritat: ara mateix algú, que su-
posadement es diu Tate, m’està agafant la mà i m’està portant 
cap a algun lloc, on qui sap, pot ser perillós. Però el meu sentit 
del tacte no em diu això, em diu que puc confiar en ell, amb 
les seves mans que tendrement m’agafen les meves i em fan 
caminar en sincronia amb ell. Potser si ho estigués veient, no 
m’hauria fixat en això, qui sap, però el que sé de veritat és que 
confio en ell i aquest sentiment d’alguna manera em fa sentir 
humana.

– Ja hem arribat! –diu en Tate molt feliç–. Aquest lloc és molt 
especial per mi, sempre que estic cansat, deprimit, fart... 
sempre vinc aquí, em fa desconnectar moltíssim. M’encanta 
el so de les fulles quan fa vent, el so del movimet de l’aigua, el 
tacte de l’herba... tot aquest conjunt fa que aquest lloc sigui 
tan espiritual. Espero que també sigui especial per tu.

Em fa seure sobre l’herba. M’assec amb les cames creuades i 
respiro. Sento l’olor de la natura tan honesta que em recorre 
tot el cos. Estic en contacte amb la natura, tant que el meu 
cap pot dibuixar com és aquest espai, pel so puc saber que hi 
ha una petita bassa d’aigua davant meu on, segurament, hi 
viuen dos peixets, al menys hi ha dos arbres darrere meu que 
se’ls hi belluguen les fulles i herba, herba per tot arreu. Em 
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podria quedar asseguda en aquest espai eternament, sembla 
tan innocent, honest, infinit...

Tot d’una m’invadeixen uns pensaments: “Un nom molt bonic, 
vol dir àmbar en català, un color indefinit.” (no m’ha explicat 
si li agrada el color, sembla que no sàpiga quin és), “M’agra-
dria moltíssim poder viatjar al vostre món i poder veure com 
és!”, “El que em referia és que potser no pots veure res, però 
pots escoltar, olorar, tocar, degustar... i el millor de tot són els 
sentiments. Potser no pots veure el món però el pots sentir, 
en part, és una altra manera de veure el món”, “M’encanta el 
so de les fulles quan fa vent, el so del movimet de l’aigua, el 
tacte de l’herba... tot aquest conjunt fa que aquest lloc sigui 
tan espiritual.” En cap moment m’ha explicat res que ell pugui 
veure!

– Tate, tu també ets cec, veritat?
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Hi ha un lloc que només nosaltres sabem

LIN XIN YING
Institut Illa de Rodes (Roses)

Estimada àvia,

Feia una preciosa tarda de primavera. Al jardí el gris s’estava 
convertint en un verd que ho estava cobrint tot poc a poc. A 
terra començaven a sortir puntets verds... traient el cap l’un 
rere l’altre. Vaig entrar a casa, vaig veure que t’havies quedat 
endormiscada a la vella cadira de boga que hi ha davant de la 
finestra que dóna al jardí, amb les mans reposant sobre la fal-
da. Però, més tard, vaig saber que havies caigut en un somni 
molt i molt profund... del qual mai no podries despertar.

Estimada àvia,

Ara estic a deu mil metres d’altura, vint-i-cinc graus sota zero 
a l’exterior de l’avió, una velocitat de vuit-cents quilòmetres 
l’hora. Sobrepassant els núvols blancs com la neu travessats 
pels rajos febles del sol d’hivern per arribar al destí: Praga, 
ciutat principal i capital de la República Txeca, situada a la 
vora del riu Moldava.

La veritat és que no sé per què sóc aquí –he deixat de banda la 
feina i el funeral per arribar-hi–, en una ciutat desconeguda... 
Potser és per escapar-me del funeral i de les horribles cares 
dels familiars o potser és perquè tu, quan eres jove, havies 
viscut una temporada en aquesta ciutat.

Mai de la vida hauria imaginat que perdria la persona que més 
estimo en aquest món. Els únics testimonis de la teva exis-
tència són una bufanda de llana de color blanc i un quadern 
de dibuix en què les pàgines han agafat la pàtina groguenca 
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del temps. Aquests són els objectes que vas portar quan vas 
tornar de Praga i no te’n separaves mai. Aquests són els únics 
objectes que em vas deixar.

Estimada àvia,

Després d’arribar a Praga he rebut una carta de la Facultat d’Art 
on vas estudiar. El responsable m’ha dit que l’havia trobat en 
esborrar els teus arxius i havia pensat que seria millor envi-
ar-me-la. És una carta procedent de Praga que hauries d’haver 
rebut fa més de set anys, al voltant del 1970. La carta diu:

Estimada Maria,

Perdona que t’escrigui d’aquesta manera. Fa més o menys 
trenta anys que no ens veiem. Et trobo molt a faltar. Després 
del que va passar, nosaltres ens vam traslladar cap al sud, on 
la temperatura és més suau. Però ella finalment no ho va po-
der resistir i se´n va anar al paradís a l’hivern següent. M’han 
arribat notícies, pels diaris, de la situació del teu país i estic 
preocupat. He pensat en tu tots aquests anys. A vegades, 
aquells dies que vam passar junts semblen un somni que en 
realitat no ha existit mai. Per això he decidit escriure’t aquesta 
carta, amb l’esperança que algun dia la puguis llegir.

Recordes la promesa que vam fer? Si un dia ens perdíem en-
mig de la guerra, ens esperaríem l’un a l’altra a la plaça on hi 
ha aquella estàtua que tant t’agrada... Ara jo hi visc a prop i de 
tant en tant vaig passejant fins a prop del riu on tu vivies, pas-
sant per la plaça, perquè d’aquesta manera sento que encara 
hi ets. Però, és clar, no hi ets. Potser t’has casat, potser tens 
fills i potser ets feliç. Si us plau, encara que possiblement no 
ens tornarem a veure mai, sigues feliç. T’estimo.

                              Novak
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Després de llegir la carta, sento curiositat per conèixer en No-
vak. Qui és? Per què t’ha escrit aquesta carta? No ho sé, però 
estic segur que va ser una persona important per a tu. Per això 
l’haig de trobar.

Estimada àvia,

Avui, segons l’adreça de la carta, he trobat la casa d’en Novak. 
Però ell ja no viu allà. Preguntant als habitants de la zona he 
trobat un restaurant a prop que, segons m’han dit, freqüen-
tava temps enrere. El pare de l’amo del restaurant m’ha infor-
mat amablement que en Novak era metge i vivia en aquella 
casa amb la seva dona, Sarah. Durant la Segona Guerra Mun-
dial van ser capturats i enviats cadascun a un camp de concen-
tració diferent. Més tard, en Novak va ser alliberat gràcies al 
seu ofici de metge i va tornar a la casa; però no se’n va saber 
res més, de la seva dona. També em va dir, quan li vaig ense-
nyar una foto teva, que havies treballat a la clínica d’en Novak 
durant una temporada. Què va passar, doncs?

Estimada àvia,

Perdona que no t’hagi escrit durant tant de temps. Aquests 
dies he hagut de trobar feina. Quan vaig prendre la decisió de 
venir a Praga no vaig rumiar-ho gaire i ara em falten diners. 
Tot i això a les hores lliures segueixo buscant en Novak.

Estimada àvia,

M’he adonat de com n’és de difícil trobar una persona enmig 
de la gentada. La Clàudia, a qui tu també coneixies, m’ha dit 
que ho deixi moltes vegades, perquè el temps aviat se m’aca-
barà. Si ella fos jo, visitaria la part de la ciutat que encara no 
he vist i, després, tornaria de bon humor a casa. Potser té raó.
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Estimada àvia,

Saps què? L’altre dia estava passejant pels carrers de la ciutat 
i, en arribar a una plaça, vaig entrar-hi. No sé per què, però 
en aquell moment sentia una tensió diferent. L’ànsia per tro-
bar el més aviat possible allò que buscava i la sensació de te-
nir-ho molt a la vora feia augmentar el meu neguit. Vaig mirar 
al voltant i els batecs accelerats del cor em marcaven el ritme 
dels moviments. I, entre la gent, vaig trobar un ancià alt i prim 
que em contemplava amb els ulls plens de tristesa. Em vaig 
quedar amb expressió atònita i, després, em van fer falta uns 
minuts, que per ell devien ser interminables, per reconèixer 
el seu rostre marcat pel temps. Era ell, en Novak. L’emoció 
va ser tan forta que em va semblar que tot el que m’envol-
tava, les cases, la plaça, les persones, desapareixien i només 
quedàvem ell i jo al món. Al principi em va estranyar que em 
reconegués però em vaig adonar que aquell dia portava la bu-
fanda que tu em vas deixar. Aleshores vaig saber que no m’ha 
faltat la teva companyia ni un sol dia, ni un instant. No estic 
sola. Et tinc a prop guiant-me i protegint-me en silenci, com 
tu solies fer.

– Vostè és en Novak?

– Com m’agradaria anar-me’n temps enrere i dir a la Maria 
que, després de tants anys, en el lloc on vam prometre tro-
bar-nos, he pogut retrobar-me amb la seva preciosa néta. Sé 
el que significa que tu siguis aquí. Ella... ja no hi és, oi? 

Vaig afirmar la seva pregunta restant en silenci. Aleshores, em 
va demanar:

– Em podries acompanyar en aquesta passejada?

– Per què tu i l’àvia no vau estar junts?
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Ell, en sentir la pregunta, va empal·lidir una mica, els llavis li 
van tremolar de manera gairebé imperceptible i els ulls se li 
van enfosquir. Sé que hi ha records que no vol recordar. Va 
viure tot allò i ho va tancar al racó més profund del cor, amb 
clau. I, després, va seguir vivint sense atrevir-se a mirar en-
rere. Ara, després de tants anys, he vingut per desvetllar-los 
cruelment. Però necessitava una resposta a la meva pregunta. 

– Saps què? Jo, en aquells moments, també em pensava que 
estaríem junts per sempre. Però ningú sap predir el que pas-
sarà en el futur. I els nostres dies van acabar a la primavera de 
l’any 1950. Estàvem preparant l’equipatge per fer un viatge a 
Barcelona, per veure el poble de la teva àvia quan, de sobte, 
va sonar el telèfon. El vaig despenjar i la meva vida aleshores 
va canviar. Quan el metge em va anunciar aquella notícia no 
m’ho podia creure. La Sarah estava viva però, després de la 
crueltat que havia patit, estava amnèsica. El metge la va aju-
dar a recuperar la memòria i em va trobar. Una gran alegria va 
omplir el meu cor, però sabia que amb això la nostra relació 
s’acabava. Vaig penjar el telèfon i vaig comunicar aquesta no-
tícia a la teva àvia amb veu tremolosa. Ella, que ja coneixia la 
meva decisió, em va felicitar i aquella nit se’n va anar. Em va 
deixar un paper que deia: «Adéu per sempre, t’estimo.» No 
he tornat a saber res d’ella fins avui. Et dono les gràcies per 
trobar-me i portar-me notícies d’ella.

Em vaig quedar al mig del carrer, sola, com atrapada per una 
mà invisible, veient com s’allunyava camí enllà. La seva figura 
s’empetitia i a mi em van venir les llàgrimes als ulls. Quan el 
vaig perdre de vista, me’n vaig tornar a casa. A fora la gent 
parla, riu... però tinc la sensació que tot em queda molt lluny. 
I no penso en res més que en la teva història i la d’en Novak. I 
també la sento meva. 



62

La darrera pàgina

CLÀUDIA MASACHS DILMÉ
Institut Pere Alsius (Banyoles)

16 de gener

Corre. Sobreviu. Tinc ganes de marxar d’aquí, haig de trobar 
la sortida.

Hi ha murs altíssims per tot arreu, ordenats d’una manera 
il·lògica, formant un laberint. Estic molt espantada i exhaus-
ta, cada vegada que faig un pas més tinc por d’equivocar-me, 
cada vegada que giro a la dreta i no a l’esquerra m’entra pànic 
de no poder tornar, cada vegada es fa més profund i fosc... és 
immens.

No puc més, em rendeixo.

Obro els ulls amb la respiració accelerada i el cor colpejant-me 
el pit. Sento la camisa del pijama amarada de suor, enganxada 
al meu cos. He tornat a tenir el mateix somni i tinc la matei-
xa sensació de por i soledat. Començo a moure’m lentament. 
Em fa mal tot. Em trec els llençols i poso els peus nus sobre el 
terra fred de la meva habitació, m’aixeco i amb les dues mans 
obro la finestra per poder respirar l’aire gelat dels matins d’hi-
vern i per contemplar les gotes diminutes de pluja que cauen 
del cel resseguint el perfil de la meva silenciosa ciutat. 

De sobte, tota aquesta sensació de serenitat desapareix en 
pensar en aquest somni. Sé que té un significat, sé que aques-
tes terribles sensacions les sento a dins meu cada dia de la 
meva vida: el cansament, l’estrès, l’agonia, la desesperació, 
la solitud... per culpa d’Ella. Se m’estremeix tot el cos quan 
recordo els seus ulls blaus i penetrants clavats en mi; aquell 
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maliciós, però perfecte somriure; el seu olor intens a perfum 
nou, la seva roba de marca sense cap arruga, per petita que 
sigui; el seu preciós cabell pèl-roig i la seva veu dolça dient 
alguna cosa sobre mi. 

Agafo amb la meva mà tremolosa la roba que portaré durant 
el dia, no és res especial, només uns texans i un jersei negre 
per no cridar gaire l’atenció. M’ho poso i vaig cap a la petita 
cuina del pis. Allà, em faig l’esmorzar i ho poso a la maleta, 
encara que mai me l’arribaré a menjar.

M’assec al sofà del menjador, amb moltes ganes d’anar-me’n 
a la meva habitació, tancar la porta amb clau i no tornar a sor-
tir-ne mai més. Sense sentir les burles d’Ella, sense sentir com 
em critica i sense veure com es diverteix fent-me mal. Ja no 
ho suporto més! Cada dia el mateix, cada dia pitjor, cada dia 
amb més amenaces. Només sóc una simple noia que viu amb 
la seva mare en un pis petit al centre de la ciutat, que simple-
ment no sap què és un amic perquè mai n’ha tingut. 

– Piiiiiip, piip, piip, piiiiiip!!

És l’autobús. Comença el dia.

3 de febrer

Me les miro. Han estat sempre allà: a la meva maleta, a dins 
de l’estoig... sempre amb mi com si formessin part de la meva 
existència.

Estan perfectament esmolades, intimidant-me sobre la tau-
la de l’habitació. Aquesta forma tan característica que tenen, 
obertes com una creu que es va tancant i finalment talla per-
què ja no hi cap ni l’aire entre els seus braços esmolats, la creu 
com una salvació; un objecte senzill, simple, però té tant per 
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oferir-me.... I tant per prendre’m! I si funcionés? I si tot aquest 
patiment s’acabés?

Les tisores.

Què no podrien contra la meva delicada pell?

24 d’abril

L’habitació és petita i blanca, completament blanca. L’ambient 
està impregnat d’una olor dolça, segurament de la dona as-
seguda en la butaca vermella, davant meu. Em fixo en la seva 
figura esvelta, les seves cames llargues una sobre de l’altra, 
l’esquena recta, el coll llarg, la barbeta lleugerament amunt... 
Tot ella transmet una certa perfecció. En una mà subjecta un 
paper blanc i en l’altra, un bolígraf negre. 

A la paret del fons es distingeixen diferents marcs, però el que 
em crida més l’atenció és un títol universitari penjat, un títol 
que li dóna el dret de burxar en la ment d’un altre...

La dona obre una mica la seva boca de llavis carnosos per aga-
far aire i començar:

– Bon dia Victòria, em dic Meritxell. Com et trobes?

– Mmmm...

– Segurament no saps per què estàs aquí, m’equivoco? –Fa 
una petita pausa esperant que contesti, però no ho faig.– 
Doncs bé, tinc la missió d’ajudar-te en tot el que pugui, però 
tu també has de posar-hi de la teva part. Com? Doncs, posant 
a prova la teva sinceritat; explicant-me la teva vida, com et va 
l’institut, sobretot els problemes amb els teus companys... i 
podrem treure’t aquesta angoixa tan intensa que t’abat dia i 
nit.
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En sentir institut tot el cos se’m paralitza. Sé perquè estic 
aquí, sé que la meva mare es preocupa per mi, però no tinc 
ganes de parlar amb una estúpida psicòloga que es creu que 
amb unes poques hores de conversa em pot treure del meu 
infern quotidià.

No estic passant per una bona adolescència, no tinc amics i 
la gent es diverteix burlant-se de mi, i em pregunto: “Per què 
haig de parlar amb una persona desconeguda, que realment 
no s’interessa per mi sinó pels diners de la mare?”

– Saps què significa bullying escolar, Victòria? –Em pregunta 
la Meritxell. 

Me la miro, amb els meus grans ulls verds sense contestar, 
pensant per què aquesta paraula em transmet tantes sensaci-
ons, per què aquesta paraula defineix tan bé la meva vida. No 
la vull sentir més.

– El bullying escolar és una forma d’abusar, fer mal tant men-
talment com físicament. El bullying és quan una o moltes per-
sones van contra teu, es burlen de tu i t’obliguen a fer coses 
que no t’agraden. T’amenacen i et fan témer, avergonyir-te de 
tu mateixa, patir... El bullying et converteix una no-persona, 
algú que ja no sabrà viure ni divertir-se.

Bullying, bullying, bullying. 

Només sento aquesta paraula repetint-se com un CD ratllat 
dins el meu cap. Clavo la vista al terra. Noto com una llàgrima, a 
poc a poc, ressegueix el meu rastre dibuixant una línia recta fins 
a caure i deixar un minúscul cercle sobre els meus pantalons.

Tota l’habitació s’estén en un silenci absolut, gairebé intimi-
dant.

Penso, reflexiono.



8 de maig

Crec que és la darrera pàgina d’una llarga i cruel història, és 
hora de començar-ne una de nova que pot ser és encara més 
dura però des de l’esperança. Puc superar-la costi el que costi; 
potser sí que la Meritxell és una porta en aquesta habitació 
barrada en què s’ha convertit la meva ment; redactaré totes 
les pàgines que calguin d’aquest dietari que m’ha prescrit, 
m’esforçaré i arribaré al final.

Ara, avui, ho sé de segur. Cap tisores tallaran el fil de la meva 
vida, perquè mai més ningú em podrà intimidar... i, sobretot, 
perquè avui a classe la Cristina se m’ha assegut al costat i la 
Mireia m’ha somrigut i perquè hem esmorzat juntes sota el 
til·ler del pati...
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La vertadera història de l’Atlàntida

ADRIÀ SALA ROGET
Bell-lloc del Pla (Girona)

Vaig sortir del refugi molt aviat de matinada, vaig penjar-me 
l’arc i el carcaix a l’esquena adolorida de dormir sobre el ter-
ra dur, i vaig marxar cap al nord, on feia dies que no caçava. 
Normalment, els caçadors sortien amb la primera llum del Sol, 
però jo sempre procurava sortir una mica més aviat. M’agra-
dava caçar sol. De seguida vaig detectar el rastre d’algun ani-
mal mitjanament gros, i em vaig posar a seguir-lo fins a albirar 
un antílop preciós de mitjana edat, que brillava sota els pri-
mers rajos del Sol que ja començaven a esmunyir-se entre les 
branques dels arbres. Em vaig enfilar a un arbre pròxim per 
poder veure millor l’animal. Seria una bestiola preciosa si no 
tingués mig cos deformat per culpa de la radiació. 

Pel que ens expliquen a casa, si és que es pot dir casa a un 
antic búnquer militar enterrat a la muntanya, quan es va aca-
bar la guerra, els nivells de radiació arreu del planeta eren 
molt alts, així que la majoria de la població va morir. Per sort, 
els avantpassats dels que ara són el meu poble, van poder so-
breviure al búnquer durant uns mesos amb les provisions que 
hi havien, protegits de la radiació per la muntanya i les grui-
xudes parets de ciment. Ara però, hem de caçar i recol·lectar 
per poder sobreviure.

Empunyo l’arc i amb l’altra mà, estiro una fletxa del carcaix, 
tenso la corda, apunto, i per uns segons que es fan eterns, 
sembla que el món s’aturi. Retinc la respiració i allibero la flet-
xa, que travessa l’aire deixant anar un xiulet breu, ja que de 
seguida la fletxa s’atura en clavar-se al coll del cérvol, que mor 
gairebé a l’instant. Torno a penjar l’arc a l’esquena, baixo de 
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l’arbre, em carrego l’animal a l’espatlla com puc i torno cap al 
búnquer.

Em trobo a la meva mare, Selena, fent la bugada al riu, quan el 
Sol marca el migdia. Aixeca el cap i no es sorprèn en veure’m 
amb una bèstia sangonosa carregada a l’espatlla.

– Mare, gairebé és hora de dinar.

– De seguida acabo i vinc.

Ella segueix rentant la roba i jo segueixo caminant a bon pas. 
Ja gairebé sóc al búnquer.

Quan arribo, deixo l’animal sobre una taula plegable que te-
nim al costat del foc de la cuina del búnquer, per als qui els 
hi toqui preparar el dinar. Sembla que la resta de caçadors 
encara no han tornat, però no poden tardar. Aprofito per anar 
a l’habitació i fer-me l’única dutxa que se’ns permet fer cada 
dos dies. Com que avui ja he fet una bona caça, hi haurà men-
jar per avui i per demà comptant el que els caçadors que en-
cara no han tornat portaran, així que podré estar un parell 
de dies mitjanament net, fins que torni a tocar sortir de caça. 
L’aigua fa olor a terra, suposo que els filtres del búnquer, que 
ja deu ser molt antic, deuen estar bastant gastats.

Com que només som una cinquantena de persones, dinem 
en un menjador dins el búnquer, suposo que el mateix que 
feien servir els soldats. Es dina sempre en bastant silenci i, la 
meva mare, la Selena, que tothom entén com a cap del nostre 
poble, organitza la resta d’activitats del dia.

– Atenció, si us plau! Com que la cacera d’aquest matí ha anat 
molt bé, i tenim fruita d’ahir, aquesta tarda no caldrà que nin-
gú es dediqui a l’aprovisionament. Tot i això, convindria que 
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els que creguin que poden ajudar, vinguin amb mi a revisar la 
instal·lació elèctrica del magatzem, que sembla que s’ha es-
patllat. Gràcies.

S’asseu i tothom segueix com si no hagués passat res; potser, 
una mica més contents sabent que la tarda serà lliure per a la 
majoria.

En direcció est hi ha un lloc elevat des d’on es veu el mar; 
m’agrada anar-hi a contemplar les onades i a pensar. Tan bon 
punt acabo de dinar, surto del búnquer i em dirigeixo cap al 
meu mirador. Hi arribo al cap de dues horetes, més o menys, 
m’assec al terra, i miro l’horitzó. M’encanta estar sol, lluny 
dels problemes de supervivència del búnquer. En principi, ni 
tan sols en les sortides de caça se’ns permet anar tan lluny 
del búnquer com jo estic ara, però qui ho sabrà. A més, com 
que la gent considera la meva mare la seva líder, per raons 
inexplicables, si ho sabessin farien la vista grossa. A més, ja es-
tan acostumats a què em posi en embolics: torni ple de sang 
d’alguna caiguda, fins i tot, alguna vegada, més de petit, havia 
tornat amb un os trencat de caure d’un arbre.

Quan m’adono que es comença a fer fosc, em poso dret, miro 
el mar per última vegada i quan em disposo a fer mitja volta, 
veig a l’horitzó una petita llum vermella que surt del mar i va 
pujant fins a desaparèixer entre els núvols. Normalment ani-
ria a investigar, ja que el meu caràcter curiós no em sol deixar 
fer altra cosa que posar-me en embolics, però la setmana pas-
sada ja vaig fer una expedició pel bosc i vaig tornar molt tard, 
i a la mare no li agrada. A més, la meva germana petita, l’Alba, 
també es preocupa, així que decideixo tornar.

Recorro el camí de tornada i arribo just quan la mare es dispo-
sa a tancar les comportes del búnquer.
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– Ja començava a estar preocupada.

– M’he endinsat al bosc i em semblava que era més aviat –
menteixo.

Recorro els passadissos de ciment i em dirigeixo a l’habitació, 
amb el so dels passos de la mare que em segueix uns metres 
enrere després d’haver tancat la comporta. Entro a l’habitació 
on l’Alba ja dorm i jo també m’estiro el llit. Tinc tanta curiosi-
tat per la llum d’aquesta tarda, que al principi penso que no 
podré dormir, encara que després de la caminada, m’adormo 
de seguida.

L’endemà al matí, com que no hi ha caça, a mi se m’ha assig-
nat sanejar aigua. Les tasques de supervivència solen ser ro-
tatives en general, encara que la caça sempre la solem fer els 
mateixos. Em dirigeixo a la cuina, omplo una cassola abonye-
gada d’aigua de l’aixeta i la poso sobre el foc a bullir. L’espera 
se’m fa insuportable, perquè al búnquer no hi ha gaire cosa a 
fer per entretenir-se, així que simplement espero a que l’aigua 
bulli. Quan comencen a sortir bombolles, aboco l’aigua en un 
dipòsit metàl·lic i repeteixo el procés. Quan col·loco la segona 
cassolada d’aigua al foc, recordo que a l’Àlex i l’Ian, dos nois 
bastant més grans que jo, els tocava anar a la platja a buscar 
aigua de mar, que és d’on obtenim la sal per salar la carn i, si 
hi ha sort, el mateix peix que pesquem quan anem a buscar 
l’aigua al mar. Deixo l’aigua al foc i surto corrents cap a l’exte-
rior, on trobo l’Àlex i l’Ian a punt de marxar amb les ampolles 
ja carregades.

– Eh, espereu! Vinc amb vosaltres! – Es giren i em miren sor-
presos.

– No tens res a fer avui? –Pregunta l’Ian.
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De sobte recordo que he deixat l’aigua al foc sense vigilància, 
i que no podré anar amb ells al mar si no trobo un substitut. 
Segurament l’Alba està amb les amigues, que són massa peti-
tes per treballar, i no m’agradaria que es cremés si li demano 
que em supleixi. Per sort, apareix la mare de dins el búnquer.

– Mare, vull anar a buscar aigua amb ells...podries fer el sane-
jament de l’aigua? –dic amb la veu més fina i encantadora que 
puc expulsar dels pulmons.

La mare em mira amb la mateixa cara que em posa sempre 
quan intueix que estic a punt de posar-me en embolics, però 
no, és impossible que sàpiga perquè vull anar el mar si gairebé 
ni jo mateix ho se; però diu que sí.

– No us fa res oi nois que el meu fill us acompanyi?

– És clar que no Selena, no et preocupis! Som-hi!

Surto corrent darrere seu fins a enganxar-me a les seves es-
quenes, i llavors regulo el pas al seu ritme i caminem una bona 
estona. Reconec de lluny el meu mirador, des d’on vaig veure 
la llum la tarda anterior. Al cap d’una hora ben bona de camí, 
ja se senten les onades; començo a notar la terra que s’estova 
a mida que avancem i en sortir del bosc, veig el mar a només 
uns pocs metres. Tot just és el migdia, així que ens asseiem a 
la sorra de la platja, i traiem la carn salada de les motxilles. En 
acabat de dinar, traiem una xarxa de la motxilla, ens repar-
tim els extrems i intentem pescar alguna cosa per dur a casa. 
Estem tan entretinguts pescant, que no m’adono, fins que ja 
la tinc ben bé a tocar, de la presència d’un cos flotant en l’ai-
gua; no pot ser. Deixo anar el meu extrem de la xarxa i faig un 
parell de gambades i veig el cos amb més detall: és una noia 
preciosa, de la meva edat dedueixo, que sura sobre l’aigua in-
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conscient. Deu ser rossa, encara que ara que té el cabell llarg 
moll, se li veu castany.

– Com pot haver-hi una noia aquí? –crida l’Àlex, quan veu la 
noia.– Com ha pogut sobreviure a la radiació i a l’oceà?

Pregunta, encara que ja sap que no tenim cap resposta, i ens 
mirem en silenci, al voltant de la noia dins el mar.
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Incompleta

SOUHEILA ABDESLAMI CHOUA
Institut Illa de Rodes (Roses)

Avui, sense voler-ho, m’he despertat ben aviat. En realitat, 
això no hauria d’haver passat. Avui havia d’haver descan-
sat, havia d’haver-me despertat a les dues, preparar-me un 
esmorzar en forma de dinar, seure a la meva taula d’estudi i 
mirar per la finestra l’horitzó. Fer-me mil preguntes sobre el 
motiu de la meva existència, tocar el vidre fred, plorar sense 
cap motiu. Després havia de recordar la felicitat dels dies an-
teriors, arreglar-me per quedar amb l’Armin i anar a beure un 
cafè. Ell m’havia de felicitar i jo havia de sentir l’escalfor de la 
companyia. Arraconar la soledat per uns moments. Sentir-me 
bé. Ahir per fi vaig poder complir el meu objectiu. I avui havia 
de sentir-me orgullosa de mi mateixa.

Però per alguna estranya raó, m’he despertat recordant errors 
del passat. No hauria de sentir-me així. No hauria de sentir 
que en qualsevol moment podria explotar. No hauria de sen-
tir-me incompleta. Que hi he deixat part de la meva ànima, en 
el meu llibre?

Surto i passejo pels carrers buits d’un dissabte al matí. Encara 
és fosc. Sento com si l’exterior absorbís tota la meva energia. 
I, a la vegada, el fred que fa s’enfonsa en el meu cor. Les llàgri-
mes no triguen a sortir. Les eixugo amb la màniga de l’abric. 
Escolto el trist parlar d’un violí proper. I com que ja no hi veig, 
em guio per l’oïda. I el violí segueix fent, i jo vinga a perse-
guir-lo. Però no existeix. El violí només és dins meu. Grinyola 
i desafina, es trenca. Un altre fil, d’aquells que em lliguen en 
aquest món, desapareix. Sóc jo, la que està trista. Sec sota un 
arbre, sento una escalfor ben sufocant enmig del pit, la bilis 



76

em crema l’esòfag. El cos m’avisa, amb petits gestos desespe-
rats, del dolor que sent. Però, d’on ve aquest dolor?

El telèfon vibra. És un missatge de l’Armin. Diu: “t’espero 
d’aquí a mitja hora al local de sempre”. Què és sempre, Ar-
min? Digues, què significa? Jo ja he perdut la noció del temps. 
Quant temps fa, que sóc aquí?

Però les cames m’hi porten soles, perquè ell m’envia estímuls 
als quals sóc capaç de respondre inconscientment. Recolzat 
a la paret, amb les mans a les butxaques i observant aten-
tament el terra, l’Armin m’espera. Quan veu la meva ombra 
aixeca la mirada. I somriu mentre corre i m’abraça, em diu 
felicitats a cau d’orella. Amb els nostres cossos junts, noto un 
objecte dur dins la butxaca del seu abric. No li demano permís 
i l’agafo. Un petit cos de forma rectangular. És el meu llibre, hi 
veig el nom. El títol ocupa la major part de l’espai. El fullejo, i 
ensumo l’olor que desprenen les seves pàgines.

– Aquesta sensació és tan irreal –és l’únic que sóc capaç de 
dir. L’Armin em posa un braç sobre les espatlles i ens dirigim a 
la porta del local. L’aire de dins és ben calent i fa olor de cafè.

– És lògic, al capdavall són teves, les paraules que hi ha es-
crites. Potser et sents intimidada. Però no t’hi capfiquis. És 
genial, ningú té el dret de criticar-lo.

– Ja l’has llegit? –aixeco el cap per poder-lo observar millor. 
Ens dirigim a les taules del fons. Es desabriga i seu. Jo faig el 
mateix. Poso les mans sobre la taula, una distracció que em 
serveix per no mirar-lo als ulls.

– I tant! I he de dir que he quedat força sorprès! No sabia que 
tot allò s’amagava dins teu –amb el dit índex em pressiona el 
front– Els teus pares en deuen estar ben orgullosos, de tu.
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El cor em fa un batec sobresaltat i fort, noto l’opressió del pit 
sobre els pulmons. Se’m fa un nus a la gola i de cop fa molt 
fred. Les mans em tremolen, les amago. Les imatges tornen a 
reproduir-se en la meva ment, tot es fa fosc.

– Suposo– responc amb la veu rovellada. És poc convincent, 
però espero que el tema canviï.

– Suposes?– diu l’Armin aixecant una cella –Encara no els ho 
has dit?– nego amb el cap. Si us plau, no encaminis la conver-
sació per aquesta branca.

– No tinc gaire bona relació amb ells– ell sembla sorprès. El si-
lenci ens cobreix com si fos boira. I es fa etern. Només quan el 
cambrer ens demana la comanda, es fa una llum en la foscor 
que començava a devorar-nos. Demano un cafè, sense res. 
Em fa l’efecte que si dormo, serà per sempre.

– Puc... Puc preguntar-ne el motiu?– de cop mil agulles em 
punxen la ment, mil records s’aglomeren de forma dolorosa. 
Mil paraules, certes... Li ho hauria d’explicar, encara que em 
senti molt exposada? Que en trec jo, d’aquesta confessió? Per 
què sóc així d’egoista?

– Normalment, no parlo del meu passat. És una joia que es va 
trencar quan estava a punt d’assolir la seva màxima esplen-
dor. I s’ha trencat, ja no és útil, és impossible d’arreglar. Tot 
per culpa meva– de cop he pres la decisió. La veu em tremola. 
L’Armin és capaç de curar les persones. D’una manera com 
no ho fan els metges. Estic desfeta per dins. Ell mai no podrà 
trobar la solució si no en sap els motius –Vaig néixer enmig 
d’una família estable, amb uns pares inexperts. És per aquest 
mateix motiu que em vaig convertir en una perla a la qual 
cuidaven amb amor. I tant que m’estimaven, els meus pares. 
M’estimaven massa. Vaig créixer d’aquesta manera. Irradiava 
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confiança, aconseguia tot allò que volia. Era una persona molt 
ambiciosa. I tothom coneix el destí fatal al qual estan desti-
nats aquests individus. Així, com em veus ara, sóc tot allò que 
no vaig ser abans.

Observo com l’Armin em mira. La curiositat crea ombres en 
els seus ulls, i sembla fascinat, o impressionat. 

– A mesura que creixia, i amb una ment jove, aprenia de l’ex-
terior. Una esponja. En concret, hi va haver un petit detall, que 
semblava que no gaire gent era capaç de percebre. Un detall que 
va adquirir un gran significat per mi. Vaig començar a apreciar 
l’arma més perillosa que podia haver inventat mai l’home. L’arma 
que més mal ha fet en aquest món. Sentia que depenia d’ella. 
Necessitava conèixer els mecanismes del seu funcionament, ne-
cessitava apropiar-me d’ella. I aconseguir dominar-la en qualse-
vol terreny que se’m presentés– aixeco la mirada, i espero que 
pugui deduir alguna cosa. Em sento avergonyida i torno a mi-
rar-me les mans mentre, per alguna raó, el meu cafè fa remolins 
a la superfície –Són les paraules; són elles les que tenen el poder 
en aquest món. I jo el volia. Havia decidit culturitzar-me, i llegir 
s’havia convertit en la meva afició. Volia integrar el carisma que 
m’entregaven els llibres, i escrivia posant en pràctica tot allò que 
aprenia. Ho volia fer ràpid. I, sorprenentment, no vaig trigar gaire 
a dominar els mots més complicats, a fer-los meus i a utilitzar-los 
com jo volgués. Però res s’aprèn a preu de res. Era jove, Armin, 
era molt jove. I no vaig pensar que el poder es reserva, i només 
s’usa quan es vol protegir allò que un estima. El meu concepte, 
llavors, era diferent. Jo volia protegir-me a mi mateixa de caure 
en la ignorància i en la vagància que s’apoderava d’aquest món. 

Respiro. Em costa buscar ben al fons. Lligo les mans al voltant 
de la tassa i bec el primer glop de cafè. Em cremo la llengua, 
però haig de seguir. Haig d’acabar allò que ja he començat.
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– Un dia, vaig ferir dues persones. Les vaig ferir com si els 
hagués arrancat l’ànima. Amb el meu nou poder, vaig acon-
seguir trencar el cor d’aquelles persones que sempre havien 
estat al meu costat. Vaig portar el dolor als meus pares. No 
recordo què va passar aquell dia. Sigui com sigui, jo estava 
trista. Però carregava aquell tipus de tristesa que es vesteix 
de fúria. I suposo que va ser per alguna espurna minúscula, 
però la tristesa va desencadenar el desordre a casa. Vaig dir 
als meus pares que no els suportava, que feien nosa en el 
meu dia a dia. Que no sabien ser pares. I que l’estima que 
em tenien, aquella que m’havia convertit en el que jo era, 
era inútil. I ells només callaven. Vaig dir frases horribles. No 
sé quan vaig marxar, però de cop era a la meva habitació, i 
vaig estar plorant tota la nit. 

– Jo podria trencar-ho tot, si aquesta fos la meva voluntat. 
Podria fragmentar cada bocí d’esperança, cada brot de felici-
tat. Apoderar-me de l’absolut –se’m posen els pèls de punta–. 
L’Armin ha citat la primera frase de la meva novel·la. S’ama-
guen en un racó del meu cor, però són un reflex del que real-
ment penso. Un reflex mogut, però sóc jo, al cap i a la fi. 

– Quan l’endemà al matí vaig seure a taula per esmorzar, vaig 
notar la fredor que desprenien els meus pares. Ni tan sols van 
aixecar la mirada. Van fer com si no hi fos. Em va envair una 
desesperació culminant. I mentre els ulls se m’emplenaven 
de llàgrimes, vaig intentar cridar llur atenció. Llavors, em van 
contestar. I mentre parlaven, vaig descobrir que ells també 
havien descobert el poder de les paraules. I també el van usar 
contra mi. Em van dir que no volien ser meus. Va ser com si 
em lliguessin de cap a peus i em punxessin per totes bandes. 
Saps què és pitjor que veure morir una persona? Veure’n mo-
rir els sentiments. I és que, sense saber-ho, sense voler-ho, 
aquell dia em vaig convertir en una òrfena de sentiments. 
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Aquell dolor de pèrdua va provocar el trencament dels fils que 
em lligaven aquí, en la infinitat d’aquest món.

Les llàgrimes cauen, i comencen els sanglots. Tot es difumina, 
excepte el dolor que causen els records. Excepte la culpa que 
sento. Uns braços forts m’emboliquen en una càlida abraçada, 
els braços de l’Armin.

– Però tot i la desesperació que queia sobre meu –conti-
nuo– que m’arrossegava a un túnel d’un negre infinit, em 
vaig prometre a mi mateixa que recuperaria tot allò que els 
meus pares havien perdut per mi. Vaig deixar els estudis i 
vaig començar a treballar. Feia dos torns en dos establiments 
diferents i treballava més de vuit hores al dia. Mantenia la 
meva ment ocupada, per no pensar en com la utopia que jo 
havia viscut s’havia trencat per culpa de la meva ambició, de 
la meva maldat, del meu egoisme. Vaig estar treballant fins 
que vaig aconseguir reunir més del que jo mai hauria po-
gut arribar a imaginar. Finalment, vaig guardar tots aquells 
diners en un sobre i vaig adjuntar-hi una carta escrita per mi. 
En aquesta, vaig demanar disculpes als meus pares. Els vaig 
dir que no podia arribar a imaginar el sacrifici que havia su-
posat tenir-me. I que agraïa tots els esforços que havien fet, 
que em sentia perduda i trista, per culpa dels meus actes. 
Els vaig explicar que durant l’últim any sentia que no m’hi 
volien, amb ells. I volia fer-los feliços. Els vaig dir que havia 
intentat reunir tot el que jo suposava que havien estat les 
meves despeses econòmiques. Però hi havia una cosa que 
mai no els podria tornar, mai. Una impossibilitat que con-
firmen les lleis de la física. Jo mai seria capaç de tornar el 
temps que ells havien invertit en mi. Finalment, amb dolor, 
vaig escriure les últimes paraules. No intenteu fer que neixi 
un odi dins meu en contra de vosaltres. Mai sorgirà. Encara 
que ho intenteu, l’odi mai no existirà, jo sempre us estimaré. 
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Ara, els anys em cauen com si fossin pedres, i cadascuna hi 
afegeix més dolor. Potser és el penediment que mai oblida-
ré, per haver pres un camí que sabia que era incorrecte. I 
ara, que tinc tot el temps del món, considero tots els meus 
actes i dubto de mi.

– Mai vas pensar d’anar-hi a demanar perdó?– el xoc que re-
presenta la pregunta em fa sentir un mareig. Les ulleres se 
m’entelen, pel vapor que produeixen les llàgrimes en entrar 
en contacte amb l’escalfada pell del meu rostre.

– No has sentit mai que acceptem tot allò que pensem que 
mereixem? Quan vaig reflexionar sobre els meus actes, vaig 
adonar-me del mal que havia provocat. I vaig saber que, en-
cara que passessin mil anys, mai no em perdonarien. I vaig 
venjar-me de mi mateixa. El llibre, el meu llibre és una carica-
tura de mi mateixa. Hi volia deixar imprès el meu antic jo, per 
recordar-me d’allò que no havia de tornar a fer mai.

– Si no ho intentes, no ho sabràs mai. Fes-ho. Això no treu 
cap a res, quedar-te a casa, trista. Actua, i fes allò que el cor 
et demani. No busquis un sentit lògic a tot el que passa al 
teu voltant. Si això fos així, deixaríem de ser humans. Estem 
parlant de l’amor dels teus pares i es mantindrà per sempre.

– I si ja no viuen on vivien? –la resposta surt de dins meu, i sé 
que m’ha convençut. Jo vull recuperar l’amor perdut. Les pa-
raules de l’Armin fan que floreixin nous sentiments dins meu. 
I, d’alguna manera, sé que té raó. Però l’orgull és difícil de dei-
xar de banda. Dir perdó suposa una gran dificultat.

– La carta porta el toc d’esperança que els mantindrà sempre 
en el mateix lloc– l’Armin m’abraça més fort –Vés-hi. I no et 
penedeixis dels teus actes, passi el que passi.
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– En aquell moment, com que callaven, jo creia que tenia tota 
la raó. Ara sóc indiferent davant d’aquest fet. No m’impor-
ta qui tingui la raó i qui no; només vull tornar amb els meus 
pares. Durant tot aquest temps m’he sentit incompleta. I ara 
he aconseguit entendre’n el motiu –em costa respirar, i els 
sanglots no deixen de sortir. És el dolor, el dolor mental que 
em fereix per fora. Els remordiments, una consciència consci-
ent dels seus actes. Que em persegueix allà on vaig. Però em 
sento forta, em sento capaç –D’acord, hi aniré– m’eixugo les 
llàgrimes i de cop em sento lliure –Ho faré– m’aixeco, mirant 
el cel a través de la finestra.

I aconsegueixo entendre, per fi, que la nostra existència és 
conseqüència de l’amor. I l’amor pot destrossar mons. Però 
també els pot reconstruir i fer perdre la memòria a aquells 
que recorden els mals actes. 
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Una tragèdia més

ENMANUEL URRIBARRI MONTIEL
Institut Illa de Rodes (Roses)

Potser ja no és així. Potser ja mai no tornarà a ésser així per-
què jamai no et tornaré a veure. Solia dir-me a mi mateix que 
era impossible, és a dir, que allò no es podria donar en cap 
moment de la meva vida, però es va donar. Es va donar i tot va 
acabar en el sòl, ple de cendres, comprens? Tot ple de petits 
fragments del que vam ser. I no els podia recollir. No podia 
tornar-los a enganxar perquè tinc por i, com ja saps, el dolor 
és només dolor quan la por al dolor es creu posseir, i la por 
només és por, falsedat i terror, quan no es vol veure el carme-
sí. Però por no has de tenir, ja que això no és res per mi. No 
podrà fer-te sofrir.

París, 19:07. Dimecres, 11 de novembre de 2015

– Què és per tu, un heroi?
– Un heroi, dius? Penso que és... no n’estic segur... una per-
sona capaç de realitzar un gran afer, saps? No cal que sigui 
un d’aquells multimilionaris, o un Superman d’aquells que es 
passen la vida al gimnàs. Un nen pot ser un heroi, o un avi, fins 
i tot, i això per què?
– Penses que algú incapaç d’expressar-se, algú que no es cor-
respongui amb ningú... algú diferent, vull dir... pot ser un he-
roi?
– Hauries de deixar de llegir tant, noi... Sempre m’acabes for-
mant uns embolics mentals i uns maldecaps... 
– Cela m’est égal –vaig dir i vaig fer que deixés de parlar en 
un instant durant un llarg instant, durant un d’aquells petits 
infinits que m’agradaven tant.
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Jo volia algú que atrapés el control quan se m’escapés, que 
em portés a casa quan em perdés i que, quan cridés, fos qui 
em tragués l’angoixa, no el meu coixí o les meves parets, que 
prou ja en van tenir. Jo era ingenu i pensava que l’amor a pri-
mera vista existia, i que algú em veuria i s’aproparia a mi, de-
manant-me simplement si estava bé. Qualsevol podia enga-
nyar-me, ja que el meu cap no parava de projectar una vegada 
i una altra totes aquelles històries tan perfectes que mai no he 
vist en la realitat. Marius i Cosette són pura ficció, però volia 
un final així, ja que vaig esforçar-me i vaig patir, com ells, però 
continuava en la misèria. Un tipus de misèria determinat per 
l’atzar, no per un destí predeterminat.

Barcelona, 18:03. Dijous 24 de setembre de 2015

– Vols prendre alguna cosa? –va intentar parlar amb mi men-
tre escoltava, al volum màxim, I Only Want You, d’Eagles Of 
Death Metal i intentava resoldre un problema extremada-
ment complex sobre física nuclear.
– Hola... que m’has sentit? –no va veure els meus auriculars, 
amagats sota el barret, però va aconseguir escoltar una frase 
de la cançó. Jo, en aquell moment, odiava la física una mica 
més del normal. 
– També t’agrada Eagles? –va insistir de nou, aquesta vegada 
amb dos cops a l’esquena que em van fer dirigir la mirada cap 
als seus ulls. Vaig treure’m els auriculars i vaig demanar-li que 
repetís el que havia dit.
– Cambrer, dos tallats, si us plau. I tu, vols alguna cosa més? Jo 
convido aquesta vegada, però et tocarà a tu la següent –va ig-
norar la meva pregunta i es va dirigir a mi com si em conegués 
de tota la vida, va demanar aquell cafè sense saber tan sols si 
m’agradava o no i, a més, va donar per suposat el fet que ens 
tornaríem a veure.
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– Que ets mut o què? Hauries de donar-me les gràcies, al-
menys.
– No, ja en tinc prou amb el cafè. Gràcies, és el tercer que em 
prendré avui– vaig dir mecànicament, sense saber ben bé on 
m’estava ficant.
– A mi també m’agrada Eagles i, sobretot, aquella cançó –va 
dir assenyalant la pantalla del meu mòbil– Saps que fan un 
concert a París? Potser sortiria bastant car anar-hi, però val-
dria la pena. El que no sé és quan és i si queden entrades 
encara –va continuar mentre el cambrer ens portava els dos 
cafès i els deixava sobre la taula.
– Seria genial anar-hi, però no tinc temps, per desgràcia. En-
cara no fa ni un mes que s’ha iniciat el curs i els meus pares 
ni s’ho pensarien abans de dir que no em deixen anar sol tan 
lluny. Es veu que fins que comenci la universitat no podré fer 
el que vulgui.
– Se’t veu massa estressat. Hauries de fer alguna bogeria al-
gun cop a la teva vida. Sinó, es tornarà massa avorrida. Més 
ben dit, això no es podria anomenar vida.
– I ara ets filòsof o què?– vaig dir-li, rient, tot i que en realitat 
tenia raó. La meva vida sempre havia estat, fins que va arribar 
aquell moment, massa perfecta, massa estructurada, massa 
avorrida. Ho tenia tot, però no feia el que volia fer. Tenia por, 
una por extrema pel fet que, en un moment donat, alguna 
cosa canviés radicalment.

El canvi és una tempesta que, de sobte, cobreix un cel d’estiu 
i l’ennegreix o, d’altra banda, un sol d’alba, radiant, després 
d’un mal somni. El canvi és risc i el risc porta cap a allò des-
conegut, no cap a la perfecció, però, és la perfecció realment 
allò amb què s’arriba a la felicitat? A mi, la nit em tranquil·lit-
za. No existeix millor llum que l’obscuritat, ja que el dia arriba 
i, quan arriba, m’espanta i m’empenta, molt més que les fos-
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ques, que l’obscuritat. Jo era canvi, però m’amagava i fugia de 
tot el que volta, d’allò que m’envolta, de la realitat.

Barcelona, 23:45. Divendres, 2 d’octubre de 2015

– Per què m’has trucat? –vaig preguntar-li després de tro-
bar-nos, per segona vegada, als voltants de la plaça de Catalu-
nya –És massa tard i no et conec. No sé ni per què he vingut ni 
tan sols per què vaig donar-te el meu número de telèfon –vaig 
afegir.
– Què dius? Segur que esperaves amb moltes ganes que et 
parlés. Si no què fas aquí? A més, no és molt arriscat venir 
aquí a aquestes hores? Què et diran els teus pares? I si arri-
bo a ser un assassí en sèrie, què? –va dir irònicament, somri-
ent –Mira, té, perquè no et queixis– va mostrar-me cinc do-
cuments: dues entrades pel concert d’Eagles, dos bitllets de 
tren a París i un paper que verificava l’estada durant la segona 
setmana de novembre en un hotel prop de Le Bataclan, per a 
dues persones.
– I tu creus que aniré amb un total desconegut fins a no sé 
quants quilòmetres d’aquí?
– Sí –va apropar-se a poc a poc fins al punt de no poder apro-
par-se més –Perquè t’agrado– va concloure.

La llibertat és fer un pas en qualsevol direcció per pròpia vo-
luntat, sense cap preocupació pels pensaments aliens. La lli-
bertat, llavors, és també risc, conseqüències, crueltat. I això 
és el que pot provocar qualsevol decisió. Jo vaig prendre una 
decisió que va significar un canvi: la primera decisió arriscada 
de la meva vida.
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París, 14:22. Dijous, 12 de novembre de 2015

–Demà és el concert, nerviós?
– No, preocupat. Tot això és de bojos... una setmana fora de 
casa... i què passa si els meus pares se n’adonen? I amb les 
classes, què? Saps el que es perd per no assistir a una classe 
de matemàtiques? Quan torni, tot allò em semblarà japonès...
– Aquest tio és molt rar. No sap fer res més que fumar, dormir 
i queixar-se de la llum i de la calor. Passa de tothom.
– Qui acaba de passar de mi ets tu, què fas? –vaig aixecar-me, 
vaig asseure’m al seu costat en el sofà i vaig veure que m’ha-
via pres el llibre que acabava de llegir feia poc temps –Ah! 
Això ho dius perquè encara no has començat la segona part.
– Passo, no m’agrada. No crec que el sol sigui capaç de fer que 
una persona agafi una pistola i mati algú. És totalment absurd.
– D’això es tracta, això és Camus, però no ho comprendràs fins 
al final.
– No suporto aquells que no aprecien la vida, per més diferent 
que sigui aquest personatge de tots els altres. No ho com-
prenc. És veritat allò: la vida no té cap sentit, però som aquí 
i hem de fer alguna cosa, no creus? És millor que no fer res 
o desaparèixer. S’ha d’aprofitar perquè en qualsevol moment 
s’acabarà, i no sabem quan. No m’agrada –va dir molt con-
vençut i seriós, recordant-me l’alliberament de la paraula de 
Meursault, però en un sentit totalment contrari  –Per cert, no 
crec que els teus pares se n’adonin. Ets a casa d’un amic i els 
teus professors no els avisaran per no assistir a classe. Ja no 
ets un nen. 

L’absurd és, clarament, el fet de viure amb un únic destí im-
mutable, prescrit: la mort. Simplement per aquest fet la vida 
deixa de tenir sentit i la mort acaba essent un misteri inelu-
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dible que mai comprendrem fins que ens passi i, quan passi, 
mai es podrà donar a conèixer l’experiència pròpia.

París, 21:20. Divendres, 13 de novembre de 2015

Va començar el concert. Sonava I Only Want You. Tot era per-
fecte. Semblava una pel·lícula: jo, ell i el nostre grup preferit. 
Teníem set. Jo no bevia alcohol, però, com sempre, va acon-
seguir convèncer-me i va decidir anar a buscar una mescla de 
begudes que, segons ell, era molt bona i havia de tastar al-
menys un cop.
– Ara torno, hi vaig ràpidament –va dirigir-se al bar quan la 
cançó es va acabar, amb presses per no perdre’s la següent. 
Estava molt content, i jo també, però va tardar molt.
– Ça va, Paris?! –va cridar el vocalista, amb accent anglès, i va 
rebre una resposta d’entusiasme per part de les 1500 perso-
nes que hi van assistir. Encara no podia creure’m que era allà, 
tan lluny de casa, presenciant el meu primer concert.

Però ell no va tornar. El concert va acabar ràpidament i el lloc 
va convertir-se en un forn, un forn del qual escapar va ser gai-
rebé impossible. Voldria haver finalitzat també tot el meu re-
corregut en aquell moment. Voldria haver-ho deixat tot allà, 
perquè no es podia... no es pot suportar. No va tornar. Jamai 
tornarà. Ja mai no el tornaré a veure. L’infinit s’ha acabat.                              
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RELACió DE CENtREs PARtiCiPANts
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Els centres participants al Premi Sambori 2016 
de la demarcació Girona- Catalunya Nord són:

ALT EMPORDÀ

Escola Carme Guasch i Darné, Figueres
Escola Josep Pallach, Figueres
Escola Josep Peñuelas del Río, La Jonquera
Escola Torre d’en Reig, Vilabertran
INS Ramon Muntaner, Figueres
INS Vilafant, Vilafant
Institut Cap Norfeu, Roses
Institut Illa de Rodes, Roses
La Salle Figueres, Figueres

BAIX EMPORDÀ

Escola Ardenya, Sant Feliu de Guíxols
Escola Gaziel, Sant Feliu de Guíxols
Escola La Sínia, Sant Antoni de Calonge
Escola La Vila, Palamós
Escola L’Estació, Sant Feliu de Guíxols
Escola Pere Rosselló, Calonge
Escola Torres Jonama, Mont-ras
Escola Vall-llobrega, Vall-llobrega
INS Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols

CATALUNYA NORD

Col·legi Pompeu Fabra de La Bressola 
La Bressola de Nyils, Nyils
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GIRONÈS

Bell-lloc, Girona
CCE Montessori-Palau, Girona
Col·legi Dr.Masmitjà, Girona
Escola Domeny, Girona
Escola Eiximenis, Girona
Escola Font de la Pólvora, Girona
Escola Joan Bruguera, Girona
Escola Les Arrels, Salt
Escola Migdia, Girona
Escola Santa Eugènia, Girona
Escola Vedruna, Girona
Institut Montilivi, Girona
Institut Vilablareix, Vilablareix
La Salle Cassà, Cassà de la Selva
La Salle, Girona 
Les Alzines, Girona

LA SELVA

Col·legi Sant Josep, Sant Hilari Sacalm
Escola Castell de Farners, Santa Coloma de Farners
Escola FEDAC, Anglès
Escola Josep Madrenys, Vilobí d’Onyar
Escola Sant Salvador d’Horta, Santa Coloma de Farners
Escola Verdaguer, Sils
Institut de Sils, Sils
Institut Vidreres, Vidreres
La Salle, Santa Coloma de Farners
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PLA DE L’ESTANY

Escola Bora Gran, Serinyà
Escola Casa Nostra, Banyoles
Escola Roqueta - ZER Les Goges, Sant Miquel de Campmajor
Institut Pere Alzius, Banyoles






