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Presentació 

 

És un plaer veure com creixen nous projectes dins les Cooperatives d’Ensenyament, com aquest I 
Certamen de Literatura, el qual ha traçat un nou camí  gràcies a la inventiva dels nostres alumnes, els 
quals han utilitzat les paraules per enriquir la seva imaginació i alhora escriure precioses històries plenes 
d’emocions i de sentiments. 

I per això, hem volgut compartir aquest recull dels millors relats dels alumnes premiats amb l’objectiu de 
gaudir dels seus pensaments i d’obrir noves finestres literàries. 

Gràcies a tots els que heu participat  i us animam a seguir gaudint de la paraula.  

 

 

 

Enric Pozo Mas. 

President de la Sectorial d'ensenyament de la UCTAIB. 

 

         20 de maig de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llegir, escriure, aprendre a estimar el món 

 

 Admir els professors i els mestres. No ho dic per quedar bé, crec que la seva tasca és 
importantíssima en el procés de formació d’una societat sana i igualitària, educada en els valors de la 
democràcia, la cultura i el respecte cap els altres. Precisament perquè vivim temps convulsos, on aquests 
valors estan clarament a la baixa, el seu testimoni és cabdal en el procés de fornir persones lliures, 
capaces de transmetre aquests valors en el seu entorn habitual. 

 És dins aquest context que cal inserir aquest I Certamen de Narració Breu de les Cooperatives 
d’Ensenyament, al qual desig una llarga i saludable vida. Escriure, narrar, contar històries amb la sola 
ajuda del paper o l’ordinador, és sense cap dubte una activitat d’allò més engrescadora. Ben mirat són 
ben poques les eines que es necessiten per transformar la realitat, per crear mons a la nostra mida, per 
imaginar situacions que poc o res tenen a veure amb el dia a dia, amb la nostra quotidianitat més 
immediata. I aquí rau la màgia de l’escriptura. En el fet que, ni que sigui per uns instants, som capaços 
d’evadir-nos de la rutina i capficar-nos de valent en un relat, de bastir un món a la mida dels nostres 
somnis i de les nostres quimeres. 

 I això és el que han fet els creadors i les creadores d’aquestes narracions que tot seguit trobareu. 
Nins i adolescents que ens ofereixen el bo i millor de la seva particular collita de mots, perquè els 
assaborim com cal i n’apreciem els matisos, la textura, el missatge, la bellesa intrínseca que posseeixen 
les seves històries i composicions.  

 Cooperar, escriure, fer país, somiar un món millor: no és una mala recepta, ben al contrari. És la 
clau de l’èxit de la convivència i el progrés, entesos aquests com els espais comuns on creixem i maduram 
com a persones. Només em resta, doncs, felicitar els finalistes i els guanyadors d’aquesta primera edició 
del Certamen, amb la convicció que seran moltes i bones les collites que d’ara endavant ens esperen.  

 I, com no, felicitar també els mestres i professors per la seva dedicació, per fomentar l’amor a la 
paraula en uns temps no massa propicis per a la lírica, m’atreviria a dir que fins i tot per a l’Educació. No 
som massa donat a l’èpica ni a la grandiloqüència, però us assegur que són els meus herois, sense comes 
ni pal·liatius. I no cal que us expliqui qui és el drac, en aquest relat... 

 

 Miquel Àngel Lladó Ribas 

 (Poeta i escriptor) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA A 

OBRES GUANYADORA I FINALISTA 

-FINALISTA: UN POBLE ANOMENAT FELANITX 

-GUANYADORA: LES VERDURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN POBLE ANOMENAT FELANITX 

 

 

Hi havia una vegada uns animals que vivien a una pradera amb molta herba i una gran quantitat d'arbres, 
a prop d'una muntanya on havia un santuari anomenat Sant Salvador.  

 

Va passar un temps i varen venir unes persones a aquest lloc; els animals es varen espantar i varen anar 
cap a la muntanya. Als homes els va agradar aquest lloc per viure i hi varen construir les seves cases. 
Aquestes cases aviat es varen convertir en moltes i varen formar un poble on la gent vivia feliç i cada any 
pujaven a la muntanya a veure els animals, que eren els seus amics. A aquest poble el varen anomenar 
Felanitx.  

 

 

 

         Toni Sánchez Almodóvar 

         Cooperativa Es Lledoner 

 

LES VERDURES 

 

Hi havia una vegada unes fruites i unes verdures que es barallaven. Totes volien ésser les més importants i 
les més bones del menú que na Maria havia de fer per celebrar l'aniversari d'en Pep. 

Na Maria tenia fruites i verdures de tots els sabors i colors: raïm, pomes, taronges, maduixes, síndria, 
peres, llimones, cireres, móres, pinyes, melons, coco, plàtans, lletugues, tomàtigues, cebes, pebres, 
pastanagues i colflori.  

Na Maria no sabia que les verdures i les fruites xerrassin i quan va anar a dormir va sentir un renou... Es va 
aixecar i dins la seva cuina passava una cosa molt estranya: la tomàtiga estava parlant! Na Maria va 
pensar que havia somiat, se'n va tornar al llit i l'endemà, quan va anar a preparar el menjar per a 
l'aniversari, va decidir que la tomàtiga seria l'ingredient més important de l'amanida.  

 

 

         Gemma Pascual Marí  

         Cooperativa Manjon  
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OBRES GUANYADORA I FINALISTA 

-FINALISTA: LA MEVA HABITACIÓ 
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LA MEVA HABITACIÓ 

1.- Agradable i lIuminosa. A la nit em fa sentir tranquil·la i a I'estiu m'agrada obrir la finestra. 

A la meva habitació hi tenc un peluix que nom Orelles grans, potes lIargues. A dalt hi viu un veí que té un 
lIoro que els dematins no para de fer renou. 

Cada dia, el meus pares em donen una besada. Un dia, en Llich, el ca del meu germà, va venir a la meva 
habitació i ens posarem a jugar. 

La meva habitació és petita, però ... és bonica i m'encanta. 

Si la meva habitació fos un pastís tendria gust dolç. 

2.- La meva habitació m'agrada perquè quan s'obri la porta veig els raigs de sol, i quan veig el llit m'entren 
moltes ganes de tombar-me i de veure la tele. 

EI meu escriptori és la millor part de l'habitació perquè hi ha totes les coses guapes que guard i la butaca 
es calentíssima, i la roba de l'armari guapíssima. La caixa dels tresors és súper! 

3.- La meva  habitació és gran, de color verd. Entra la lIum els dematins i es sent el renou de la televisió 
els vespres. 

Quan hi entro em sent molt bé, és per a mi tot sol. Escolt el renou que fan els plats quan els meus pares 
escuren. 

Si la meva habitació fos un escenari s'hi escoltaria música rock! 

4.- La meva habitació és confortable i guai. Amb els meus peluixos grans i pesats em sent molt be. La 
meva capsa de receptes és quadrada i verda, i dedins també  hi guardo els diners. 

EI meu puf pesa i quan m'avorreixo faig que sóc un ninja i Ii peg. Estimo el llibre de les receptes perquè 
em fa pensar que sóc un cuiner. 

I el que rnés m'agrada de tot és botar sense sabates, damunt el llit. 

Si la meva habitació fos música, seria heavy metal: "Hells bells, black in Black". 

5.- A la meva habitació, que no es meva perquè I'he de compartir amb les meves germanes, hi ha moltes 
coses que m'agraden: quan obro la porta veig la meva germana petita jugant amb les seves pepes, les 
manualitats tan guapes que fa la meva germana gran, el meu llit cel com la mar, la capsa on guardo les 
meves coses  preferides, la camiseta que em vaig comprar a Madrid, la foto que em vaig fer amb les 
meves germanes ... 

Però també m'agrada fer coses a la meva habitació: mirar les camisetes que duia quan era petit, dormir al 
meu llit calentet, la sensació al despertar, jugar i somiar tot a la nit. 

Si la meva habitació fos una música, seria rock dels 90. 

6.- La meva habitació és gran, però no tant com la dels meus pares, i és per dormir. Tenc uns peluixos 
molts suaus damunt el llit. EI llit és verd i les parets roses, els armaris blancs i les rajoles marrons. 



Alguns peluixos són de quan era petit i un el vaig guanyar abans d'ahir a la fira del Ram, explotant globus. 
M'agrada la meva habitació perquè la tenc des que era un bebè. M'agraden les coses que hi ha: els 
peluixos, les joguines, els llocs amagats... 

A vegades em tomb al llit avorrit o enfadat, fent no res o amb el portàtil. Hi ha fotografies meves. 
M’aqrada la meva habitació perquè és bonica, divertida i em fa sentir bé. 

7.- La meva habitació és petita i ampla. De dia no hi entra molta llum, és confortable. De nit, si no tenc 
son, mir la meva habitació i ella i el meu peluix m'ajuden a dormir. 

Dins la meva habitació estic tranquil, segur. Dins la meva habitació hi ha molt de silenci. Dins la meva 
habitació sóc molt feliç. 

 

         Marta Calafat Cubo 

         Jordi Gomis Burguera 

         Juan Miguel Llabrés 

         Maria Molina Fluxà 

         Joan Tous Pascual 

         Tomeu Trias Socias 

         Xavier Vasco Torrandell 

         Cooperativa Aula Balear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ESPANTAOCELLS I EL MAG 

Hi havia una vegada un poblet anomenat Ocellam, per la quantitat d'ocells que allà hi vivien. En aquest 
poblet hi havia moltes granges que es dedicaven a conrear verdures, fruites..., per poder menjar tots els 
seus habitants. A cada una d'aquestes granges hi havia un espantaocells, perquè si no els ocells es 
menjaven els conreus. Un dia va arribar un Mag al poble, i quan va veure la quantitat d'espantaocells que 
hi havia li va fer pena veure'ls sense vida i va decidir que, quan es fes de nit, agafaria la seva vareta màgica 
i aniria un per un donant-los vida. Així ho va fer, i quan els espantaocells varen veure que tenien vida es 
varen posar molt contents. A la nit varen fer una gran festa i amb el renou que feien varen despertar tota 
la gent del poble, que en veure'ls corrien i es tancaven dins de les seves cases, morts de por. Al dematí, 
amb la sortida del sol, els habitants de les granges es varen aixecar per anar a fer les feines del camp i 
pensant que allò que havien vist durant la nit no era més que un malson. Però no va ser així, ja que el que 
varen trobar va ser que cada un d'aquells espantaocells amb vida pròpia els estaven ajudant amb les 
seves terres, a la vegada que feien enfora els ocells. Els pagesos es varen posar molt contents perquè 
tenien uns nous ajudants! 

Passaren els dies i en aquell poble tot era alegria. Les cançons que pagesos i espantaocells cantaven se 
sentien a quilòmetres de distància del poble. Però una nit d'estiu hi va haver una gran tempesta de llamps 
i trons que va fer que els espantaocells es tornassin dolents. Varen anar a les terres i varen fer malbé tota 
la collita; després anaren al poble, destrossant tot el que trobaven davant seu. Ara sí que tenien por dels 
espantaocells de veres! Per això varen anar a cercar el Mag, per demanar-li que els tornàs a fer 
espantaocells normals, sense vida. Però el Mag feia dies que ja havia partit cap a les muntanyes de l'est. 
Així que varen haver d'elegir un grup d'habitants que anassin a cercar el Mag. Passaren dies i dies i no es 
tenia cap notícia d'aquell grup. Els habitants ja no sabien que més podien fer... Però un bon dia varen 
veure com, de sobte, cada espantaocells tornava a la seva granja i a la seva posició habitual, i com el grup 
d'habitants que havia marxat tornava tot content perquè havia trobat el Mag. Aquella mateixa nit feren 
una gran festa per celebrar que tot ja havia passat i donar-li les gràcies a aquell Mag que els havia salvat. 

 

         Marc Mateu Deyà 

         Cooperativa Es Liceu 
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RALF, L’ELF SALVADOR 

 

Això era i no era un petit elf que nomia Ralf. Vivia a una petita aldea d'un bosc de Mallorca on hi havia 
molta vegetació . Ell no era un elf normal, perquè podia xerrar amb qualsevol ésser viu, com podien ser 
les plantes, els animals i tots els bacteris. 

Un bon dia, quan estava passejant pel bosc, va sentir unes veus que deien: 

-Ajudau-nos, ajudau-nos, ens estam morint per dintre! 

AI principi no sabia qui era, però quan va fregar una planta sense voler, escoltà: 

-Ai, quin mal! 

Ell Ii va demanar què li passava i ella tota adolorida li digué: 

-Totes les plantes ens estam morint per dintre, però no sabem per què! 

Després que ella parlés, va anar a demanar ajuda al savi Vitruvius, que era un elf molt vell. En Ralf li va 
contar tot el que estava passant, i en Vitruvius, molt espantat, li va dir: 

-Si les plantes moren, noltros també morirem, perquè elles ens donen I'energia necessària per a poder 
viure! L'únic que pots fer és anar a la muntanya Odis Eterns. AI cim hi trobaràs l'antídot de la vida, que ho 
cura tot. 

En Ralf, aterrat, contestà: 

-Però si ningú ha tornat de la muntanya Odis Eterns! Diuen que et fan una pregunta per accedir a la 
muntanya que ningú ha aconseguit respondre, i si no la respons pots acabar morint. 

Vitruvius digué: si no ho fas podem acabar extingits! 

Després d'haver escoltat el que havia dit en Vitruvius, en Ralf, sense pensar-s'ho ni una mica, va acceptar 
la proposta. 

AI dia següent en Ralf ja estava preparat per a I'aventura. Després d'haver-se acomiadat de la seva 
família, va anar can Vitruvius a demanar menjar, perquè ell tenia un menjar que mai s'acabava. 

Després de tres dies caminant, es va trobar amb el guardià de la muntanya, que Ii va dir: 

-Ara et diré la pregunta. Tens tres oportunitats per dir la resposta, però si no la contestes bé t’hauré de 
matar, d’acord? 

Llavors li demanà: imagina’t  que estàs a una habitació amb dues portes i que davant de cada porta hi ha 
un guardià. Un d'ells diu la veritat i I'altre diu mentides, però tu no saps qui és qui. Només una porta duu 
a I'exterior; així doncs, I'altre duu a I'infern. Has de saber quina és la porta bona demanant només una 
pregunta a un deIs guardians. Quina pregunta faries? 

En Ralf va fer una petita rialla, perquè aquella pregunta sempre se la feia el seu pare quan era petit . Ell, 
tot decidit, va contestar. 



-Jo Ii preguntaria: quina porta diria que és la bona el teu company? 

EI guardià, sorprès, va dir: pots passar, i no et preocupis pel camí, que no hi haurà res difícil. 

Així ho va fer en Ralf, que va seguir amb la marxa ben content. 

Després d'un temps va arribar a la cima de la muntanya. Allà va trobar un pedestal que al damunt tenia 
un recipient amb un líquid verd a dintre; ell ho va agafar i va tornar. 

L'endemà va arribar a l’aldea i va anar corrent a veure en Vitruvius. Aquest li digué: 

-Per curar les plantes has d'anar a I'Arbre Majestuós que es troba al mig de I'aldea i Ii has de posar 
I'antídot damunt una de les seves arrels, així es curaran totes les plantes. 

En Ralf, sense pensar-ho ni una mica, va anar a I'arbre, va fer el que li havia dit en Vitruvius. El que va 
passar després va ser el que tothom esperava: va curar totes les plantes. 

AI dia següent tothom que vivia allà ho va celebrar. I mai s'oblidarà aquell moment, perquè varen fer una 
estàtua d'en Ralf devora de I'Arbre Majestuós que avui en dia encara es conserva. 

 

        Xisco Meca Laguna 

        Cooperativa Es Liceu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ESPERIT DEL SINDICAT 

A Felanitx s'hi troba un dels cellers més importants de la nostra història, conegut com "El Sindicat". 

Allà s'hi feia un vi que comercialitzàvem, però un any una gran crisi va fer que el Sindicat es tanqués. Si li 
demanes a qualsevol persona et dirà que la crisi que el va fer tancar va ser econòmica, però si et dic que 
aquesta no és la vertadera història, em creuràs? 

Hauríem  d'anar  uns  quants  anys  enrere,  quan  tot  anava  bé. EI vi era  molt  bo, la demanda   era  gran  
i vivíem bé. Vivíem bé fins que un dia va començar a anar tot malament... 

Les màquines demanaven a crits una renovació, un canvi d'olis, un descans ... Ningú no  els  feia cas, els 
homes no sentien res. Però alguna cosa havia canviat: ja no cantaven,  ja no jugaven, només premsaven, 
ja no era res igual. 

Cada vegada el vi era de menor qualitat. Un dia l'esperit del Sindicat va ajudar les màquines perquè no 
fessin tanta feina i va fer que el vi comencés a sortir amb gas perquè  no en fessin més, però als amos tant 
els hi feia. Cada vegada que algú bevia aquell vi estrany li passava una cosa diferent. En Tomàs, el fill de 
na Paquita, cada vegada que feia una "ventositat" prenia el vol cap amunt. A na Joana, cada vegada  que 
xerrava, les paraules li quedaven dins bombolles. I a en Tomeu, que va ser el cas més greu, cada os seu 
estava recobert per una bombolla! 

Felanitx es va convertir durant un  temps  en  un  poble diferent i alegre, on bombolles de tots colors i 
formes emplenaven els carrers pintats de meravelles i de colors vius. 

L'esperit cada vegada  estava  més enfadat, i feia que el vi tingués més gas a mesura que s'anava 
enfadant. Un dia, els caps van fer llevar tot el que quedava a les parres perquè es van adonar que alguna 
cosa no anava bé. Van embotellar el que quedava dins les bótes  i se'n van anar a dormir. Però l’endemà 
dematí les botelles estaven obertes, sense cap gota de vi, i les parres estaven totes plenes de raïms. Què 
estrany! 

Van tornar a llevar-los tots i a fer el mateix,  però res, sempre  tornaven a ser al mateix punt. El vi amb gas 
feia que el tap sortís i l'esperit feia que el vi tornés altra vegada  raïm i tornava  als ceps. 

Els caps, espantats, quan  ho van descobrir, van tancar el celler perquè veien que mai més podrien  tornar  
a fer vi. 

Ara, si vos ho demanen,  ja sabreu el que va passar de veritat en aquest celler i perquè es va tancar el 
Sindicat. 

        Laura Vicens Pont 

        Cooperativa Es Lledoner 
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VIVIM  LA TERRA   (Incendi forestal) 

Un element insignificant dóna pas a una llarga vida, no només dependent d'ell, sinó també de tot el que 
l'envolta. 

Tot comença a partir d'aquí: una petita llavor que s'enfonsa, en una terra que li permet arrelar. I 

surt a l'exterior, es fa gran i creix i és lliure, encara que està plantada, arrelada, i no pot fugir. 

És fèrtil i dóna vida, i crea un nou paisatge, perquè no està sola. I no creix essent una, sinó al voltant de les 
altres; s'enfila sobre una cadena d'arrels que les manté unides com una gran família, que creix 

poc a poc però que es multiplica ràpidament. 

S'escampa per tot, entapissa cada un dels racons disponibles amb mil tons de verds, ho cobreix tot amb 
una manta sense fronteres que no s'aturarà mai. Un territori aïllat i lliure. 

Però entre el seu etern silenci i sense paraules s'encén una minúscula espurna, que pren ràpidament i que 
il·lumina violentament fulles, branques i troncs. I ho encén tot amb un rastre de foc i fum, que en uns 
segons s'ho enduu tot. No es veu res. Tot és una terra negra, fumejant i fosca, barrejada amb les cendres i 
el caliu dels darrers troncs. 

La seva visió ens fereix amb imatges negres i tristes dels passats segles de vida, ara perduda en les restes 
terribles i aterridores que ens ha deixat el foc. Anys i anys per fer-se tot, i en tan sols un moment les 
flamarades han aconseguit desfer-se de tot. 

Enyorança de la frondosa espessor salvatge i silvestre, del suau aire fresc i net, de les delicades estepes, 
de les fulles de colors i del cant del rossinyol. De la pau i de la calma d'aquell bosc, del refugi dels seus 
arbres als dies de pluja i de la seva ombra als dies d'estiu. 

Som les cendres d'una joia, Som el caliu d'un tresor, 

Som el carbó de caramulls d'anys d'esperança, Som el fum de la calma, 

Som les llàgrimes d'un comiat. 

Però estam plantats i arrelats, i no podem fugir. 

I ara, petites clarianes acaricien suaument la nostra escorça cremada i, entre les cendres, el carbó i les 
llàgrimes, la llum deixa entreveure uns petits brots verds de valor i esperança. 

        Maria Vadell 

        Cooperativa Mata de Jonc 

 

 

 

 



LA HISTÒRIA DE LA NAZANIN 

Fa uns 60 anys d’aquesta història, però la seguiré recordant fins que Déu em dugui a la tomba. La record 
com si fos ahir mateix... Em dic Nazanin i aquesta és la meva història. 

Vaig néixer a Afganistan, un lloc preciós però amb una societat molt masclista, on les nines no poden anar 
a escola i les dones no poden sortir de casa sense la companyia d’un home. Els meus pares varen decidir 
posar-me el nom de Nazanin. Aquest nom és molt peculiar, en el meu idioma significa bella, delicada. Els 
meus pares s’estimaven molt, el meu pare era un home molt llest i molt bo, érem una família molt unida. 
La meva àvia també vivia amb nosaltres, era una dona meravellosa i molt llesta. Sempre, abans de dormir, 
em contava una història de les seves que m’encantaven i em deixaven fascinada. Un dia, quan jo només 
tenia 7 anys, uns soldats varen entrar a ca meva sense permís i sense dir res es varen endur el meu pare. 
Cada dia i cada nit, sentia els crits i els plors de la meva mare. Jo no era capaç de dir res, no sabia què 
estava passant. La meva àvia plorava, però sempre que jo m’hi acostava em feia un somriure d’orella a 
orella que em tranquil·litzava. Jo demanava què passava, on era el meu pare i per què havien estat tan 
cruels, però mai obtenia una resposta, només em deien que la vida és molt injusta. Va passar un any, però 
tot seguia igual. La meva àvia i la meva mare no ploraven tant com abans però jo algunes vegades les 
sentia. El meu pobre pare no era on havia d’estar i, per aquest motiu, uns mesos després la meva mare va 
morir. Només em quedava la meva àvia. Jo plorava i plorava, pensant que tot havia estat culpa meva, que 
res tenia sentit i que em volia morir. Per si no fos poc, vaig deixar de parlar, no era capaç de formular ni 
una paraula. No volia menjar i, definitivament, vaig deixar de somriure. La meva àvia em seguia contant 
històries, em parlava, però jo no deia res. Ella ja no sabia què fer, l’únic que sabia era que no es donaria 
per vençuda. Un dia em va ensenyar un lloc de la meva casa que jo mai havia vist. Va obrir una porta que 
sortia del terra i vàrem baixar per unes escales. Abans d’entrar ella em digué que el que m’anava a 
mostrar era un dels tresors més apreciats pel meu pare i per ella, que era totalment secret. Jo no li vaig 
dir res, però estava molt intrigada per saber què hi podia haver, allà dins. Per fi vàrem entrar. No m’ho 
podia creure: era una sala molt gran plena de prestatgeries amb llibres de mil històries per contar, 
històries amb secrets per revelar, tot era meravellós.  

-Gràcies a tots aquests llibres sé d’històries, i ara que has descobert el nostre secret, vull que sàpigues una 
altra cosa. En els meus temps passats jo ajudava el teu pare a salvar aquests llibres prohibits i els anàvem 
amagant en aquesta sala. Gràcies a ells, vàrem aprendre història, vàrem aprendre mil i una aventures 
relatades per autors anònims, vàrem preservar la cultura. Petita, aquests llibres et donaran un futur, amb 
el qual, finalment, tu decidiràs què fer. Jo t’ensenyaré tot el que sé, però hi ha una condició: has 
d’intentar parlar. És cert que la vida és molt injusta i que no estam en un dels nostres millors moments, 
però  la vida continua. Què em dius? 

Tot allò que em va dir em va commoure, la meva àvia era genial, i tot allò era perfecte. Vaig fer que sí amb 
el cap i, ràpidament, la vaig abraçar. Al dia següent, al matí, vaig aixecar-me molt prest i de pressa vaig 
anar al dormitori de la meva àvia. I record molt bé el que li vaig dir: 

-Àvia, desperta, estic preparada per a una nova aventura. 

Ella va obrir els ulls molt impressionada i sense dir res em va agafar de la mà i les dues vàrem baixar. Cada 
dia aprenia i coneixia noves històries i noves aventures que feien que m’interessàs més pel que 
m’envoltava. La meva àvia i jo ens ho passàvem genial, ens podíem estar allà baix dins un dia sencer. 



Quan vaig arribar als 18 anys, ja m’havia llegit tots els llibres d’aquella sala i la meva àvia m’havia 
ensenyat i contat tot el que ella sabia. Només em faltava saber una cosa i no vaig dubtar a demanar-li. 

-Àvia, gràcies a tu he après moltes coses, però hi ha una cosa que encara no sé i m’agradaria saber... 

-És clar Nazanin, digues. 

-Per què aquella nit, quan jo només tenia 7 anys, es varen endur el pare? 

Va sospirar, i va començar a parlar: 

-Quan et vaig contar allò que el teu pare i jo anàvem agafant aquells llibres prohibits no vaig acabar... A 
part d’allò el teu pare feia classes a nins i nines aquí mateix, en aquesta sala, sense demanar res a canvi. 
Aquell dia es varen endur el teu pare per l’únic motiu d’ensenyar a aquells infants. És hora que tu el 
substitueixis, que facis el que feia ell. Has tengut molta sort d'haver llegit aquests llibres, per què no 
continuar ensenyant? El teu pare et va deixar tot això a tu, aquesta sala es tota teva. 

-Àvia, pens el mateix que tu, el meu pare va ser molt valent en fer tot allò, i n’estic ben orgullosa.  

Durant la meva vida vaig anar ensenyant a molta gent, i a la vegada aprenent d’ells, tots apreníem. 
Gràcies a la meva família vaig aconseguir arribar a aquells magnífics llibres i aprendre els secrets de la 
vida. Sabia que corria perill fent tot allò, però estava ben orgullosa i el més important, m’encantava. Em 
vaig arribar a enamorar i em vaig casar. Tenguérem dos fills magnífics, que varen créixer amb la influència 
d’aquells llibres tan especials.  

Ara mateix sóc àvia i el que faig és continuar ensenyant i escrivint noves aventures que neixen de la meva 
imaginació. Estic orgullosa del que he anat fent durant els períodes de la meva vida i m’alegro d'haver 
nascut aquí, perquè encara que no hagi ensenyat a tota la gent que m’agradaria haver ensenyat, per 
alguna cosa es comença. 

 

         Laura Prats Marín 

         Cooperativa CIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA E 

OBRES GUANYADORA I FINALISTA 

-FINALISTA: SILENCIS QUE MARQUEN 

-GUANYADORA: PER CAMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILENCIS QUE MARQUEN 

Diuen que basta una sola experiència perquè la teva vida quedi marcada per sempre. Potser sigui cert ...o 
no, o sí, o no. EI que sí és cert és que cada una de les vivències que ens ocorren al llarg de la nostra 
existència ens va construint, ens defineix, fins que al final només ens en queda el record. I jo, ara que estic 
a punt d'arribar al final de la meva vida, només em ve al cap allò que em va passar fa tants, tants anys ... 

- Toni, si et plau, toma prest!- va cridar la meva mare des del balcó de casa nostra. 

Aquella casa on solia viure de petit, ubicada al passeig Ernest Mestre, a Felanitx, no era precisament d'allò 
mes encisadora. Tenia el just  i necessari per refrescar-nos durant l'estiu i encalentir-nos a l'hivern. La 
meva mare, felanitxera d'arrel igual que el meu pare, sempre intentava arreglar-se el màxim. En realitat, 
només sortia els matins per anar a comprar al Mercat Municipal, però ella m'explicava que s'havia de 
veure bonica per quan el pare arribés de fer feina del "Sindicat de Felanitx". 

Recordo que m'encantava anar a passejar pels camins sinuosos i pedregosos  del voltants del poble: sa 
Clota, Son Ramonet, es Carreró Llarg ... Com enyoro aquells dies en què agafava la bicicleta vella, sense 
rumb fix! 

-Sí, mare, no et preocupis. Acabo de complir els tretze i no és el primer cop que surto tant de matí tot 
sol!-  vaig replicar jo,  afanyant-me per sortir de casa al més aviat possible. L'única cosa que tenia en ment 
era partir, com cada dissabte, amb la meva bicicleta i la motxilla amb el berenar acuradament preparat 
per la meva mare i, tot seguit, recórrer unes quantes desenes de quilòmetres fins arribar al lloc  desitjat: 
el Castell de Santueri. 

Aquell dia de la primera quinzena d'agost no fou igual que els altres. De cop, un plugim, primer suau però 
que desembocà en una tempesta com mai havia vist, em va sorprendre a mig recorregut. Tot just  bramà 
el primer tro al meu timpà, vaig cercar algun lloc on poder passar el temps fins que el cel es calmés i 
tornés al blau intens anterior. I així, buscant entre mata i mata, vaig entrar a una cova d'allò més 
inhòspita... 

AI principi semblava una cova normal, de roca calcària, amb un cert corrent d'aire fred que provenia de 
l'entrada. AI veure que la tempesta no passaria fins al cap d'una bona estona, vaig decidir explorar la 
cavitat ja que, ben mirat, donava la sensació que era molt més gran del que aparentava. Per començar, 
vaig voler assegurar-me que no hi havia cap pou ni cap terreny esfondrat. Un cop analitzada la zona, vaig 
anar avançant cova avall. 

Jo no n'era conscient, però a mesura que caminava m'anava ficant dins túnels i galeries sense cap tipus 
d'orientació i, per desgràcia, sense senyalitzar en cap moment el camí, cosa que va fer que aviat perdés el 
nord. 

AI cap d'una estona, em vaig adonar de la gravetat de la situació. No només m'havia perdut, sinó que 
ningú sabia de l'existència d'aquella cova i, en el cas més extrem, no em podien  venir a rescatar. Un pànic 
com mai havia sentit es va apoderar de mi. Quedar-se a terra plorant o implorant a Déu que em tornés a 
casa no era la solució, així que vaig intentar tomar per allà on havia vingut. 



De sobte vaig veure una llum. AI final del túnel per on caminava, la claror d'una llum provinent de les 
flames d'un foc ocupava tota la paret de roca calcària. Però eI que em posà els pèls de punta fou la silueta 
d'una persona que es dibuixava en les ombres. 

AI principi, la sang es gelà dins les meves venes i era incapaç d'imposar-me sobre la situació. EI renou 
d'una pedra em retornà a la realitat, i vaig córrer a amagar-me darrere una estalactita. Sigil·losament, els 
meus passos em dugueren roca rere roca fins que vaig aconseguir poder veure el panorama sense ser vist: 
un petit fogueró era controlat per un individu. EI què em sorprengué més era que aquella persona era un 
noi. Aviat vaig caure en el compte. Feia exactament dos anys que s'havia perdut Marc Lladonet,  un jove 
de Felanitx. Durant mesos, la policia municipal no es va aturar de buscar-lo i al Mercat Municipal no 
s'havia parlat  d'altra cosa. I ell era allà, dins la cova. I potser a mi se'm reservava el mateix destí... 

Vaig sortir del meu amagatall i, al saludar-lo, ell es sobresaltà i es mostrà esquiu i violent, però una vegada 
que sabé qui era, es calmà una mica. La conversa que tinguérem fou llarga. Ell no estava perdut, sinó que 
no volia tomar a casa: volia viure a la cova. Anys enrere I’havia descoberta, i al sentir-se desgraciat perquè 
era orfe va decidir venir a viure-hi. Jo no vaig intentar convèncer-lo perquè tornés. A pesar que no tenia 
pares i ben segur tots els felanitxers I’apreciaven i volien que tornés, en especial, les monges de les 
Trinitàries que I’havien acollit des de la mort dels seus pares, ell era lliure d'elegir el seu futur. 

Em va guiar a la sortida i vam acabar a la desembocadura d'una altra cova que donava just a baix del 
Castell de Santueri. EI que em cridà més l'atenció foren les vistes. Es veia tot Felanitx i els seus voltants.  
Tot formava el conjunt que caracteritzava tant la meva terra, la meva estimada terra que mai canviaria 
per res. Ni ella ni els seus costums: les matances, el ball dels Cavallets de Felanitx, el gegant del Maculí 
amb na Maria Enganxa... Era allò el que em feia sentir felanitxer i que em feia estimar el meu poble. 

Llavors, em vaig girar cap en Marc. Ell va assentir amb el cap i va tomar a endinsar-se a la cova. Potser 
sortiria algun dia, potser no. Ningú ho sabia. 

Ara veig clar que vaig obrar malament. Que en Marc necessitava sortir d'allà pel seu bé, però en aquells 
moments no ho vaig comprendre. D'ell no se n'ha tornat a saber res mai, i jo, ara que estic a punt 
d'arribar al final de la meva vida, només em ve al cap allò que em va passar fa tants, tants anys... 

        Catalina Salvà Mas 

        Cooperativa Es Lledoner  

 

 

 

 

 

 

 



PER  CAMINAR 

Por ser, la vida  sigui això, caminar, caure, aixecar-se, seguir, tornar a caure i aixecar-se més fort.  Entre  
caiguda  i caiguda, un record,  aquell  que tens  gravat  a la retina, on vares procurar  gravar  fins  l'últim  
detall, l'olor, la llum, fins  i tot la temperatura, potser la vida, és gravar  la teva  pròpia  pel·lícula  i quan  
arribes  al moment  catastròfic   d'aquesta, rebobinar  la cinta, impregnar-se  d'aquell  moment  màgic,  
omplir-se   de força,  tornar  al moment  catastròfic i afrontar-lo  amb  un somriure.  Potser la vida  sigui  
això;  de fet n'estic bastant segur, per mi la vida  funciona  així. Gravar moments  màgics  i disposar-los 
d'escut davant  qualsevol   adversitat.  Plor, o això crec, si més  no sento  patinar  per les galtes  un líquid  
tebi.  Fa fred, tant, que  les respiracions apareixen en forma  de vapor.  La sang,  que  em surt  de 
l'abdomen, s'escorre  entre  les velles  pedres, que segurament no és el primer cop que veuen  passar  
rius rojos. Jo, estirat  al terra. Sobre mi, una farola i el teu pes lleuger. Entre  tu i jo:  una distància   
aproximada   de dos  llavis  i mig. Context: Un carreró  estret,  tant,  que  si em pegués  per fer l'àngel 
tocaria  amb  la punta  dels  dits les parets: ampolles rompudes, un soroll de botes corrent  que s'allunya, 
mescla  d'olors: whisky barat  i orina. Mai he tingut  pressa  per morir,  però  tampoc por de plantar-li 
cara, no se com dir-ho. No puc dir que sigui un suïcida  emocional  ni res d'això, només és que  no 
m'espanta morir. Diuen que  quan  es veu  la mort  de tan a prop,  i més d'un  cop,  arriba  un moment que 
deixa  d'acollonar, suposo   que  deu  ser això.  Amiga  meva, ja ens  hem vist i massa cops t'he  perdut la 
por.  Moment   catastròfic,   rebobinat.   La farola  comença  a fer pampallugues. Intent enfocar   la mirada 
i trobar-te, començo  a diferenciar la teva figura. Rebobinant. També diuen  que  quan  estàs  a punt  de 
morir  se't  fa un tràiler de tots els teus moments i te'ls  posen  a la velocitat   de la llum. I una merda.  
S'apaga   la farola.  Rebobinat, infància.  Merda, m'he  passat. No vaig  tenir pas una  infància agradable. 
Problemes a casa, la mare, plorar  d'amagat, jutjats, separació, discussions, sentir  que  sobres, hospital, 
vespres  de passadís, ambulàncies, funeral. Sol, descobreixes l'alcohol, el tabac i la soledat. Creixes,   
madures en un obrir  i tancar  d'ulls, caus, i no tens res màgic gravat per poder  aixecar-te. No 
presumeixo, però et fas fort,  pot ser massa  fort . Et busques  la vida, i la innocència   se l'emporten una 
nit sense  avisar, finalitza  la infància.  Torna la tènue llum de la farola, m'arriba el moment que buscava, 
porta el teu nom, em treu un somriure, mai falla. La sensació és com  la de les contades ocasions que  vaig  
bufar  les espelmes el dia del meu  aniversari. Recobro la força, ja tinc  els moments, puc continuar. Es 
clava  la teva pupil·la  a la meva. Entre  tu i jo,  un llavi de diferència. No atures d'obrir  i tancar la boca 
ràpidament , deixant  enrere cada  moviment  un rastre  de vapor.  Ja no tinc fred.  Crec  que estàs  cridant  
alguna  cosa  amb  totes  les teves  forces, em sap greu, però  no puc sentir-te. La teva mà estreny la 
meva, la tens  una mica  aferradissa,  suposo  que deu ser per la sang. Cada cop  que  crides  m'arriben 
vibracions,  no puc consentir veure't així,  he de dir-te alguna cosa  i tranquil·litzar-te. Intento  vocalitzar, 
però  m'arriba a la boca  un gusts  fastigós de sang  i m’atur d'intentar-ho. Com sempre, m'empan mirant-
te els llavis.  Merda!  Necessito un petó. Així que és el que em surt, un petó et dic. Merda! Et cauen les 
llàgrimes i amb la pluja no m'hi havia fixat. Em fots una bufetada, collons! M'estic morint! Tan sols et 
demano un petó i el que m'emporto es una bufetada. Et dic que hauran de ser dos més, són els costos 
fixats per pegar-me una bufetada, és el nostre pacte. T'acostes i elimines els llavis de diferència clavant-
me un petó llarg, i un altre ràpid. Merda! Tot plegat m'està quedant una cursileria monumental. Odio la 
gent cursi. Demano disculpes per la meva forma de parlar, i repetir ''merda'' constantment, si volgués 
podria ser educat i tota la pesca però bah, m'estic morint, no? Doncs a la merda! Només vull parlar 
malament i que em matis a petons. Crec que veig llums d'un cotxe patrulla, deuen buscar els meus, que 
com Pablo Neruda amb Miguel Hernández volen pagar amb sang el que m'han fet, fins i tot mort em 



toques els collons. Em fot que estiguis passant això, però els ideals que ens unien també maten, gairebé 
tant com el fred ganivet que fins fa poc tenia a l'abdomen. 

M'encanta la guspira de rebel·lia que crema als teus ulls. Em semblo molt a Holden Caulfield, si més no 
sempre m'ha parescut un personatge ben curiós, un preludi de l'ebri  immortal, Hank Chinaski, i molts pics 
un mirall on veure’m reflectit. D'hipòcrita el tatxaven a una tertúlia literària, per odiar coses que ell 
mateix feia. I una merda. Llegiu-lo un diumenge de pluja, com avui. Sempre he pensat que és un bon dia 
per morir. Odio els diumenges, per això és un bon dia per morir. Odio massa coses. Et sents cridar, 
m'arriben algunes paraules d'agonia. M'omple de ràbia, sent com s'escampa per les venes, tan buides de 
sang, tan plenes de ràbia, d'il·lusió de somnis, de lluita. M'agradaria poder dir-te algunes paraules. N'estic 
tip d'aquesta situació. M'estic morint i no he tengut collons d'assimilar la situació, com sempre només he 
volgut besar-te. M'amolles la mà. T’estim, perdona'm, aconsegueixo dir-te. Em fas un petó. Ja no sento el 
teu pes lleuger sobre el meu cos fred. Un escàndol de veus, m'eleven, no em fotis que me'n vaig al cel. 
M'obren els ulls i em claven una llum blanca directament als ulls, em sento lleuger, suspès a l'aire però en 
moviment. De sobte, la soledat de la infància apareix. Els somnis, m'hauria agradat fer tantes coses, vull 
dir, que féssim tantes coses. On ets? Et necessito. L'únic que em tranquil·litza és que no he necessitat mai 
l'avís de la mort per començar a viure.  

La vida, com la utopia, és per caminar; tu decideixes com i amb qui. Tot blanc. Negre. Un xiulet. Blanc. 

Potser la vida sigui això, caminar, caure, aixecar-se, seguir, tornar a caure i aixecar-se més fort – i entre 
caiguda i caiguda – un record. 

 

         Tomeu Mesquida 

         Cooperativa Es Liceu 
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