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Els Jocs Florals Escolars de Barcelona, la festa de la literatura i la
primavera, han arribat als centres educatius de la ciutat. Nens i
nenes de totes les edats s’han esforçat molt per escriure i reflectir
els seus pensaments amb creativitat i talent. Amb aquesta festa
aprenem que, quan ens expressem, les paraules i la imaginació
poden tenir molta força.
A més, aquest any, el certamen ha incorporat una nova categoria
de conte audiovisual il·lustrat per a alumnat de primària i amb
necessitats educatives especials. Una forma d’escriptura original
que em consta que ha tingut resultats molt interessants, perquè ha
obert noves possibilitats creatives als nois i les noies. Treballar amb
tots els sentits i, a més, aprenent noves tècniques com el guió, la
banda sonora i la dimensió visual i plàstica de la creació, és un
dels motius que han fet més ric aquest procés; però, sobretot, ha
estat ric perquè han treballat entre tots i totes per il·lustrar-lo, editarlo i acabar fent realitat unes creacions multidisciplinàries.
Molts nens i nenes han participat en aquests Jocs Florals Escolars.
L’augment de la participació en una festa com aquesta és un orgull
per a la ciutat, que té el privilegi de comptar amb escoles i instituts
que donen suport a la creació literària i, per tant, a la cultura des
de les seves aules. Així que també vull reconèixer la tasca del
professorat dels centres educatius, perquè, gràcies al seu esforç i a
la seva implicació, aquests nens i nenes aprenen una cosa tan
important com que la cultura i la literatura són un dret que hem
d’exercir des de ben petits. També vull mostrar el meu agraïment a
totes les persones dels jurats, els professionals dels districtes i del
Consorci d’Educació de Barcelona, que, amb la seva feina, han fet
que aquests Jocs Florals Escolars hagin estat possibles.
Finalment, voldria felicitar totes les persones guardonades, perquè
han presentat unes creacions úniques i plenes d’emocions. Amb els
seus treballs han fet, un cop més, que aquests Jocs Florals Escolars
siguin una gran festa de la cultura i de la imaginació per a la ciutat.

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
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Premi al millor POEMA de 1r CICLE DE PRIMÀRIA

La tardor
Quan és tardor,
el sol sembla de formatge.
La llum és taronja
i la lluna és flonja.
Els colors de la tardor
són vermell, taronja i groc,
els colors de l’albercoc.
El color de la tardor és enlluernador.
Els mosquits tan eixerits
es moren encongits.
Les fulles que cauen i giren
tenen vertigen,
volen amb el vent
i cauen rabent.
Jo a la tardor
sento calor i claror.
M’agrada la tardor.

Helena Torner Cerdà
IEA Oriol Martorell
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Premi a lA millor NARRACIÓ de 1r CICLE DE PRIMÀRIA

La papallona que no podia volar
Hi havia una vegada una família de cucs de seda que es van fer
uns capolls per dormir-hi a dins. Els capolls eren suaus i grocs. Un
dia, després de molt dormir, es van despertar i van abandonar els
seus capolls.
Primer va sortir el pare, després la mare i, al final, la filleta. Però, ja
no eren cucs, ara eren papallones blanques. El pare i la mare van
volar i volar, fins que van arribar a un jardí de flors. La seva filleta,
però, no podia volar, tenia les ales mullades, tenia la malaltia de
les papallones que neixen amb les ales mullades.
Els pares estaven molt tristos i van anar a la consulta de la doctora
Papallona. La doctora va veure la petita papallona i va dir que
amb aquelles ales mai no volaria i que hauria de caminar per terra
tota la seva vida.
La família de papallones estava molt trista i va decidir que caminarien junts. Van caminar i caminar, fins que van arribar a un jardí
que tenia un tanca. A la tanca hi havia un cartell que deia: FLOR
ENCANTADA, PERILL, NO PASSEU.
La família de papallones va pensar que si hi entraven volant potser
no passaria res, i així podien arribar fins a la Flor Encantada i
demanar-li unes ales boniques i fortes per a la petita papallona,
per volar tots junts.
Una nit, en silenci, el pare va agafar amb les seves ales la petita
papallona i junts van volar fins a la Flor Encantada. Quan volaven damunt del jardí, van veure una llum que brillava, era la Flor
Encantada.
Van aterrar damunt de la flor. La petita papallona li va a explicar
a la flor la seva trista història, la flor la va escoltar en silenci i li va
acaronar les delicades ales amb els seus pètals.
Després va dir:
–Petita papallona, ara les teves ales ja no estan mullades, ara les
teves ales estan seques i fortes. No tinguis por i vola amb els teus
pares, vola alt, vola lluny, vola fins al cel. Que siguis feliç volant!
La petita papallona, tota emocionada, va dir:
–Gràcies, Flor Encantada, ara sé que puc volar i sóc molt feliç.
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La petita papallona va sortir volant del jardí, els seus pares la van
seguir i van volar junts fins a un arbre. Damunt d’una branca, la
família es va quedar a dormir. Aquella nit va ser la més bonica de
la petita papallona.

Noa Rasero Saura
Escola Barcelona
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PREMI AL MILLOR POEMA DE 2n CICLE DE PRIMÀRIA

Bernat
Hola Bernat,
sóc l’Adrià, el teu germà gran,
que t’esperava per jugar, riure i parlar,
però tu no vas poder-te quedar,
perquè vas marxar volant, amb el vent.
Jo tenia dos anys i mig,
quan el dia que tu vas sortir
no vaig saber si eres ros o moreno,
d’ulls blaus suaus o foscos intensos,
perquè vas marxar volant, amb el vent.
Jo tenia quatre anys i tu en tindries un i mig,
quan va arribar el nostre petit Màrius,
amb ell jugo, ric i parlo,
i cada nit busquem junts l’estrella més brillant, la teva,
perquè vas marxar volant, amb el vent.
Ara tinc deu anys, tu en tindries set i mig i el petit en té sis,
nosaltres vivim junts a la terra i tu vius al cel,
que és on el vent et va deixar
i ens porta missatges eterns que diuen que estàs en pau,
perquè vas marxar volant, amb el vent.

Adrià de Batlle
Centre Joan Roca Guipúzcoa
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Premi a lA millor NARRACIÓ de 2n CICLE DE PRIMÀRIA

MEMÒRIES DE LA NORA
Hola, em dic Nora i ara us explicaré les meves memòries.
Temps era temps, jo vivia a la jungla d’Austràlia i m’ho passava molt
bé perquè tenia dos amics molt especials: el lleopard Tac-Tac i el
goril·la Gungalí. Però, per què eren tan especials? Doncs perquè
el lleopard Tac-Tac era vegetarià i li encantava prendre per berenar
plàtans amb calçots i salsa romesco, i el goril·la Gungalí era cent
per cent al·lèrgic als plàtans i el seu berenar preferit eren les hamburgueses amb patates fregides i salsa romesco. Per tant, us aconsello
que, si els voleu convidar a berenar algun dia a casa vostra, heu
d’assegurar-vos de tenir mooooooooooooooolta salsa romesco.
Jo vivia amb tota la meva família en una casa dalt d’un arbre. El
meu avi Antònio és el millor savi del món, perdó, era el millor savi
del món. Voleu que us expliqui què li va passar al meu avi? Doncs,
avui esteu de sort i us ho explicaré, ja que mai ho explico a ningú.
Quan jo era més petitona, el meu avi em portava a passejar amb
barca. A mi m’encantava, ja que el meu avi m’ensenyava com es
deien els peixos i la resta de criatures marines.
Un dia, quan vam arribar del passeig, va passar una cosa molt sorprenent: a l’avi li van començar a sortir fulles del cap i la seva roba
de mariner es va transformar en un tronc. En pocs segons l’avi s’havia
convertit en un arbre, un preciós roure.
Jo el vaig trasplantar i el vaig plantar a la meva habitació. Cada
matí li parlo i a la nit també: li explico com m’ha anat el dia i les
coses que m’agradaria que em passessin.
La meva àvia Angelita és l’ànima de la casa. Quan estem una mica
tous, sempre ens anima! I fa unes disfresses súper originals. Pel carnestoltes de la jungla de l’any passat va fer una disfressa de ballarina a en Gungalí que va triomfar! Imagineu-vos el Gungalí amb
tutú! I en Tac-Tac anava de sirena. Feien una parella espectacular!
Jo em vaig disfressar de serp amenaçadora, va resultar molt terrorífic! Tothom va arrencar a córrer!
Però, deixem de parlar de mi i centrem-nos en les aventures que
passo a la jungla, un lloc...

8

jocs florals 16.indd 8

01/06/16 15:05

–Sssssssssssssssssssssssss.
Espera, què és això? Oh, no! És la serp amenaçadora! Sí, sí, la
serp de la disfressa, però la de veritat! Es menja tot el que es troba!
Jo no m’ho podia creure fins que vaig veure que es menjava un
cocodril sencer... Va de debò, eh? No us enganyo, ho vaig veure
amb els meus propis ulls!
Va, hem de marxar d’aquí ara mateix, seguiu-me, ràpid, hi ha una cova
aquí a prop, i a la serp amenaçadora li fan por les coves. Som-hi! Allà
estarem segurs. Voleu fer el favor de córrer!!!!
Uf... per poc... Ja hem arribat dins la cova, brrrrrr quin fred... Uauuuuu,
està plena d’estalactites i estalagmites... Sento unes veus... la, la, la,
la... Qui canta? Qui parla? Espereu-vos aquí un moment, vaig a veure
què passa... Però, què veuen els meus ulls? Si són els meus records, un
núvol de records. Mira: l’1 de novembre, quan va néixer la meva germana! O aquest! El 21 de gener, quan vaig fer el càsting a TV Jungla!
Ostres! El dia 29 de febrer, quan vaig saber que tindria una cosineta!
Oh! Que xulo! Ai! Perdoneu que m’hagi distret. Va som-hi, em sembla
que ja podem sortir de la cova, la serp amenaçadora ja ha marxat.
Ai... ja som fora. Que bé que s’hi està, oi? Va, anem a fer un xip-xap al
mar. A veure si hi trobem dofins! Però, hem d’anar alerta amb els taurons! Un dia, al meu pare quasi el mossega un tauró. Si voleu, després
podem a anar a fer surf amb el meu pare.
Visca!! Ja hem arribat a la platja!!!! Què us sembla? És bonica,
oi? Mira, un dofí!! Anem-hi! Hola, dofinet. Ei! Però si és en Xic. Eh,
Nora, vine! Ah! És la meva mare. Ei, mama!! No us he presentat la
meva mare. Es diu M. Àngels i fa smoothies: són uns batuts de fruites
boníssims!!!!!! Que només veure com els fa ja et ve aigua a la boca.
Mmmm... que bons.
Mireu! Aquella nena d’allà és la meva germana, la Júlia, que té
cinc anys. Ei, Júlia! Vols venir a nedar amb els dofins? Síiiii, Baia!
No em pregunteu per què, però en lloc de Nora em diu Baia!
Doncs, som-hi!!!!
Ohhh! L’aigua no està ni molt freda ni molt calenta! Que bé! Si us hi
fixeu bé, allà hi ha una illeta que es diu Mullurcu i el poblet es diu
Sumbara. Amb la barca que em va deixar el meu avi hi anem cada
estiu i allà hi tinc els padrins (així en diuen a Mullurcu), la Carme i el
Miquel. També hi tinc una amiga que es diu Alba i no és cap animal.
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De vegades m’emporto el Gungalí i el Tac-Tac i la meva padrina diu:
Ave Maria puríssima!!!!! Un dia mos destrossaran sa casa! I el padrí
contesta: Amén! I que no mos toquin ses panades!
Iiiiiiiiiii Hola, Xic! Fem una volteta? Júlia, tu puja sobre el Pic. Agafa’t
fort, eh? Arri, Xic, som-hi!!! Iupi!! Mira el meu pare, el Xisco! Molt
bé! Quin estil fent surf, eh? El meu pare és monitor de surf i es passa
tot el dia sobre les onades. A nosaltres ens encanta fer surf amb ell
i els dofins. Un dia vam pujar a la taula el lleopard Tac-Tac i el goril·la Gungalí, i tots els turistes van sortir corrents de l’aigua! Vam
riure molt!! Després els vam donar un bon berenar amb salsa
romesco com a premi! Ostres, ara plou! El clima de la jungla està
ben boig!!!
Anem a prendre un smoothie amb la meva família? Síiiiii!!!
L’especialitat de la casa és l’smoothie de fruites amb romesco, us
hi atreviu? Unga, unga, grrrr, grrrr.
Sí, vosaltres també en tindreu, Gungalí i Tac-Tac!
Bé, vaig a ajudar la meva mare a preparar els vint litres de smoothie de romesco!!!
Adéu! I bon Sant Jordi
Dedicat: a tota la meva família.

Nora Segura Largo
Escola Santa Anna Eixample
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PREMI AL MILLOR POEMA DE 3r CICLE DE PRIMÀRIA

Comiat
De matinada, l’avi m’ha despertat
–Laia, bonica, em vinc a acomiadar.
–On marxes, iaio? –li he preguntat–,
és massa d’hora per passejar.
–Faré un viatge crucial
on hi haurà soledat
amb un amic especial
i no pots venir, per edat.
És un lloc sense retorn
que ens causa trastorn,
deixa espai per a les flors:
si pots, porta’n al meu repòs.
–Iaio –li he dit a l’instant–,
ja sé on vas,
i perquè sóc petita (o ja no tant),
he trencat a plorar: no marxis pas.
L’avi s’allunya i es fa petit
en la immensitat de la fosca nit.
–Fes bondat, no despertis el teu germà,
ja li ho diràs demà.
El meu germà s’ha llevat;
adéu, avi estimat.

Laia Pérez Morales
Col·legi Pare Manyanet
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Premi a lA millor NARRACIÓ de 3r CICLE DE PRIMÀRIA

El Foli de baix
–Què toca ara? –preguntava un.
–Mates –responia l’altre.
–Ens donaran les notes dels exàmens.
–Bon dia. Porto els exàmens corregits. Ara us els repartiré.
Això és el que sentia jo cada dia. Em dic Foli de baix i sóc un foli
de paper. Visc a dins un paquet de fulls, a baix de tot, a la classe
de 6è de l’escola Tres Pins. Sóc un DIN A4 de color blanc, i el
meu desig és poder parlar. Tot va començar un dia plujós d’abril.
El Joan va explicar que s’havia de fer una història o poesia per
als Jocs Florals. De seguida vaig començar a notar que cada cop
tenia menys pes a sobre. Finalment, només quedava jo, que vaig
anar a parar a la taula d’una nena. La nena va començar a fregar
el llapis contra mi. Va escriure:
IDEES:
Però allò va estar buit més de mitja hora. Pel que es veu no se li
acudia cap idea. Al cap d’una estona va escriure:
PERSONATGES:
Quina nena tan poc imaginativa! Tampoc se li acudia cap personatge. No va escriure res en tot el matí. Jo en tenia moltes, d’idees,
però no tinc boca, ni nas, ni ulls... De què serveix tenir sentiments si
no els pots expressar de cap manera? Van ser dos quarts de dotze
i van recollir tots els textos. Així que jo me’n vaig anar amb altres
fulls sobre una taula. Alguns els coneixia perquè eren companys
de paquet, però n’hi havia d’altres que eren reciclats i uns que eren
quadriculats. Aquella nit la vaig passar dins d’un calaix. Ens havien
agrupat de tres en tres i ens havien enganxat amb un clip. Em sembla
que era el que estava més buit.
L’endemà a les nou ja em tornava a trobar davant de la nena. Aquell
dia estava més inspirada. Va escriure tres plantejaments diferents, però
sempre els acabava tatxant. A més de ser una nena poc imaginativa,
era una nena indecisa! Com m’agradaria explicar-li totes les idees
que tinc, pensava jo, però no podia. Es van fer dos quarts de dotze
i, igual que el dia anterior, la nena no havia escrit res i van tornar a
recollir els textos.
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Aquella nit vaig tornar-la a passar dins del calaix. Ara sí que ja estava
segur que era l’únic que estava buit. Tots els fulls estaven guixats i
plens d’idees bones. Jo també estava guixat, però no amb idees
bones. Ja sé que queda malament dir-ho, però les idees que havia
tingut la nena no eren gaire bones.
El tercer i darrer dia, va estar-se molta estona sense posar-hi res.
Aleshores va passar una cosa increïble. Mentre pensava, es va
posar a dibuixar un ull. Un ull gran i molt viu. De cop vaig començar
a veure-hi. Vaig poder veure la cara de la nena. La tenia allargada.
Els seus ulls blau cel em miraven fixament, i tenia els cabells rossos
i llargs. No sé si era alta o baixa, perquè estava asseguda. No en
sé el nom, perquè als Jocs Florals t’havies de posar un pseudònim.
Se la veia neguitosa i preocupada. Tot seguit va dibuixar l’altre ull,
després el nas i finalment va dibuixar la boca. Era un miracle que
hagués passat allò, el meu desig s’havia fet realitat. Podia parlar.
–Psst! Psst! –vaig dir.
Uau! Era la primera vegada que em sentia la veu. Era una sensació
estranya. Tenia una veu fina i clara. La nena rossa, però, no em
va sentir.
–Psst! Psst! –vaig repetir.
–Què dius? –li va preguntar al nen del costat.
–Res, no t’he dit res –contestà ell.
–M’ho dec haver imaginat.
–No! No! No t’ho has imaginat. T’he parlat jo. Aquí baix, al paper.
–Co... Co... Com pot ser que un paper parli? –em preguntà.
–Fins fa poc jo també pensava que era impossible. Però, quan has
dibuixat la boca he pogut parlar. Bé, ara això és igual. T’hauries
d’afanyar a pensar-te una història.
–Sí, sí, ja ho sé, però és que no se m’acut res.
–Jo tinc unes quantes idees, si vols te les explico. Per cert, em dic
Foli de baix.
Vaig explicar-li totes les meves idees. Va passar una cosa que no
m’esperava. La nena va dir-me:
–Ets molt amable, Foli de baix, i tens unes idees molt bones, però
seria copiar si fes un conte amb les idees d’un altre, no trobes? És
injust competir fent trampes. M’he de pensar un conte jo tota sola.
Tenia raó. Tot i que reconec que em vaig quedar trist, no vaig
contestar res. Vaig intentar fer una cara comprensiva, tot i que crec
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que no ho vaig aconseguir, al cap i a la fi la meva cara és un
dibuix i els dibuixos no es mouen. Ella se’m va quedar mirant una
estona. De sobte, els ulls se li van obrir com unes taronges. Havia
tingut una idea.
–Ja ho tinc! –va exclamar–. Faré una història sobre tu!
Sobre mi? Volia fer una història sobre mi? Jo? Però si jo era molt
avorrit.
–A qui li interessa la història d’un foli de paper?
–Doncs a molta gent! A més, tu no ets un foli de paper normal. Ets
un foli de paper amb sentiments, que pot veure-hi, olorar i parlar.
Jo mai no hauria dit que un foli de paper pogués pensar –va dir
ella tota convençuda.
Jo no ho veia clar, però ella ja havia començat a fregar el llapis
a sobre meu. Així que vaig fer l’únic que podia fer, deixar que
escrivís la història. On havia escrit IDEES: tres dies abans, va posar:
història d’un foli. I on havia posat PERSONATGES: va posar: Foli
de baix. Al final he d’admetre que li va quedar força bé i original.
Quan va acabar, li va ensenyar al mestre, que li va marcar les
faltes d’ortografia.
Les va corregir, però ja eren dos quarts de dotze. Per sort, es va
poder quedar per passar a net tota la història. Com a títol li va
posar «El Foli de baix».
Va ordenar els fulls i els va posar dins d’un sobre. Eren les dotze
en punt.
–Ara m’has d’estripar i llançar-me a la paperera –vaig dir.
–Per què?
–La meva funció era que em poguessis escriure una història, i ara ja ho
has fet. Me n’he d’anar. El meu camí s’ha acabat.
–I per què no et deso a la meva carpeta?
–Mira, tothom té un camí i tots els camins tenen un final. Ara jo ja
sóc molt vell i brut, el meu camí ha arribat al final.
Ella ho va entendre, em va agafar i em va partir en mil bocins, que
van caure a la paperera.

Eulàlia Rambla
Escola Tres Pins
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PREMI AL MILLOR POEMA DE 1r CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’illa dels Maians
La meva ciutat està banyada pel mar.
Els seus sons, olors i paisatges
la fan entranyable i els sentits et fan calmar,
com un quadre ple d’imatges.
Els fills d’un barri mariner,
embriagats per la broma.
Tothom viu més al carrer,
mirant les ones plenes d’escuma.
Enredats a les xarxes dels pescadors,
la seva essència de temps enrere,
família i amics conciliadors,
a fora de les cases fent la xerrera.
La meva estimació és gran com el seu mar,
com m’envolta aquest sol,
no puc dir com es fa estimar,
que quan me’n vaig no hi ha consol.

Joan López López
Escola Sant Joan Baptista
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Premi a lA millor NARRACIÓ de 1r CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

La descoberta d’en Pierino
Un diumenge de fa uns mesos va començar un misteri que m’ha fet
viure una aventura que recordaré tota la vida. Era l’hora de dinar
i anàvem per les postres. La mare havia fet el meu plat preferit:
lasanya. I em va sortir de l’ànima donar-li les gràcies per la feinada.
–Mama, avui la lasanya t’ha quedat genial!
–Gràcies, filla –va dir la mare somrient–. Ja sé que és el plat que
més t’agrada.
–Sí, com em coneixes! Però, de fet, tot el que és menjar italià
m’encanta!
–Això deu ser el teu gen italià –va dir el pare, que fins aleshores
havia estat mirant el mòbil.
–El meu gen italià?
–Sí, filla –va exclamar la mare–, el del besavi Piero.
Acabava d’assabentar-me que per les meves venes corria sang
italiana. Em vaig passar la sobretaula preguntant coses a la meva
mare sobre aquest Piero, però les respostes sempre eren molt
imprecises. L’únic que en vaig treure en clar és que dalt de tot de
l’armari del passadís hi havia una caixa amb coses dels besavis.
Em vaig passar tota la tarda remenant aquella caixa i hi vaig trobar
una capseta amb un rellotge de butxaca, unes fotos molt grogues
d’un poble i un paperet rebregat amb unes xifres escrites amb llapis
i que amb prou feines es veien.
Els dies següents em vaig dedicar a recollir informació sobre el
besavi Piero, però en vaig treure ben poca cosa. El seu cognom
era Forlani i s’havia casat amb la besàvia Ramona, el 1915.
El meu germà estava a Lleida estudiant Medicina i apareixia per
casa un cap de setmana al mes carregat de roba bruta, amb més
gana que un llop i sense un cèntim. La nostra relació no era gaire
bona, però el dissabte següent era a casa i, mentre dinàvem, vaig
recordar que havia tingut una novieta italiana. Li vaig preguntar al
Marc –així es diu el meu germà– si encara tenia relació amb la
Nicoletta. Em va dir que sí, però com a amics. La Nicoletta era
una noia molt maca i simpàtica i ens quèiem bé. De fet, em queia
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millor que el meu germà. Vaig demanar al Marc si em podia passar l’adreça electrònica de la Nicoletta amb l’excusa de fer-li una
consulta sobre l’italià. Aquell mateix vespre li vaig enviar les fotos
escanejades del misteriós poble del meu besavi Pierino, que és
com ara l’anomenava. No tenia gaire confiança que la Nicoletta
em respongués, però ho havia d’intentar.
Van passar quinze dies i jo ja havia perdut l’esperança de rebre
una resposta. M’imaginava que la Nicoletta estava tan cremada del
Marc que no volia saber res de tota la família. Però, un vespre, vaig
obrir el mail i em vaig trobar un missatge de la Nicoletta. Em deia que
aquell «poble» era la ciutat de Bari. Em vaig quedar al·lucinada i molt
intrigada sobre una de les fotos, en què es veia una casa vella. Tant,
que vaig decidir passar uns dies de vacances a Bari. El problema era
convèncer els meus pares que m’hi deixessin anar i, a sobre, pagant
ells. El meu pare, que és més tou que la mare, em va dir que sí, amb
dues condicions: que aprovés tot el quart d’ESO amb una mitjana de
notable i que a Bari la Nicoletta es fes càrrec de mi. La primera condició depenia de mi, però la segona, no. Així que vaig enviar un altre
correu a la Nicoletta per demanar-li si em podia tenir uns dies a casa
seva i acompanyar-me a Bari. No van passar ni 24 hores i ja tenia la
resposta… Un sí com una catedral! Així que em vaig posar a estudiar
com una lleona i per Sant Joan el meu pare tenia les notes a taula, la
calculadora del mòbil per fer la mitjana i la visa per pagar el viatge.
Al cap d’uns dies estava trepitjant els carrers de Nàpols amb la
Nicoletta, camí de l’estació per comprar dos bitllets a Bari, a 267
quilòmetres d’allà. Vaig aprofitar el trajecte per explicar a la meva
«tutora» el misteri al voltant del meu besavi italià. Quan, al cap de
quatre hores, hi vam arribar, vaig veure que tot havia canviat molt i
era gairebé irreconeixible respecte a les fotografies d’en Pierino. Amb
la Nicoletta vam anar a la catedral –edifici que apareixia en una
de les fotos– i vam explicar la història a un capellà que portava els
arxius. Només sentir-la, va anar a una prestatgeria plena de pols i en
va baixar un llibre gros com una rajola de menjador. El va obrir i va
començar a buscar els naixements al voltant del 1880. Quan va arribar al maig del 1885, hi va aparèixer un Piero Enrico Forlani. Era fill
de Giuseppe, forner, i de Lucia, bugadera. Quina passada! Llàstima
que no digués on vivien, perquè estava convençuda que la foto de la
casa misteriosa tenia a veure amb ells. De fet, els tres objectes de la
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capsa eren un misteri. Començant pel paperet rebregat, on hi havia
aquests nombres: 20-16-68-73. No era cap telèfon ni cap combinació que em resultés familiar. Vaig ensenyar el paper a la Nicoletta
mentre dinàvem una pizza en una piazza del centre. Ella, que estava
acabant Químiques, em va dir no gaire interessada:
–Potser són nombres dels elements de la taula periòdica…
–Quèeeeee? –vaig dir flipant–. I a què corresponen?
–Calci, sofre, erbi i tàntal –va respondre sense immutar-se.
Que jo sabés, el meu besavi no era químic, així que no entenia què
podia dir allò. Vaig demanar a la Nicoletta si ens podíem quedar
a Bari un altre dia. Em va dir que no hi havia cap problema. Mentre
buscàvem un hotel baratet, no parava de donar voltes a aquells
quatre elements. Vaig fer totes les combinacions possibles i no
sortia res, ni del dret ni del revés. Abans d’anar a dormir, els vaig
apuntar en forma de llista en un trosset de paper. El meu cap no
parava de processar aquella llista i no hi havia manera de dormir.
A les tres de la matinada vaig despertar la pobra Nicoletta per
preguntar-li quins eren els símbols d’aquells elements. Mig zombi,
em va respondre:
–Ca, S, Er, Ta –i va continuar dormint.
No m’ho podia creure, per primer cop em va sortir una paraula que
tenia sentit, perquè Caserta era un poble italià. No em vaig atrevir a
despertar-la per demanar-li on era, perquè m’hagués engegat a fer
punyetes. Però l’endemà, a l’hora d’esmorzar, va ser el primer que
li vaig preguntar.
–És molt a prop de Nàpols, a uns 35 quilòmetres cap al nord –va
dir.
–I si hi anem?
Per la mirada de la Nicoletta vaig notar que estava una mica tipa
de la seva excunyada catalana, que li estava sortint una mica cara.
–I per què no mirem si aquí hi ha algun lloc que es digui així? –va
dir per intentar que se’m passés l’entusiasme i així reduir costos.
Vam anar a la recepció i vam preguntar si hi havia algun lloc a Bari
que es digués Caserta. El recepcionista va obrir un calaix i va treure
un mapa de la ciutat. Va marcar amb un cercle vermell un carreró a
la part vella que es deia Caserta. Allò no era gaire lluny de l’hotel i hi
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vam anar caminant. Al cap de vint minuts estàvem davant d’una casa
que encara recordava la de la foto. Jo estava emocionadíssima i la
Nicoletta, una mica espantada de l’aspecte de la gent que passava
per allà. Jo estava tan nerviosa que no parava de jugar amb el
rellotge d’en Pierino, que portava a la butxaca. De tant tocar-lo, em
va sortir disparat i va caure. Per sort, vaig poder posar el peu abans
no toqués a terra i va topar contra la punta de la meva vamba. El
rellotge estava intacte, però la tapa de darrere va quedar oberta.
Enganxada a la tapa hi havia una petita clau que deia «Cappella 4»
i al darrere, «Piastrella 15». El cor m’anava a mil per hora de l’emoció i fins i tot la Nicoletta estava intrigada. Vam anar disparades cap
a la catedral, perquè era l’únic lloc de la ciutat on hi havia més d’una
capella. Hi vam entrar i vam buscar la capella número quatre. Era la
de Santa Llúcia –Lucia en italià, el nom de la meva rebesàvia! Vam
mirar les rajoles –«piastrelle» en italià– i vam comptar combinacions
que donessin quinze. Al tercer intent vam notar una rajola que ballava una mica i la vam aixecar amb una navalla suïssa. A sota hi havia
una capseta metàl·lica rovellada amb un petit pany. Hi vaig ficar la
clau i es va aixecar la tapa. A dins hi havia uns petits lingots d’or que
l’omplien a vessar.
Jo estava en blanc. La Nicoletta va tancar la caixa, va col·locar
la rajola al seu lloc i em va treure d’una revolada a fora de la
catedral. Va aturar un taxi i vam anar directes a l’hotel. Jo estava
en estat de xoc. Un cop a l’habitació, la Nicoletta va abocar el
contingut de la capsa damunt de la vànova. Hi va comptar quaranta lingots de cinquanta grams cadascun. En total, dos quilos d’or
i un paper escrit a mà amb lletra tremolosa on deia: «La guerra è
terribile. Tutto l’oro del mondo non può pagare il mio dolore».
L’endemà tornava a Barcelona amb autocar, després d’agrair a la
Nicoletta tot el seu ajut amb una abraçada de veritable germana
i una miqueta d’or. Des d’aquell moment, no he deixat de donar
voltes a aquesta misteriosa nota d’en Pierino, però això ja és una
altra història.

Laura Hui Pérez Guerrero
Claret
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PREMI AL MILLOR POEMA DE 2n CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EL MÓN MATEMÀTIC
Existeix un art abstracte,
el món infinit de nombres
que busca el valor exacte
en resposta dels enigmes.
Amb el càlcul adient,
jugant amb un teorema,
és l’estímul per a la ment
resoldre cada problema.
Formulant una equació,
«x» podria valer trenta.
Una simple operació
i tenim la «y» contenta.
Però el món és tot geometria,
paral·lelisme i tangència;
la ciència, què més voldria
tenint Pi per excel·lència?
Ha arribat el Nombre d’Or:
primavera i perfecció.
Abandona el teu temor
que aquí hi ha la solució.
Quan hagis trobat el límit
evita quedar-te estàtic:
segueix buscant l’infinit,
que això és el món matemàtic!

Meritxell Vila Miñana
Sadako
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Premi a lA millor NARRACIÓ de 2n CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Vull anar a Europa
Les ones. Vénen i se’n van, juguen sobre el meu cos. Les onades, aquelles
mateixes onades amb què havia jugat a la platja anys enrere, aquelles en
què havia nedat amb el pare i la mare, aquelles que m’havien arrossegat
fins aquí..., aquelles que ara m’acotxaven suaument i amb delicadesa, tal
com ho feia la mare quan érem a casa, i que m’aporten tranquil·litat, però,
alhora, em mullen la roba i m’omplen el cos de fred. I a la cara, sorra. Sorra
que se m’enganxa a la cara i me l’esgarrapa, que em recorda la barba
del pare, que de tan aspra que era em pessigollejava la cara quan em feia
moixaines. No em puc moure, per més que ho intenti no puc, el meu cos
no respon. A poc a poc el fred m’envaeix tot el cos, un suau pessigolleig
apareix i començo a tenir son. De sobte, sento una veu. És un home. Crida.
Tot d’una noto que s’apropa i que m’agafa, les ones deixen d’acotxar-me,
però jo ja no sento res; la son, el fred i el pessigolleig –que ara ja no és tan
agradable– s’han apoderat de mi.
Aquell matí no vaig anar a l’escola. La nit anterior els pares estaven nerviosos, no paraven de rebuscar pels calaixos, traient-ne coses i ficant roba,
objectes i alguna foto en una petita motxilla groga. Ens havíem llevat molt
d’hora, quan el cel encara era negre i les estrelles més gandules encara es
deixaven veure. Vam agafar un autobús ple de gent i vam abandonar la
ciutat. Ja feia mesos que molts autobusos semblants marxaven de la ciutat
plens de gent. Ja feia temps que durant tot el dia uns grans avions ens
sobrevolaven i feien esclatar uns focs artificials de fum que feien un soroll
molt desagradable. El pare deia que es deien bombes. A l’escola ens
havien explicat que aquelles bombes eren dolentes, i ens havien ensenyat
a amagar-nos-en dins el vell edifici de l’escola.
Es comentava que, no gaire lluny d’aquí, en un lloc anomenat «Europa», no
hi havia bombes dolentes i es vivia millor que a la nostra ciutat. Jo també
volia marxar cap a Europa, ja que, des que havien començat a aparèixer
les bombes, veia que els pares estaven molt nerviosos, i no m’agradava
gens veure’ls així.
Durant el trajecte en autobús, la mare em va explicar que marxàvem de la
ciutat i anàvem cap a Europa, però que el viatge fins allà seria molt llarg.
Quan vaig sentir el que deia la mare, em vaig sentir molt feliç, va ser com
si jo fos un got buit i, de cop, m’omplissin fins a dalt de felicitat. Vaig pre-
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guntar a la mare si allà, a Europa, podria jugar al parc tranquil·lament; si el
soroll de les bombes no em faria plorar mai més; si ella i el pare tornarien
a somriure i, sobretot, si podria tornar a menjar el seu arròs. La mare no va
respondre, però va somriure, em va fer un dolç petó al front i, seguidament,
em va dir que intentés dormir una estona.
Vam caminar durant una bona estona per una ciutat atapeïda de gent, on els
cotxes ocupaven tota la carretera i anaven a tota pastilla. Vaig imaginar-me
a mi mateix mirant per la finestra de l’últim pis d’un d’aquells edificis que semblava que arribaven fins al cel. Segur que des d’allà es podria veure Europa.
Travessant un munt de carrers estrets, vam arribar a una botiga atrotinada
des de la qual es veia el mar. El pare va entrar-hi, però la mare i jo vam
quedar-nos fora. La mare m’agafava fort de la mà mentre mirava el mar
amb preocupació.
El pare va sortir de la botiga. Un home amb cara de pocs amics l’acompanyava. Vaig fixar-me que el pare portava uns objectes de tela de color taronja
fluorescent. Què devien ser? Tenien un color que ressaltava molt, semblava
com si volguessin cridar-me l’atenció per dir-me alguna cosa. Caminant cap
al port de la ciutat d’alts edificis, el pare va posar-me un d’aquells objectes de
roba, i em va dir que eren armilles salvavides i que, per res del món, em tragués la meva mentre érem al mar. Jo no me la pensava treure, era molt bonica.
Una estona després, el pare, la mare i jo érem en una barca del mateix
color que l’armilla que jo portava. A la barca, però, no estàvem sols. Hi
havia un munt de persones més. Amb el pare vam jugar a comptar les persones que hi havia, i vam comptar-ne com a mínim 36. Tots els que anaven
a la barca amb nosaltres portaven una armilla com la nostra, encara que
alguns en portaven una de color blau.
A poc a poc, la ciutat dels edificis alts i dels cotxes ràpids s’allunyava i es
feia petita petita, tant que el meu ditet semblava tan alt com un dels edificis
alts que, en realitat, no arribaven fins al cel. El mar cada cop es feia més
ample, i les ones van començar a fer-se grans. Molta gent va començar a
posar-se nerviosa, i algunes persones cridaven. Feia molt de fred, la meva
roba era xopa i, com que feia molt de vent, la sensació de fred augmentava. El pare abraçava la mare, i la mare m’abraçava molt fort a mi, fent-me
sentir més segur i donant-me una mica de calor. Jo tenia por i volia marxar
d’allà, ja que els crits de la gent em posaven molt nerviós, i el fred i la roba
molla em molestaven molt. Però vaig recordar que anàvem cap a Europa,
així que vaig decidir aguantar, ja que al cap de poc arribaríem al nostre
destí. En tenia moltes ganes. Volia arribar a Europa de seguida.
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Aleshores algú va començar a cridar «Terra! Terra!» i tothom es va posar
molt content. Jo vaig somriure i, per un moment, vaig oblidar el fred que sentia. Però aleshores una onada molt gran va aterrar a la barca, fent-la moure
molt i deixant-nos a tots molls. Un grapat de passatgers va caure al mar, i
l’aigua era molt freda. La barca no va parar de moure’s amunt i avall, cap
a la dreta i cap a l’esquerra, i ningú no la podia controlar.
La gent va tornar a cridar, i molts ploraven. Vaig mirar cap enrere i vaig
veure les armilles salvavides de la gent que abans havia caigut al mar,
flotant. Quan vaig tornar a girar el cap, vaig veure que estàvem a punt
d’estampar-nos contra unes roques. Pocs segons després, la barca es va
tombar i tothom va caure a l’aigua. No veia els pares i estava molt espantat,
però vaig decidir no treure’m l’armilla i deixar-me portar pel mar. L’aigua era
molt freda i ja feia molta estona que m’estava quiet, deixant-me endur per les
onades. Em sentia dèbil, cansat i tenia molta son. De sobte, vaig parar de
balancejar-me i vaig arribar a la sorra d’una platja. Vaig intentar caminar,
però tenia les cames congelades i la roba molla, així que no vaig poder fer
més de dues passes abans de caure a terra.
Un pensament va aparèixer al meu cap: ho havia aconseguit, havia arribat
a Europa. Per fi. Ara tot seria millor; no sentiria el soroll de les bombes;
podria tornar a menjar l’arròs de la mare; veuria els pares feliços i podria
jugar al parc, i fins i tot tenir un gos com el del veí. Havia arribat a Europa.
L’home que m’ha agafat en braços corre cap a una tenda blanca amb
una creu vermella. No para de cridar i, encara que no l’entenc, sé que
està espantat i demana ajuda. Un cop som dins la tenda, em deixa en un
petit llit, on un altre home em mira. Porta una mascareta, un estetoscopi i
una bata blanca. És un metge, un metge europeu. L’home m’ausculta, i el
contacte de l’estetoscopi amb la meva pell és fred, com si un glaçó de gel
es passegés pel meu pit. L’home fa un gest de negació amb el cap i marxa
fent uns signes cap enrere. Uns homes em traslladen cap a un altre lloc i em
tapen amb una manta molt calentona. Allà, tapadet, m’adono que tothom
que passa pel meu davant sembla trist i, de tant en tant, a algú li cau una
llagrimeta. Una estona després em posen en una llitera de plàstic fi i em
traslladen a un vehicle que sembla gran i que deixa anar una forta olor de
gasolina. Aleshores, sento com les gotes de pluja xoquen contra el metall
del vehicle. Plou. Per què plores, Europa, si per fi he arribat?

Laura Minguella Ayuso
Institut Valldemossa
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Premi al millor POEMA DE SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
(batxillerat i cicles formatius)

Silenci
Escolta’l...
...en la fressa del fullatge
en un bosc sense vent,
en la remor de l’aigua
en un àrid desert,
en les passes d’un fantasma
que camina al teu costat
o en el crit d’un home
que per veu només té silenci.
Sent-lo...
...quan reposes la mà sobre una pedra
sense vida en un món viu,
en cada fibra del teu cos
quan algú et parla i tu no escoltes,
en cada part de la teva ànima
quan la resta de veus callen,
en el més profund de l’esperit
quan t’adones del silenci.
Repeteix-lo...
...quan camines en solitud
per una vall angosta,
quan camines sense rumb
pels carrers de la ciutat,
quan respires per viure,
i quan vius per respirar,
i quan, quiet en un indret,
un lloc incert, escoltes el silenci.
Escolta’l, sent-lo, repeteix-lo;
ara, el silenci et pertany.

Gabriel Lluís Luengo
CC Jesús Maria i Josep

24

jocs florals 16.indd 24

01/06/16 15:05

Premi a lA millor NARRACIÓ de SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
(batxillerat i cicles formatius)

Solitud
Alguns deien que tenia tendències suïcides. D’altres, que no havia
pogut suportar la químio. Ma germana els havia escoltat a tots sense
dir ni piu, després se n’havia acomiadat. No sé a qui donaria la raó.
Fet i fet, semblava massa xocada com per preguntar-se per què. En
Quim era el seu únic fill.
Encara me’n recordo, de quan era petit, i venien tots dos a comprar
cada dissabte a la parada. De vegades en Quim es queixava,
«sempre peix!», i deia que volia llaminadures, però, en el fons, li feia
il·lusió. M’ho va confessar l’any passat, quan el diagnòstic. Sempre
havia estat un noi atent i afectuós, però amb el càncer se n’hi va
tornar encara més. Era molt alegre. I no havien estat tendències
suïcides, ni la químio. Havia estat ella.
Jo ja la tenia clissada de feia anys. Recordo quan era petita i anava
a portar flors a la tomba del besavi per Tots Sants. Sempre era allà,
deixant roses en una tomba o donant uns copets a l’espatlla d’una
senyora gran. Pensant-ho ara, em sembla una mica hipòcrita.
Ara arriba la Carme. Que si tinc bruixes? No, avui no n’hem portat.
Li ofereixo verat, que me n’havia demanat feia dos dies quan no
n’hi havia, però resulta que ara no en vol. Vol bruixes. Té el do de
l’oportunitat, aquesta, com diria mon pare.
Va ser al funeral del pare quan la vaig tornar a veure. Gairebé trenta
anys, i me n’havia oblidat completament. Però ella seguia igualeta:
rínxols rojos, més prima que un fideu i tan pàl·lida que donaria enveja a
la mateixa Blancaneus. Sempre jove, atemporal. Me n’hauria d’haver
adonat aleshores, però... Va deixar una corona de roses blanques,
com de costum. Es va girar, em va veure mirant-la i va somriure. Era un
somriure molt trist, aquell. El d’una ànima en pena. Mai no me n’oblidaré. Després va fer mitja volta i se n’anà, tan discreta que ningú més
va semblar adonar-se’n.
No hi ha més clients, o sigui que agafo una safata amb seitons i
començo a rentar-los. És una tasca mecànica, just el que necessito.
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Avui estic massa distreta. Això és ben fàcil, ho podria fer amb els
ulls tancats. Es fa un tall sec al coll i es treuen els budells amb el dit,
arrossegant des del cap fins a la cua.
La peixateria del davant té un pòster amb una platja. Porta penjat a la
paret anys, però, no sé per què, avui em recorda els estius de Salou.
L’any passat hi vam baixar tots, en Pau i el cunyat i ma germana i jo. I
en Quim i la noia, és clar. L’havia coneguda a l’hospital, durant la químio. N’estava completament penjat. Que era tan atenta i tan simpàtica
i tan tot. Jo no vaig dir res, però em preocupava. Potser els hauria hagut
d’avisar, però... m’haurien cregut?
De sobte, ella és aquí, com si l’hagués invocada. Em mira amb ulls
innocents i m’ensenya el número de torn. Vol gambes, si us plau, per
a dos. Per a dos? No puc evitar-ho, tinc curiositat. Cinquanta anys,
i sempre l’he vista sola enmig de les gentades. Em somriu, i sento
un calfred. S’assembla al somriure de l’enterrament del pare, s’hi
assembla massa pel meu gust, però és diferent. Com si l’ànima en
pena fos jo, i no ella.
La serveixo sense dir res. Normalment, a qualsevol clienta li recomanaria la millor manera de preparar les gambes, però a ella sempre
l’he associada amb el silenci. Quan em paga, no puc evitar preguntar-li per què.
Em diu que se sentia sola, i que ell necessitava algú com ella. Que
per fi seran feliços. Que sent haver de fer patir la meva família, però
que està farta de segles de solitud. No puc culpar-la. Sé que ella no
tria pas, que només fa la seva feina.
En Quim apareix amb una bossa de pomes. Em veu i em somriu.
Després li agafa la mà i marxen junts. Ai, Quim! De totes les noies
de qui et podies enamorar, havies de triar la Mort.

Laia Fernández Villanueva
Institut L'Alzina
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Accèssit al millor poema d’Alumnat amb Necessitats
Educatives Especials de Primària

LA METEOROLOGIA M’ENCANTA
Des que era molt petit
el clima sempre m’ha interessat.
El vent m’omple el pit
mentre miro el cel ennuvolat.

La temperatura ha baixat
han vingut uns núvols plens d’aigua.
La tempesta ja ha arribat
haurem de treure el paraigua.

M’agrada veure caure l’aigua,
m’agrada molt sentir els trons,
m’agrada veure els llamps com cauen
en el cel negre que fa por.

De cop, la pluja para
els trons es van allunyant,
els núvols desapareixen
i queda un dia radiant.

Gerard Salvó Belmonte
Escola Fort Pienc
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Accèssit a lA millor NARRACIÓ d’Alumnat amb Necessitats
Educatives Especials de Primària

Els amics d’en Jem
VET AQUÍ QUE EN AQUELL TEMPS DELS CATORZE VENTS,
QUE SET EREN BONS I ALTRES SET DOLENTS, LA JANA, LA
JOANA, L’ÈRIC, L’ELISABET I EN JEM SÓN AMICS.
ELS AMICS VAN A CASA D’EN JEM A JUGAR AMB EN XECU I
EL LONGKO I ESTAN CONTENTS.
A LA NIT, EL PAPA I LA MAMA D’EN JEM DEIXEN DORMIR
ELS AMICS A CASA. L’ENDEMÀ TOTS ELS AMICS AMB LA
MOTXILLA VAN D’EXCURSIÓ A L’ESQUIROL I JUGUEN A
PILOTA I MONSTRES.
I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT I PER LA XEMENEIA S’HA
ESFUMAT!

Jem Prenafeta Carrau
Costa i Llobera
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Accèssit al millor poema d’Alumnat amb Necessitats
Educatives Especials de Secundària

LA MEVA FADA
Em conformo amb el que tinc
però si tu vols em crides i vinc.
No et vull dir quant t’estimo
ni menteixo quan m’animo.
Tu ets boja, jo sóc boig
vivim la vida amb goig.
Si no vols res de mi
amb la teva foto aniré a dormir.
Noia maca, tu m’agrades
més del que m’agraden les fades.
Somio que sóc un camperol
que travessa un rierol.
I troba una fada adormida
en dolços somnis sumida.
L’abraça amb tot l’amor
que brota del seu cor.
Tu ets la fada que avui dia
m’inspira aquesta poesia.

Jesús E. Bautista Herrera
CEE Concha Espina
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Accèssit a lA millor NARRACIÓ d’Alumnat amb Necessitats
Educatives Especials de Secundària

El temps
El temps no és solament temps. El temps són aquells moments on el
temps no és important, quan t’ho passes bé, quan cap preocupació
no és important. Quan obres els ulls i veus que no estàs somiant.
Quan la diversió no té fi, quan les coses que no semblen boniques
sí que ho són. Quan una cosa que portes practicant tot el dia et
surt. Quan el cel és tot blau i no hi ha cap núvol a la vista i el sol
desprèn calor als gira-sols d’un camp. Quan tens un bon dia i
res no el pot fer anar malament. Quan el menjar que has menjat
estava molt bo. Quan tothom et felicita pel teu aniversari. Quan
per fi arriba el dia que tant esperaves, quan estrenen una pel·lícula
que t’agrada molt. Quan mires el calendari i és final de mes. Quan
menges un pastís que t’agrada. Si us dic la veritat, per a mi aquesta
és la definició del temps.

Marius Marian Ionescu
La Ginesta
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Premi al millor Conte Audiovisual

En Bao i els seus amics

Carla Amparo, Pablo Soler, Max Barnés,
Jeremmy Rojas, Umi Tsunoda, Karima Belhamdi,
Shiman Wu, Rohit Chopra, Zihao Zhan, Alejandra Martins,
Tim Meini, Zerva Raza, Jingxuan Shao, Ferran Godó,
Matías Gómez, Redwan Hussain, Iván Martínez,
Lazar Deschamps, Yolanda Subirats, Redwana Begum,
Meritxell Beltrán, Laia Benítez, Alejandra Benítez,
Shiyi Cai, Romit Chopra, Ulises Codd, Valentín Dentici,
Dayana Fernández, Pepe García-Ripoll, Sofia Hughes,
Pablo Mendez, Pritpal Multani, Jarrel Navarro,
Jennifer Zepeda, Juan José Reina, Iu Sakamoto
1r de primària. Escola Pere Vila
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RELACIÓ DE FINALISTES
ALUMNES DE 1r CICLE DE PRIMÀRIA

NARRACIÓ

POESIA

Ariadna Coll Pons

Arlena Córcoles Cumella

Escola Mallorca

Sant Joan Bosco

Nessrin Felfoul Zemouri

Jan Faneca

La platja

La Laura i el tresor de la llumeta

Una tortuga s'ha perdut al mig del
desert

L'aventura d'en Marc

Escola Antoni Balmanya

Escola Lloret

Bruna Garcia Sánchez

Mar Mestres Pons

Al mar hi plouen paraules

Espaguetis

Escola El Sagrer

Orlandai

Ian Iglesias Medina

Andreu Mora Garcia

Els dibuixos màgics

Terratrèmol

IEA Oriol Martorell

Josep Maria de Sagarra

Marc Jerez García

Alessia Piantoni Miralles

El cargol que volia volar

La rosa vermella

Sant Joan Bosco

Escola Barcelona

Lina Lahihi

David Raja Barbosa

Aquella persona especial

L'onada

Escola Milà i Fontanals

Escola La Maquinista

Martina Morató López

Noa Santiago

Els colors tristos

El pas del temps

Escola Proa

Escola Vedruna-Àngels

Sofia Szpunberg Vallejos

Amira Shobet

El ratolí a qui no agradava
el seu ofici

La marieta

Escola Bogatell

Nostra Senyora de Lourdes
Lucia Villanueva Ramos

La vida del ratpenat llagostí
Escola Pau Casals-Gràcia
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ALUMNES DE 2n CICLE DE PRIMÀRIA

NARRACIÓ

POESIA

Aroa Aponte Tur

David Anguera Ropero

Mare de Déu del Coll

CC Sagrada Família

Noa Chaairi El Haouiri

Rita Casares Grau

Escola L'Arenal de Llevant

Escola Barrufet

Claudia Cosa Nadal

Edna Yanay Foguet León

Sant Joan Bosco

Escola Thau Barcelona

Mariona Escofet

Màxim Hoffman Franco

Costa i Llobera

CEE Vida Montserrat

Jan García Medran

Martí López Carmona

Escola Lavínia

Escola Mireia

Laia Parent Benito

Noa Moras Cano

IEA Oriol Martorell

Àngels Garriga

Magí Riba Armengol

Laia Rodríguez Torcal

Escola Sant Felip Neri

Escola Mireia

Karen Sofia Torres Valencia

Martí Ruiz Ibor

Escola El Sagrer

Escola Àngel Baixeras

Ivelisse Wilson

Oriol Sicilia Martín

Escola Lloret

IEA Oriol Martorell

Un ratolí una mica estrany

La xocolata

El llibre que em va canviar la vida

Un bosc de somnis encantat

Un gran equip

Fotografies

La Biblioteca Màgica

Les fraccions

Tothom es mereix ser estimat

El meu atles

Jo ja no sé a quin món estic

Les emocions

Viatjar és el millor

La meva família

La guineu i el caçador

Quan somio amb l'espai

Diari personal

Tinc por a no dormir
Marcel Villagra Bordes

Quin goig la natura
Nabí
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ALUMNES DE 3r CICLE DE PRIMÀRIA

NARRACIÓ

POESIA

Clara Borràs

Jan Bennàssar Martín

Tàber

CC Immaculada Concepció - CIC

Antonella Carrera Tafur

Joana Cruzate Agustí

Mare Nostrum

Escola Àngel Baixeras

Vida García Álvaro

Romy Dunand

Escola Josep Maria Jujol

Peter Pan

Miquel Juan Balestra

David Gallardo Ibáñez

Escola Ignasi Iglésias

Escola L'Estel

Camila Martín Hinojosa

Sergio Guerrero Solé

Col·legi Pare Manyanet

La Muntanyeta

Qin Olivé Adrados

Àlex Jubert Cosialls

Fedac-Amílcar

Reina Elisenda

Eulàlia Ortiz Valencia

Isabella Scarpatti Barros

Escola L'Arenal de Llevant

Escola La Rambleta del Clot

Paula Ràfales Viñas

Gerard Tomé

Maristes La Immaculada

IE Turó de Roquetes

Ilhame Zaaf

Maria Veledo Álvarez

Escola Rubén Darío

Torrent de Can Carabassa

El viatge al país de les llaminadures

Venc felicitat

Tornaran

Portes

Sempre t'estimaré

El meu material

La biblioteca fantàstica

L'àvia i l'oreneta

El secret més dolç

Quin mal!

El color de les emocions

L'amor

Coltan

L'ametller de la meva escola

Amb tu... Per sempre

El temps d'un rellotge

El somni de la Viena

Si jo fos
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ALUMNES DE 1r CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

NARRACIÓ

POESIA

Anna Arias Hernández

Maria Anglada Moreno

CC Maristes la Immaculada

Institut Lluís Vives

Héctor Cases Hernández

Irene Arribas Álvarez

CC Ramon Llull

Institut Vila de Gràcia

Ruth Cevallos Gazo

Ariadna Bonereu Herrera

Escola Proa

CC Ramon Llull

Judit Gata Galtés

Martí Doñate Madrid

Escola Pia Sant Antoni

Institut Ausiàs March

Mia Guaitoli

Ariadna López Gálvez

IEA Oriol Martorell

CC Urgell

Gina Moliné Vallès

Bruna Martínez Civit

Vall d'Hebron

Josep Pla

Maria Quiles Pastor

Anthony Rivas González

Santa Dorotea

Col·legi Sant Ferran

Sofia Roig Escobedo

Emma Sarrate

Institut Ausiàs March

Institut Montserrat

Joel Scheneider

Joel Scheneider

Centre Grèvol

Centre Grèvol

En Jan es retarda

Sentiments cantats

El lloc ideal

Déus i àngels

Quan la wifi va caure

Mai m'hauria pensat

Botteled Kisses

El somni

El mar

Identitat

Dissecat

I mat

La trampa mortal

Els tipus de por

Estimat mal humor

Gat i gos

La gran pugna

Dilema
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ALUMNES DE 2n CICLE DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

NARRACIÓ

POESIA

Berta Carrasco Martínez

Marina Agustín Hernández

CC Sagrada Família

Pare Damián-Sagrats Cors

Irene Gelabert

Anna Barrera Duque

Institut Emperador Carles

Institut Joan Fuster

Rosa Milian Costa

Paula Cavero Bombarros

Francisco de Goya

Manuel Carrasco i Formiguera

Anna Palet Moneva

Clara Conangla Torres

Infant Jesús

Escola Pia Sant Antoni

Miquel Sierra Altarriba

Núria Grau

Institut La Sedeta

Centre Grèvol

Núria Torquet Luna

Alba Mercado García

CC Sant Miquel

XXV Olimpíada

Víctor Torrecillas

Sònia Monfort Fabregat

Centre d'Estudis Montseny-Poblenou

Col·legi Pare Manyanet

Maria Lluna Trabal Martínez

Georgina Solà Sellés

Escola Sant Felip Neri

CC Sant Miquel

Núria Urbar Quer

Adrián Vizcaino Rodríguez

Institut Ausiàs March

Institut Sant Andreu

Sang d'infant malaurada

Tren a París

Com gat i gos

El meu clot

Tot

Apol·lo i Dafne

Esclava de la imatge

L'escriptor misteriós

Ets

El diluvi vermell

La realitat

Homenatge a Cervantes

Notes buides

Última parada

Estructura de no-poema (hipòcrita)

La rosa blanca

Lluita a Cal Traviu

Southwest Light
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ALUMNES DE SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
(BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS)

NARRACIÓ

POESIA

Guillem Bas

Clàudia Chacón Hernández

Institut Emperador Carles

CC La Mercè

Elisabet Calabuig Alcántar

Marina Colominas Cervera

Institut Ernest Lluch

Josep Pla

Enric Calvera Martínez

Biplop Dey

Institut Les Corts

Institut Milà i Fontanals

Ània Custodio Folch

Montse Flores Garcia

IEA Oriol Martorell

Institut Joan Boscà

Pol Marín Poyuelo

Sònia-Karin Marqués Kiderle

Francisco de Goya

Institut Vila de Gràcia

Alina Azeem Mohammad
Shaheen

Meritxell Osorio Gálvez

Odio la filosofia

Solitud

Temps de fugida

Fugitiu

Lletres, cares i figures

Miratge

Gris

La dansa nocturna de les flames

El cavaller de l'alegria

Absurd

Enyorança

Desconsol

Institut Sant Andreu

Institut Milà i Fontanals
Marta Roig

A l'oblit

Pol Terrés Sánchez

Informe provisional sobre el desastre
digital

Centre d'Estudis Montseny-Poblenou

Institut Infanta Isabel d'Aragó

Albert Sangenís Franco

Marta Vidal Guirao

Costa i Llobera

Pare Damián-Sagrats Cors

Maholy Segura Chéves

Maria Viñas Casas

Institut XXV Olimpíada

Ales Blaves

La motivació equivocada

Crits de silenci

Ferides de guerra
Claret
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ALUMNES amb Necessitats Educatives Especials

PRIMÀRIA

SecUndÀria

Bruno López Ortiz

Alex Blanco Moreno

Escola Ramon Casas

Institució Montserrat

Arnau Pedra Gallen

Aleix Comas Gayete

Escola Vila Olímpica

Taiga

Dídac Ramírez Ginestà

Luisa Constantin, Belén
Benslimane i Oscar Barea

El cavall i el cargol

De tornada al poble

El meu cor

Els prínceps d'ara

La bicicleta

La princesa de la lluna

Rel

CEE Sant Joan de la Creu
Mònica Vilchez Fresenko

M'agrada cuinar

Sara Gómez Alonso

Corre per tu

Escola Mestre Morera

CEE Pont del Dragó
Oscar Sánchez Martín

Manga

Escola Fàsia
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CONTES Audiovisuals
Constantin, Magalí, Mary i Oriol, amb la col·laboració
de Clàudia i Clyster Lan

En Max i el dinosaure volador
3r de primària. Escola Cervantes

Valentino Azzalin, Leo Bicok, Alba Carreras, Charlotte de Cock,
Lionell Espinoza, Sira Fernández, Zoe Garrós, Núria Granés,
Xesca Imbrogiano, Ian Iruela, Askild Janning, Maria Cisneros,
Ferran Lleixà, Pere Matas, Hugo Medina, Oriana Montero,
Claudia Morcillo, Dana Moscardi, Anna Müller, Lea Pareto,
Guim Prat, Teo Rius, Marcel Rivera, Llúcia Sabata, Vit Sala

En quin pot hi haurà la sal?

1r de primària. Turó del Cargol
Husnain Ahmad, Rizwan Alí, Raúl Climent,
Charles Gemuel Fordan Cajucom, Hammad Saguir,
Jeremy Rijo Santos, Aitana Benito Gil, Alex García Amaya,
Alex Macías Santomé, Denise Navarro de la Torre,
Diana Cordero Domingo, Dayanna Antonella Klaere Ávila,
María Pino Coca, Nerea Pousa González, Javier Gaya Rosco,
Ramsha Assim, Alejandro Cruz Doval, Grace Velez Tello,
Fernando Estruch Serra, Auxiliadora García Cantero,
Sébora Naranjo Ocaña, Pau Báguena Roig, Denise Gallardo Simón,
Xavier González Giménez, Alex González Suñé, Anton Popov,
Elizaveta Rafikova

L’avi i el seu record
CEE La Ginesta

Bettina Barlett, Pere Cabré, Nicolau Canas, Nadia Carriqué,
Airí Codina, Ona Friedman, Marc Gómez, Naroa Guzmán,
Nadege Hughes, Alma López, Donnacha Malone, Neus Ortolà,
Bernat Palacios, Fèlix Petit, Joana Santandreu, Maria Sardà,
David Sicília, Natàlia Taberner, Isona Velàzquez

El cervolet

1r de primària. IEA Oriol Martorell
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Disseny: Tania Yuste / ESDA Llotja
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Ciutat Vella / Eixample
Sants-Montjuïc / Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia / Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu /Sant Martí
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