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P resentació 

La paraula és , avui , l'escut darrer ci e la memòria i del sentim ent; és , i ha de ser, la clau de la 

raó i de la justícia . Avui, més que mai, amb l'escr iptura, com amb d'altres armes carregades de 

jusd cia, tots , i sobre tot cis més joves, hem d'ofe rir la veu de l'esperança contra c is murs del 

silenci: c l silenci de la por, de la ignorància i la tristesa . .. o cl sil enci terr ible del camp després 

de cada batalla . 

Els cata lans sabem que la nos tra llengua és una par t indestriable del dret a ésser, que ens 

atorga la històr ia. Per la llengua, la llengua de la marc o cl parc, la llengua del germà, de l'amic 

i c l veí , servem un patrimoni comú que ens uneix, més enllà ci e la mort , a la te rra. 

Per a ls c¡ ui us end inseu pels subti ls laberin ts de la literatu ra, i aneu encara més enllà de la 

paraula plana i pragmàtica ci e cada d ia , la llengua és l'e ina esmolada que acobla è tica i estèt ica, 

fent cl fe rm cam í, imaginari , de la creació . Avui , acabant c l segle de la modern itat i de la 

tècnica, la poesia, Ics narracions, la creació són, encara, com cl pa i la sal. Conreant la raó i la 

crc;ició donem 1·esposta a la barbàr ic , la intransigència i la ind ife rència. 

Aquesta XVI edició de la Mostra Literària del Maresme demostra un any més com , des del 

Consell Comarcal i des dels Ajuntam ents , podem afa vorir la cul tura i la il·lusió . 

Els c¡ ui he u par t icipat en la XV I Most ra Literària del Maresme ens hi heu fet dipositaris de la 

vos tra esperança i c l vos tre treball de creació, i jo, que com a alca lde de Vilassar de Mar he rebut 

amb ho nor la responsabili tat d 'organitza r aquesta setzena entrega de premis de la fase comarca l 

de la Mostra, l'any qu e, després de tres legislatures seguides deixo aques ta alca ld ia, vull acabar 

amb c l m issatge que m'ha acom panyat durant aquests anys i que vull fe r comú a tots c is qu i 

estim e u la nostra comarca: la il·l usió i l'esperança en un futur fet també de poesia i creació . 

Josep Maria Núñez i Cirera 
Alcalde de Vi lassar de Mar 
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Preàmbul 

El patrimoni cu ltural d'una comarca són Ics seves pedres , tant com cl seu paisatge, Ics co l· lcc

cions d'objectes i documents, tant com la seva gent, cl bo i dolent, material i immatenal, tot 

plegat formant part de forma modes ta alhoi·a c¡uc impresci ndibl e, d'un país. A cops, entrem'.g 

d'ac¡ucst petit tresor hi ha joies inesperades , com estels c¡uc lluen més c¡uc altres en un cel scrc , 

com ombres i si lencis c¡uc ens reconforten l'anim si sabem obrir cis sentits i l'esperit; llavors 

creiem albi ra r alguna d'ac¡ucs tcs espurnes i veiem c¡uc és c¡uclcom més, trobem un carreu sòlid 

i poderós, als murs de casa nost~a, la casa dels parcs i cis avis, la nostra pàtria. 

A la comarca del Maresme son molts c is noms d'ac¡uclls c¡uc han aportat els seu treball al 

món de Ics ll etres. La Mostra Comarcal del Maresme és un homenatge implícit a tots ac¡uclls 

noms destacats c¡uc fan de la nostn llengua allò més preuat. Mossèn Pere Ribot n'és un exem 

ple , cii ens ha llegat la paraula, l'amor a la pàtria i la vo luntat de transcendència; la seva memò

ria és la nostra responsabilitat i cl nostre compromís. El missatge de Mn . Pere Ribot és, avui, 

encara viu: una actitud personal i una obra escrita c¡ue rebem com cl més preuat tresor amb cl 

dcm·c de fer-lo arribar a Ics generacions futures. 

Amb Ics paraules, Ics imatges, c is somnis i la il·lusió c¡uc recull ac¡ucst llibre, amb cis treba lls 

d'ac¡uclls , petits i grans, c¡uc l'han fet poss ibl e, la nos tra comarca reconeix, un cop més, la 

importància d'un ges t tan Íntim com col·lectiu: la paraula escrita , Ja grafia convertida en sim

bòlic laberint de la memòria. La Mostra Literària del Maresme ha vo lgut homenatjar, per pri

mer cop, un fill de la nostra comarca: Mn. Pere Ribot. El món de Ics ll etres i tots nosa ltres 

estem en deute amb ac¡ucst home Íntegre de paraula i d'esperit. Que les seves petjades ens 

recordin c¡uc tots podem cercar la fràgil flama de la creació dintTc nostre. 

Llum Torrents 

Directora del Museu de la Marina de Vilassa r 
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XVJ Mostra Literària del Maresme 

BASES 

1. Participants 
l . l. Hi haurà cinc grups repartits de la manera següent: 

Grup A De 6a 8 anys 

Grup B De 9a 11 anys 

Grup C De 12 a 14 anys 

Grup D De l S a 18 anys 
Grup E De J 9 anys enclavant 

l. Obres concursants 

2 l. En to ts c is g rups hi hau rà Ics modalitats de poesia i de prosa . 

· Els treballs hauran cie ser ind ividuals, escrits en català i tota lm ent inèdits. 2.2. 
3 No podran concursar en ac¡ucsta edició cie la mostra c is autors c¡uc hagin resu ltat prc-2 .. 

111 iats tant a la fase local com a la fase comarcal cie l'edició anterior, ja fos am b l 'obtenció 

d 'u n prim er premi o d'un accèssit en c¡ua lscvol cie Ics ducs moda li tats. 

3. Característiques 

3. 1. Tant c is treba lls de poesia com cis cie prosa hauran cie reunir c is rcc¡uisits següents: c l 

tema serà lliure, d 'ex tensió no superior a 5 fulls (DIN A4), escrits per una sola ca ra i a 

dobl e espai. 
Els treballs tècnics i científics en c¡ucdcn excl osos. 3.2. 

3 A més de l 'obra orig inal, es presentara n 5 còpies i un disq u et c¡uc contindrà l' obra 3 .. 
orig inal g ravada en un fitxer, c¡uc portarà cl mate ix títol c¡uc c l de J' obra presentada i que 

estarà degudament identificat a l'ctic¡ucta amb cl lema , l'edat i cl grup. 

De tots c is apartats anter io rs, passen a la fase comarcal ducs obres de cada grup i moda

J.4. litat per municipi, per tant, cl nombre màx im d'obres presentades per cada població no 

ha de ser super io r a 20. 
En cas c¡uc un ajuntament no hagi o rgani tzat la fase local i c¡uc al concurs s' hi presentin 

3
·
5

· més de vin t obres, Ics regidories de Cultu ra de cada població s' han de comprometre a 

fer una selecció del material presentat. 
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10. 

4. Pliques 
4.1. 

4.2. 
Les obres no aniran signacles i portaran un lema amb c l qual es distingirà l'autor. 

S'hi adjuntarà un sobre tancat on s 'indicarà XVI MOSTRA LITERÀRIA DEL MARES-

ME, cl lema, l'edat, cl grup i cl vincle amb la comarca -en cl cas cie no viure hab itual 

ment al Maresme-. 

4.3 . Dins cl sobre hi haurà una tarja amb cl nom, cognoms, adreça, telè fon de l'autor i foto

còpia del DNI (en cl cas dels grups D i E). 

S. Presentació dels treballs 
S. t. 

S.2. 

S.3. 

S.4. 

Un mateix autor no podrà presentar originals en més d ' una població, del contrari que

darà desqualificat. l, a més a més, haurà de presentar c l seu treball a la població on es tigui 

empadronat, sempre que visqui habitualment al Maresme. De no ser així , haurà d'acre

ditar quin tipus de vincle té amb la comarca -si laboral, acadèm ic o de segona rcsidència

pcr poder-s' hi presentar. 

Els concursants han de lliurar c is seus treballs, en hores d'oficina, a la regidoria de cultu

ra de l'aj untament on res ide ixin, tret dels escolars , que podran escollir de concursar a la 

població on visquin o bé a la població on cursin c is seus estudis. 

Els ajuntam ents que organitzin la fase local de la mostra, exposaran a Ics seves bascs 

quines só n Ics dates límit per poder presentar cis treballs concursants. 

El dia límit per a la presentació dels treba lls de Ics poblacions que no realitzin fase loca l 

serà cl d ia 26 d'abril de 1999 . 

S.S. A continuació cis aj un taments participants enviaran cl material que s' hagi presentat a 

concurs a la seu del MUSEU DE LA MARI NA DE VILASSAR (Av. Eduard Ferrés, SO, 
08340 Vilassar de Mar) . 

6. Premis 
6.1. A banda dels premis que cada ajuntament organitzador pugui concedir a nive ll local, c is 

premis de la mostra a ni ve ll comarca l consistiran en un prim er premi i un accèss it per a 

cada grup i modalitat. 
6.2. El mate ix dia que es faci públic c l veredicte de l jurat es donaran a conèixer c is premis 

ato rgats. 

7. Jurat 

7. 1. Cada municipi nomenarà cl jurat que qualifi carà cis treba lls locals i l'ajuntament enca r

regat d'acollir l' acte final de lliurament de premis escollirà c is membres del jurat co
marcal. 

7 .2. El pr im er premi i un accèss it de cada grup passaran a la fase comarca l. 

7.3. El jurat po t declarar desert qualsevo l de ls premis oferts si la qualitat de ls treballs aix í ho 
requere ix. 



8. Veredicte i repartiment de premis 
8.1. El veredicte del jurat es fora públic a la poblaci ó cie VILASSAR DE MAR, cl dia 30 cie 

maig cie J 999, a partir de Ics J 2 h al MUSEU DE LA MAR INA DE VILASSA R, i cis 

premis es lliu raran en cl mate ix acte. 

9. Aclariments 
9. 1. Les obres presentades no podran ser recuperades una vegada s 'hag in lliu1·at per partici

par al concurs. Les obres que resultin guanyadores es conser varan a i' ARXIU HISTÒ

RIC COMARCAL DE MATARÓ , amb seu a l' edifici de Can Palauct, per tal d' evitar la 

di spersió dels treba lls premiats entre cis arxius dels diferents ajuntaments que vagin 

acollint la mostra. 

9.2. Les obres guanyadores seran publicades per l'ajuntament organitzador en una prime ra 

edició i to ts cis participants al concurs tindran dret a un exemplar gratuït d' aques ta 

primera publicació . 

9.3 . Qualsevol imprevist se ra resolt pe l conse ll de ls ajuntaments parti cipants. 

9.4. El fe t de concursar implica la total acceptació d 'aques tes bascs. 
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12. 

A juntaments participants 

l l 

ALELLA 

ARENYS DE MAR 

ARENYS DE MUNT 

ARGENTONA 

CABRERA DE MAR 

CABRILS 

CALDES D'ESTRAC 

CALELLA 

CANET DE MAR 

DOSRIUS 

EL MASNOU 

MATARÓ 

MONTGAT 

ÒRRIUS 

PALAFOLLS 

PI NEDA DE MAR 

PREMIÀ DE DALT 

PREMIÀ DE MAR 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

SANTVICENÇ DE MONTALT 

TEIÀ 

TIANA 

VILASSAR DE DALT 

VILASSAR DE MAR 

Nota: Les poblacions subratllades organi tzen fase local de la mostra 



XVJ Mostra Literària del Maresme 

Reun its a Vilassar cie Mar, a la seu del Museu de la Mar ina de Vilassar, en data 12 de maig cie 

1999 Ics senyores M. Gracia Gelp í, Conxita Mas , Conx ita Cuesta i M.Teresa Fa rrcny en gua li 

tat de jurat cie la XVI Mostra Literaria del Maresme fase Loca l cor responent a Vi lassar ci e Mar, 

i XV I Mostra Lite rària del Maresme, fase Comarcal, i segons la normativa .estipulada a Ics bascs 

del concurs, acorden atorgar cis premis següents: 

Fase Comarcal 

CATEGO RIA A 

Poesia: ! r premi 

2n premi 

Prosa: !r premi 

2n premi 

CATEGOR IA B 

Poesia: !r premi 

2n premi 

Prosa : !r premi 

2n premi ex-aeguo 

2n prem i cx-aeg uo 

Les lletres 

Julià Castell ve ll 

El mar 

Berta Sa la Samon 

El conte g laçai 

Albert Ruf Sanchez 

L' aventllra dels cigrons 

Gui llem Gajarclo Diago 

La vaca Paca 

Gen ís Dom ènech 

L'eriç6 

Francesc Cortés Cid 

El país de les monedes 

Elisenda Rigau Nadal 

La vida d'una papallona 

Victò ria Tamboleo Mi llan 

;l i•isla d'ocell 

Noemi Carrau Gual 

• 
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14 o 

CATEGORIA C 

Poesia: 

Prosa: 

1r premi 

2n premi 

1r premi 

2n premi 

Poemes 

Cristina Martínez Badia 

La mare 

Gcorgina Cañas Hcrcdia 

Una bona ami9a 

Macarcna Palau Zoidin 

Vist amb els meus ulls 

Alba CéspcdcsTor 

Reunits a Vilassar de ar, a la seu del Museu de la Marina de Vilassar, en data 12 de maig de 

1999 la senyora Carme Rovira, cl senyor Albert Calls i cl senyor Albert Figueres, en qualitat de 

jurat de la XV I Mostra Literària del Maresme fase Local corresponent a Vilassar de Mar, i XV I 

Mostra Literària del Maresme, fase Comarcal, i segons la normativa estipulada a Ics bascs del 

concurs, acorden atorgar cis premis següents: 

Fase Comarcal 

CATEGORIA D 

Poesia: 1r premi 

2n premi 

Prosa: 1r premi 

2n prem i 

CATEGORIA E 

Poesia: 1r premi 

2n prem i 

Prosa: 1r premi 

2n premi 

S . d .I 1· d'h' ent1ments un e 10 1vern 

Laia Corbella Bestit 

Així ho vai9 descobrir 

Gemma Pascual Av ila 

El carrer major 

Mcritxcll Sauras Quctart 

El so de l'oblit 

Marta March Bencyto 

Besos d'ai9ua i sa l 

Estanislau Boada i Montagut 

A caps de vida 

Cristina Pérez Carda 

Rese t 

Roger Castell s Olivella 

Cors auxiliars 

Cristina Pérez Carda 



XVI Mostra Literària 
del Maresme 

Recull de treballs premiats 
Vilassar de Mar, 1999 
Hom enatge a mossèn Pere Ribot 

• 





Poesia 
• 





categoria ·A 
1r premi 

Julià Castellvell 

Les lletres 

Primer les vocals que són mes normals. 

La A que és la més bonica. 

La E que s'er,ifada una mica. 

La l porta 11n barret. 

La O rodona com /,n grassonet. 

La U del Perú a 17 la'{atlleta, 

quan plou i fa fred li dóna escalforeta. 

Ara vénen les consona 

que són mé elegants. 

La A que 's la primera, 

com que Ja l'hem fet, al llit es queda. 

La B, we ja és una consonant, 

sembla uns pantalons curts que van caminant. 

La C també ho és, 
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20 . 

--------A11rb l¿;¡ t:Jvvl~fer ne.t v·---
aquí tens la VE. 

La H ésïaFa!rêVés 

pero amb un pal més tra\iessat. 

La !J és com una L vista efíl un mirall 

i sembla un ham de c2ist ·l. 

La K és mitja estrella 

però també sembla a titella. 

La L són do~al s 

mo tt sem!7lants i molt amíguets. 

La M semblen dues cames 

camín nt-sol7re magran s. 

La com que és molt fina 

to el dia es pentina. 
l 

La O que era una vocal 

ara ja no cal. 

La de pota, pinya i pilota 

sermbla que porta una gral'.l carota. 

La és com la O r-er-' amb cueta 

i de lluny sembla una rateta. 

Fent RIC-RAC-RUC 

la R ens ha fet un ensurt. 



Quan el s6 està en el cel 

la S surt amb un vel. ------Quan la T s' t'à quieteta 

ja tens penjador a la caseta. 

La v ca amb les seves banyes 

la \1 porta sobre les pestanyes. 

L s bessones malcriades 

ues V estan enganxades. 

a X el sant ha celebrat 

i a tots ens ha convidat. 

La Y no hi és en català 

r erò sí en castellà. 

La Z ens ha adormit 

j que l'abecedari s'ha finit. 

• 21 



categoria ·A 

22 o 

2n premi 
Berta Sala Sa mon 

La mar 

La mar amb 

c is peixos a baix 

alguctcs verdoses 

de color 

verd íluix 

i verd fosc. 

Bonica és 

la mar, 

aigua salada 

ones i ones 

altes i baixes 

cap a la sorra van. 



categoria 'B 
/r premi 

Genís Domènech 

La vaca Paca s'escapa 

H i hav ia una vegada una vaca 

qu e cie no m li van posar Paca . 

Vi via e n una g ranja sense po rcs 

i d'ànecs n'hi hav ia pocs. 

l·li vivie n c is seus am os i e ll a , 

i a poc a poc s'anava fe nt ve lla. 

L'am o la t ractava m o lt malam ent 

pe rò e lla res istia pacientm e nt. 

A la nit va somiar 

q ue l'am o se la vo lia me njar, 

i la do na la cuinava 

amb sa lsa de pastanaga. 

Aques ta vegada va ten ir sort 

i e ncara no l i va arribar la mo rt, 

ja que amb po r es va despe rtar 

pe rò no res li va passar. 

Va somiar un altre dia 

que unes ales li cre ix ie n, 

pe rò l'am o se n'ado nava 

i de seguida Ics tallava. 

A la nit això somniava 

i de dia la seva lle t cl onava . 

Així passaven cis mesos, 

per la vaca i c is pagesos. 

Però un dia va arribar 

que a mitja nit es va despertar 

i a la seva esquena hi hav ia 

unes ales que vo laven . 

Es va aixeca r mo lt a poc a poc 

per no fe r res de soro ll, 

i als seus amos no despertar 

i, per fi , poder escapar. 

Per la fin estra va sortir 

ràpida com un colibrí 

i cl conte ja es tà acabat, 

si no és mentida serà ve ritat . 
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categoria ·B 

24 o 

2n premi 
Francesc Cortés Cid 

L'eriçó 

Té moltes punxes, 

és tot un senyor, 

c l veuràs al bosc 

i es diu eriçó. 

Si te'l trobes al bosc, 

vig ila on vols trepitjar, 

que si trepitges l'eriçó 

cl peu et podràs punxar. 

Té més punxes al cos 

que estre l Ics té cl eci, 
no se sap si és traïdor, 

no se sap si és fidel. 

N'hi ha que són al bosc, 

n'hi ha que són al mar, 

cis de mar poden nedar, 

i cis de terra, cam inar. 

Si coneixes l'er içó 

i vo ls ser cl seu company, 

hauràs cie començar ara, 

si vo ls ser-ho per cap d'any. 



categoria· c 

/r premi 

Cristina Martínez Badia 

Poemes 

El destí 

Amb cis ulls cansats i la mirada apagada 

hi ha l'àv ia al balanci, 

només una tri sta mirada, 

ni un somriure ni un sentir. 

L'àvia vol viure per sempre, 

no vol perdre ni un minut, 

en ar ribar c l vespre 

es gronxa recordant sa joventut. 

Té entre Ics mans un tresor, 

un tresor que la fa viure, 

és la néta del seu cor 

que sempre li porta un somriure. 

Una ll àgr ima de l'àv ia 

relli sca rostre ava ll , 

és una llàgr im a d'agon ia 

en mirar-se al mirall . 

Hi ha l'avi al seu costat 

animant- la en tot moment, 

compartint la soledat 

amb tot el sentiment. 

S6n ducs llargues vides 

que s'acosten a la fi, 
nom és vo len seguir unides 

per la resta del destí. 

Les coses, l 'origen i el món 

Les coses i c is hom es 

es creen en cl mate ix moment 

que Ics anomenes. 

Res ni ningú existeix 

sense nom, 

sigui ric 

o sigui pobre, 

sigui blanc 

o sigui negre. 

Tot té un or igen, 

un primer dia, 

no puc pensar en res 

sense imaginar- ho abans amb paraules. 

El mon 

és un diccionari 

en movim ent 

per a tots per igual. 

• 25 



26 o 

Tots som iguals 

Més enllà d'aquesta ciutat 

tot continua c l procés indiferent; 

aquesta continuïtat, 

sense canvis , 

m'exaspera 

però també m'exalta, 

d'altra banda. 

El m ón no ha elit res més 

que una sola cosa: 

"Tots som iguals". 

Primer cm va interessar 

aquesta dita 

però ara , 

en c l seu buit , 

cm fe re ix tant 

aquesta desigualtat! 

Tot per culpa de l racisme! 

Visquem amb frate rnitat! 

En aquells moments 

En aquells moments en què et sents bé, 

en què una esgarr ifança et recorre cl cos sencer, 

en què notes calma, sents a l'interio r 

on només sents silenci, pau i amor. 

Un d'aquests moments 

en què només vols estar sol, 

en què vols esborrar c l pensament, 

en què tot tema és trist i sense il·lusió. 

Això és C' I que sents 

en aquells mom ents 

que no tens ningú al costat, 

és com un buit clins e l cor. 



categoria·c 

-----------

2n premi 

Georgina Cañas Heredia 

Mare 

Té les mans com cl cotó, 

c¡uan t'abraça to t cl cos 

és com si t'cmbolic¡ués 

i ja no et pogués passar res. 

Quan la sents ja no tens por, 

perc¡uè c l la e t protegeix 

dels problemes 

i del dolor. 

Què es mill or? És veritat? 

Són preguntes c¡uc li faig 

i e lla cm mira i cm somriu 

pcrc¡uè som cl seu motiu . 

Jo la crido "marc, mare" .. . 

tot c l dia i sense hora 

i e lla ve , se 'n va i to rna 

cada cop c¡uc se la nombra. 

Més c¡uc maca, alta i lles ta 

vu ll c¡uc siguis g ran persona, 

sempre cm diu en veu baixc ta 

c¡uan no en fa ig ni una cie dre ta. 

--- -
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categoria ·n 
lr premi 

Laia Corbella Bestit 

Sentiments d'un dia d'hivern 

Platja 

Caminant sobre la sorra, 

móns minúsculs, microcosmos, 

humida : hi deixaré petjada, 

la petjada del meu cor. 

Aigües extenses i inacabables 

tremolen i es mouen sota cl gran cel. 

La llum de la lluna, blanca en la foscor, 

ocu ltarà els nostres cossos pl ens de lluentor. 

Mar imm ens fe t de llàgrim es nostres, 

per fi ens hem ajuntat al món! 

Nedant enmig del teu miratge 

veig re fl ectit c l nostre amor. 

Corro per la platja, 

m'ajupo a besar-la , 

només un miratge 

fruit del meu desig. 

Descans infinit sota les estre ll es, 

nostra marc lluna ja ens guiarà . 

Aigua immensa negra, l'aigua dels teus ulls, 

nost res cossos cobrirà. 

Bombolla 

No ve ig més en llà dels teus ulls 

mi rada tendra de negre, 

boira espessa i blanca 

la meva puresa. 
l 

Sento música feta d'aigua, 

paradís etern per mi, 

veig imatges infinites 

refl ectides en cl respir. 

Aguí dins to t és harm onia, 

c l teu suau tacte cm frega cl cor. 

M'estrenyo tota un fragment, 

d'a9ucs t descans interior. 

Quan esclati la bombolla, 

saltaran to ts cis colors 

com llàgrimes tendres de mi 

d'un co lor negre ve llutat. 



Llàgrimes 

Pcd cs negres co lor d'atzabeja, 

d'una bri llantor inimaginable, 

penetra l'esguard clins la meva visió, 

mai més en sortirà, lligada per la passió. 

Flama verm ella, sota la perla 

ulls cie ve llu t, mirada espessa. 

Agafo l'agull a, punxo la fl ama 

font cie sang fresca, m'esquinça cl cor. 

La mirada tendra, Ics mans que se'n van 

per entre Ics claus, melod ies suaus. 

Llàg1· im cs blanques, blaves i verdes, 

on són Ics negres, color d'atzabeja? 

Infinit 

A través dels boscos, 

prats, rius i planures , 

mirada perduda 

en la boira espessa. 

De tots colors 

fan cl blanc i cl negre, 

un l'extreu enfora, 

l'altre cl queda dintre. 

El meu negre br illant , 

tacte de vell u t, 

no és res més que un som ni 

llambrec perdut . 

A través de Ics aigües, 

remolins d'amor. 

Punxades cie sina, 

són fruit de l'amor. 

Si el negre em capt iva ... 

Com n'és d'atractiva 

l'aigua dels seus ulls! ... 
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categoria·n 

2n premi 
Gemma Pascual Àvila 

Així ho vaig descobrir 

Passo i et frego. 

Sense voler, vol ent. 

Et necessito, 

com la vida de Ics flors al vent. 

Et busco, e t ve ig, 

mirades clavades , 

sento 111 és i m és , 

com del m ón freqüents escapades. 

Sempre et miro, 

et sen to i segueixo , 

im pulsos inquiets. 

A tu l'ànima condueixo. 

Cor : amo i senyor 

de m ovim ents iner ts, 

no esco lto raons, 

si, a ixi ho va ig saber del cert. 

No cm deix is mor ir. 

Atracció de les ments, 

sento inferns cruels , 

penso en carici cs , am or imm ens. 

Aigua i a ire junts: 

ho ritzó indefinit , 

intuïció , bé . 

Si, aix i c l cor va sentir delit. 

Sempre es tas present . 

Amor em va enva ir. 

Mar no e t parte ix is ! 

Sí, et vull , i a ix í ho va ig descobrir. 

Plora, no siguis covard 

Si tu ets capaç de desterrar, 

a llàgr ima viva de dins, 

sentiments provocant do lor, 

no ets covard , no. 

Si sents , com tots els homes forts; 

canvies a esperit dèbil 

i demostrar-ho no et fa por, 

no ets covard, no. 

L'aigua no llisca cara avall! 

Contens la respiració i surts, 

exclames, brillen Ics pe rl es , 

perd Ics arre lades maneres! 

Ensenya que de debò ·pl ores, 

retor na al passat innocent, 

ira i ràbia no só n esqueles , 

perd les arre lades maneres! 

Mira' t a tu mate ix al cor, 

hum à ets , rius i fa molt mal, 

no et rendeixis , mostra cl do lor, 

seràs covard? No ! 

De ver itat que ho pots fe r, 

tu has de ser home sincer, 

intenta-ho, et sentiràs millor, 

seràs covard? No. 



categoria ·E 

------

1r premi 

Estanislau Boada i Montagut 

Besos d'aigua i sal 

Amb aigua de sal i besos 

resseguiré mil·limètricamcnt 

cis grans tossals marins 

del teu cos superb i estranger. 

Amb sal de besos i aigua 

cm capbussaré occànicamc nt 

en la profunditat dels mars ferés tecs 

i moriré d'amor abisma l i mar iner. 

Amb besos d'aigua i sal 

i un goig marinat que endevino, 

eixugaré acuradament 

cada pètal per a no marcir-te 

i no sabria, humilm ent, dir-te 

una altra cosa que t'estim o. 

Acròstic per a un nadó 

Foc rogenc, arbrct vivent, deliri ardent, 

il·luminen aquests teus ulls petits, 

navegant imm ens per mars infinits, 

avui blau -verd diumenge d'hivern. 

Minvada resta ja la lluna antiga. 

Arribes infant, Oh cl sol per estendard! 

Reposa que posa la son tranquil· la, 

cada glop de sina duu un bes delicat. 

D'un fo ll amor has anat prenent la mida 

a galop dels nous cavalls del temps cl plany et dóna vida, 

nadó pet it , abraça 't als boscos del teu sentim ent 

i pren, d 'entre totes Ics fl o rs, roses roges i uns pensaments. 

-------
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Blaveja la lluna a l'alba 

Blaveja la lluna a l'alba 

aquest intens matí de primavera. 

La gespa humida pren color maragda 

i els arbres desprenen lentam ent 

compassats gotims d'escuma blanca. 

32 • 

Que trista i freda és aquesta son matinera, 

lluny dels teus inconeguts besos 

que reclamo i planyo nit a nit, 

lluny dels llavis que em són rebels 

que tan imploro, que em derroten 

i que, a poc a poc, m'esberlen la vida. 

És feixuga la lluna a l'alba, 

és injust el ressò dels sil encis 

que impregnen aquests vergers, 

aquests tossals, aquests anhels 

verds i pr imaverals que abruptament 

em retornen als teus cabells , 

sadollats de rosada, molls pel clam 

i pel desfici de només endevinar-te. 

Quartets del desamor 

Hem anat fent g irar la nostra nòria 

amb somriures incerts i cadenciosos 

i l'hem nodrida cie besos confosos 

fins a l'estrèpit d'una pobra històr ia. 

Han passat anys. El pes de la memòria 

asprament cm elo i i cm sento c is ulls fosos 

de tant aba ixar cl gest i veure exclosos 

c is nostres cors d'una última victòria. 

Ens hem fet grans i no hem sabut comprendre 

quin és el gust do lç de l'amor ni l'ànsia 

dels cossos que es lli uren al Joc més tendre, 

al goig d'estimar, Oh Íntima fragància. 

El fred cie l'hivern ens ha fet mendicants 

mentre gira la nòria de l'absència, 

mentre som i no som uns éssers es tranys, 

el no-res, desert , la indiferència. 



Inútilme nt el m e u cos 

Inú t ilm ent c l meu cos cavalca ava ll 

pe r Ics aigües de Ics estones g rises, 

so m o rt pc1· l'esguard cie Ics altes brises 

i cl ble ix del cos teu desso ta un abriga ll. 

Cos sense cos sob rev isc en l'encenall 

de ls ocults turm ents , cie pass io ns remises 

i c m desperto àridamcnt de m or ts llises 

i c l gest del cos meu en un gran amagata ll. 

Inútilm e nt c l me u cos enveja un bes 

de ls l !av is teus, tota un a vida després 

cie la frag ilitat i l' esperança. 

Un bes a l vent re, a l pit, però un sol bes, res més, 

i no e ixugant l'emprem ta del ro ig estes. 

Com puc viw·c jo amb tanta d electança ! 
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categoria ·E 
2n premi 

Cristina Pérez García 

A cops de vida 

Jo sóc una persona , igual 

a mi . Porto rellotge, si vull, 

però prefere ixo c l sexe . 

M'ag rada l'infinit (fins 

c l dibuixo i tot) però visc 

entre persones i lc$ miro 

d'omplir, si vo len, dels 

meus dies i cis meus dits 

inacababl es . 

l quant a l'amant que busco , 

ja ens trobarem un dia; 

som humans i vivim dintre del 

mate ix cos , com qui diu, 

aix í que li cli c allò de 

fin s a nosa ltres . 

11 

Oració 

Si he es tat sola, no ho he fet 

a propòs it; 

Si m'he enredat parlant d'avui , 

perdona'm, creia que així 

no ex istiria c l dolor. 

Creia que a ixí durarien més 

c is cossos , la carn, la interio r 

que és la que cm fa parlar i 

entendre, també. 

Estic segura que no m'he trast ocat. 

Si c l migdia no ve nia, jo 

et fe ia abraça r-me i, si estava 

trista, to rnava a tu i la vida 

ja no sab_ïa de tel ev isions 

apagades. 

No m'ha calgut bona cal·lig rafi a 

per ser dona ni caure entre tu 

i jo; ni dur rell otge o 

lluna o vés a saber c l què. 

D'entre tota la gent, jo 

t'he vo lgut a tu, per ser tu , 

i tin c als altn~s com 

a di ts de la mà , no m'importa 

quan ts siguin. 

Ill 

No cal un gran lloc per 

posar la vida (entengui's com 

posar un ou) ; 

ser dona ajuda, però és més 

important sentir-se persona; 

donar pa als re ll otges 

i corda a Ics persones, 

obr ir la porta de casa 

i fer ll oc als convidats que vénen 

a passa r la nit en un llibre que , 

vés per on, és c l mill o r lloc 

de casa. 

IV 

De vegades, sento c l teu rostre 

pi c de pell nostra i jo 

no e t miraria si no tinguess is 

c is ull s blaus com cis sent im ents. 

Perquè t' es tim o i no pu c ni vull 



amagar- ho. 

Tot i que, majorment, sóc una 

persona no depenent i jo, i no 

qualsevol altra i sóc una persona 

orientada als quatre vents, 

et necess ito. 

T'espero amb nervis d'ascensor 

al ventre i entro en tu per obr ir 

camins semblants a mans que 

m'estiren cap al cel blavíss im 

i m'estiren per clins, cap amunt, 

de manera que la pell cm tiba 

i cm sento llençada a l'infinit, 

tocant la fi ci e l'espai 

amb Ics puntes dels dits . 

V 

No vull un pa que tingui gust a 

ahir, a abans-d'ahir; 

prefere ixo busca r-ne 

c is ingredients i amassar-lo 

per la teva pell, lentament , 

besant c l rastre de la meva olor, 

perdent-me en laberints sense 

m és sortida que nosaltres, 

a través ci e la teva pell. 

l c is meus se ntits es queden 

dintre teu, com a hostatges, 

fin s molt temps després, 

i s'ompl en d'una aura brillant 

i blavenca i ll encen c l cap 

cnrcra, senten c l g rau màxim 

de plaer, 

perdent-se, finalment, 

en un orgasme sense fi. 

VI 

Ella viu a Ics meves entranyes; 

és part cie Ics meves entranyes; 

perquè és entranya bl e , 

única, i cl seu lloc és 

aquí dins. 

No puc ni vull des lliga r-la-hi; 

només uns sego ns; c is segons 

en què li dic t'estimo i, 

com havia de se r, aquests mots 

la mantenen lligada a 

Ics meves entranyes , perquè 

l'es timo amb tot c l cor, de manera 

que no té sortida des de m i, 

c l seu amor. 

A ma marc: per tantes coses i 

per tot. 

VII 

Jo vu ll una alba on trobar- me; 

vull que cl meu cos i la meva ment 

cm diguin quan és festiu i no 

un covard calendari. 

Vu ll sentir uns ll av is, 

cremant-m e la pell, 

i un cos entrant clins meu 

fins on comença c l tímid infin it 

cie cadascú. 

Vull sentir junt a mi un ésser humà 
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d'alta re llotgeria, incrustat 

cie mi i seguint cl meu ritm e cardíac 

fin s a descobrir fe liçment 

c is sentiments més profunds; 

desitjo enredar-me, com qui 

acaba cie néixer, i plantar 

un arbre , escriure un llibre i 

tenir-m e a tni mateixa; sí; 

clonar-m e llum a mi , mentre 

es t ic a ls teus braços. 

Després xerrarem, ens perdrem 

çn un son i més tard, sortirem 

a fe r migdia de l nostre sentim ent, 

pels carrers i Ics places. 

V11'1 

Farta de viure Ics quatre vides 

cie Ics quatre parets cie casa , 

sentint-me sola, 

miran t com vivien c is a ltres, 

dormint, 

obrint c l diari, 

deixant Ics postres per un altre dia, 

en què cm sentís més viva , més plena, 

farta d'això, 

per fi he sor t it de casa, 

per fi la vida , sa ltant, a cops de vicia, 

dintre meu, ha respirat, 

ha pintat graffitis , 

m'ha despullat c l somriure i c l cor, 

ha descorregut Ics cortin es i m'ha ensenyat 

l'aire sonor de què es tan fets 

cis sentim ents; 

i m'ha llençat al present , si és de dia, 

i al dia , si és de nit . 

IX 

Si pogués assass inar, però amb vicia 

i desfer la tasca dels assass ins 

i tornar a la vicia c is assass inats; 

juro que no cm to rnaria a rentar Ics mans 

ni a queixar-me de l'espera en c is metros. 



Prosa 

• 





categoria 'A 
1r premi 

Albert RufSanchez 

El conte glaçat 

Fa molt de temps en un indret de ls Pi ri neus hi hav ia un pas tor que estava pas tu rant un ramat 

de bens i es va trobar amb un pastor amic. Feia molt i molt de fred però e lls eren molt forts i 

no teni en fre d . Van començar a parlar i parl ar i no s'adonaven que Ics paraul es que deien de 

mi ca en mi ca s'anaven glaçant. Després va anar cadascu cap a casa seva. 

Va arribar la pr imavera i aquell es paraul es es van desglaçar. Q uin guiriga ll se sentí per tots 

c is Pi r in eus! l barrejant-se, barrejant-se, van fo rmar un conte. Aq ues t conte que us acabo 
d'ex plica r. 

- --------------- -
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categoria ·A 
2n premi 

Guillem Gajardo Diago 

L'aventura de dos cigrons 

Hi hav ia una vegada una cuina molt gran . Aques ta cuina tenia un gran rebost. 

La senyora de la casa guardava el menjar com la xocolata , l'arròs , el sucre, les ga le tes i Ics 

ll egums d ins del rebost . 

Un dia va obrir la porta del rebost i va agafar un sac de cigrons. No es va adonar que li van 

caure dos cig rons a terra. 

Els dos cigrons es van espantar molt de trobar-se a te rra però aleshores es van adonar que hi 

hav ia unes m oll es de pa que també estaven a terra i no es van sentir tan so ls. 

La dona quan va acabar de cuinar va escombrar tot el terra de la cuina. 

Els cigrons van anar a parar a la bossa de les escom braries. 

Allà es van fer amics d'una pata ta , d'un tros de pas tanaga i d'un iogurt mig buit. 

No entenien ben bé què fe ien a la bossa d'escombraries. 

l c is seus amics? 

De cop i vo lta es va fe r de nit i algú va agafar la bossa i la va llençar en un ll oc que fe ia un 

soro ll m olt estnny i a més es movia. La pobra pastanaga estava molt espantada i c l cigro ns 

estaven molt ca llats. El iogurt era cl més va lent, de ia que e ls portaven en una mun tanya mera

ve ll osa on estarien amb altres cigrons, pastanagues i més ami cs. 

La pastanaga no es cre ia cl que deia cl iogurt. 

Aleshores va dir que to t allò ho hav ia escoltat dins la nevera que li hav ia dit la senyora tomà

quet al seu fill tomàquet, que quan els aliments van a Ics escombraries van a parar en una g ran 

m untanya cie deixa ll es. 

De cop i vo lta cl soro ll Va para r i va començar a moure's to ta la bossa d 'un cantó a l'altre. 

Tots cridaven molt i estaven molt espantats. 

A la fi la bossa va para r i es va obrir. 

Q uina va ser la sorpresa en veure que e l iogurt tenia raó, es tava to t pi c d' escombrari es: ous 

trencats , pa passat, lle t caducada, espines de peix , ossos cie pollastre i un tros de pastís de nata. 

Tots vivien allà a la gran muntanya d'escombraries. 

Els c igrons hav ien arribat a la que ara seria la seva nova casa . 



categoria ·B 
1r premi 

El isenda Rigau Nadal 

El p aís de les monedes 

Hi havia una vegada un país anom enat PAIS DE LES MONEDES. Aquest país tenia molts 

hab itants: c is francs, Ics lliures, Ics pesse tes , Ics lires, c is escuts ... 

Alguns e ren mo lt coneguts perquè eren molt adi nerats i potents, com cl r. Dòlar que s'ho 

tenia una mica cregut. El Sr. Ien també tenia una gran fortuna, per això era c l seu enemic. El Sr. 

Ien e ra l'a lca lde però tenia un aj udant que es deia Marc, una mica presumi t, que sempre vol ia 

ser més que c is altres. 

Un dia que c l sol brillava molt i no semblava que anés a ploure, va aparè ixer un foraster, tots 

c l miraven però ningú sabia ni com es deia ni d'on venia . 

La senyora Lli ura es tava estenent la roba i li va preguntar a la seva veïna la Pesse ta: 

-Tu saps qu i deu ser? 

-No ho sé pas. L'Escut que es tava de vig ilant no l'ha pogut aturar, estava molt empipat. 

-Tampoc ha dit com es diu ni d'on ve? 

-Jo això no ho sé. Trucaré a la Sra. Lira, que sempre està voltant, a veure si e lla me'n fa cinc 
cèntims. 

Els comentaris van anar passant de casa en casa i de boca en boca. Tots estaven mo lt amoïnats. 

Fins i tot c is més ad inerats de l país van reunir-se amb caràcter d'u rgència però no van treure 
res en clar. 

Un matí, quan tot cl país es va despertar, van veure que hav ien penjat un carte ll a la plaça que 
deia : 

"Es co nvoca a totes Ics monedes de l país a les 6 de la tarda a la plaça. 
Euro" 

-Q ui és ac1ucst Euro ? -es van preguntar c is més matiners. 

-No ho sé -va dir c l Sr. Xí ling, que hav ia matinat per regar cl seu jardí. 

-Jo tampoc -va dir c l Sr. Franc, que tornava de comprar croissants per l'esmorzar. 

-E m sembla CJUC hauré d'anar a veure qui és aquest Euro. És un intrús! -va dir la Sra. Lliura. 

La Sra. Lliura sempre anava molt empolainada, portava un barret amb una ílo r, era una mica 

tafanera i sempre anava preguntant a Ics seves veïnes, com la Sra. Pesseta, que e ra ballar ina , 

portava un ves tit de volants i un clavell al cap qu e era l'enveja de to t c l bar ri . 

A la casa de davant hi viv ia cl Sr. Franc, que era vidu . 

Mentrestant, cl Sr. Dòlar i cl Sr. Ien estaven reunits a casa del prim er per prendre c l te, però 

c l motiu e ra que les a ltres monedes no s'assabentess in de què parlaven. 

-Vo ls dir que aques t Euro no ens portarà prob lemes? -va dir e l Dòlar. 
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-No ho crec. Tots aquests infeliços no li faran cas. Nosaltres c is tenim dominats i fan c l que 

nosaltres diem -va dir el Ien . 
-D e totes maneres, encara que no anem a la reunió cie la plaça , haurem d'enviar-hi un espia 

-va dir e l Ien. 
El campanar cie l'església va tocar les 6 cie la tarda . Tots cis habitants ja estaven re units i mol t 

encuriosits. 

El Sr. Euro ja estava preparat i va començar c l seu discurs: 

-Bé , ens trobem aquí perquè crec que ens hem d'unir tots i fer una moneda més forta, que 

pugui destronar a tots aquests que ens manen ara i es pensen que són c is amos del món . Crec 

que si ens unim hauran d'escoltar-nos per poder posar preu a totes Ics coses. 

Les monedes, x iuxiuejaven les unes amb les altres . 

Si ens posem cl'acorcl, podem ser tan forts com clis. 

-Això està bé -va dir l'Escut, que ja estava una mica endeutat. 

-Jo també ho crec -va dir la Pesseta. 

-El Marc i la Lliura no ho tenien ga ire clar, però també volien treure's aque lls "pallussos" de 

sobre. 

-Si tots ens unim -va dir l' Euro- ningú estarà discriminat. 

-Però ja no ens direm igual -va dir cl Sr. Xí ling. 

-1 què? -va dir la Lira. 

-Com que i què? -va dir c l Marc- . Tu ets més pobre, però jo ja tinc una bona posic ió. 

-D'acord, d'acord -va dir e l Franc-. També tinc bona fama, però crec que la idea és molt 

brillant i tots hauríem cie votar perquè c l nostre representant sigui cl creador d'aquesta id ea , e l 

nou vingut Euro. 

-A ixí clones, vo tem tots . Un rere l'altre van anar posant les paperetes en una bossa. 

Al final, van fer recompte i quasi tots van aprovar la idea. L'Euro seria c l seu representant. 

El Sr. Marc va ser l' encarregat d'anar a casa del Sr. Dòlar. Estava reunit amb e l Sr. Ien. 

-Els he de dir que a partir d'ara vostès ja no manen. Tenim un representant de tots nosaltres 

que es di u Euro.Té tota la nostra confiança. Ja poden anar a fe r Ics maletes, cl nostre represen

tant és l'Euro. 



categoria 'B 
2n premi exaequo 

Victòria Tambolco Milan 

La vida d'una papallona 

Una tarda d'un dia de pluja, jo, una eruga, m'estava alimentant d'unes full es de plantes, quan 

c l m eu in stint cm digué que m'embolcallés en una tela de seda formant com una mena de bossa 
estranya e n Ics branques d'uns matolls. 

Al cap d'uns clics va ig notar un canvi, que cm transformava en un ésser tota lment diferent. 

Després d 'aquell ca nvi te nia ganes de sortir d'aquella bossa i va ig comença r a empèny 1· fin s 

que va ig aconseguir fer un forat a la part més tova de la bossa, però quan anava a sorti r cm vaig 

qucda1· atrapada dins cl forat perquè era massa petit per la meva grandària. Quan va ig aconseguir 

sorti r me 'n va ig adonar que una cosa era diferent: tenia dues ales boniques i esplèndides, tret d'una 

que la tenia esquerdada, segurament s'hav ia tTcncat quan havia estat atrapada dins la bossa de seda. 

Va ig es tar una estona obser vant c l meu nou aspecte ílsic. Em vaig pa rar a pensar: "Per què 

deuen sc1·vi1· aquestes ales?" . Al mateix mom ent aparegué un ésser viu similar a mi , amb dues 
al es qu e Ics ut ili tzava per volar. 

Aleshores me'n va ig aclona1· de perquè servien aque lles ales. Em \'aig preparar per començar 

a volar i qua n va ig emprendre c l vol de seguida vaig caure sobre una branca de matolls. Va ig 

vc u1·c que ja podia volar. Es tava molt cansada, des que havia sortit del capoll de seda havia 

corregut moltes ave ntures i ja no vo lia córrer més riscos. Després de descansar, va ig comença r 

a volar un alt1·c cop i quan ja portava una estona volant cm vaig posar sobre una fl or, la va ig 

observa r i va ig veure que a l seu centre hi havia com una mena de pols groga, la vaig provar, va ig 

ve ure que m'agradava mo lt i va ig continuar xuclant . Al cap d'una estona un insecte amb un cos 

rat llat de groc i negre es va acostar a la fl or fent ZZZZZZZZ .. . . Es va posar al meu cos tat i se'm 

va c¡ucdar m iran t una bona estona fin s g uc es va decid ir a xuclar amb mi la pols que hi havia dins 

d 'aque lla fl o r. De seguida va ig marxar d'aguclla fl o r i me'n vaig adonar c¡uc m'estava c¡ucdant 

sense fo rces , però no li va ig donar importancia, pensant que pots r tindria més gana i vaig anar cap 

a una a ltra fl or a xuclar més pols groga. Quan es va acabar la pols continuava sense forces, i c¡uan 

vaig vobr envers un arbre Ics cames se'm van debilitar i es van quedar sense cap mena de fo rça . 

Al dia següent, cm sentia amb una mica més de força, però ja sabia que s'acostava l'hora cie la 

meva m ort . El meu instint cm to rnà a dir que de ixés anar c is ous, perquè així naixerien més 

erug ues i es co nvertiri en en papallon es. Em va ig assegurar que c is ous que va ig deixar anar 

es tiguess in en un ll oc segur, on c l vent i l'aigua no c is danyés de cap de Ics man eres . 

Quan havia deixat c is ous va ig anar a fe r l'úl tim vol, vaig voler anar al ll oc on va ig néixer, a Ics 
branques d 'uns mato lls . 

Encara es podia obser va r la bossa de seda d'on jo havia sor t it i m'hav ia conver tit en una 

papall o na. Finalm ent, quan ja ho hav ia recordat tot, vaig seure al cos tat de la bossa de seda i cm 
va ig ado rmir sense despertar-m e mai més. 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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categoria ·B 
2n premi exaequo 

Noemi Carrau Gual 

A vista d'ocell 

Com cada dia , rn'estic aqu¡, sobre c l meu penya-segat preferit, contemplant mcravcl lacla 

l' espectacular sor tida del sol. Encara, després de veure- la tantes vegades, m'arriba a impress io

nar la seva bell esa, l'aigua sembla ferro roent, e l suau moviment de Ics ones li dó na dife rents 

tonalitats que van del més clar al més fosc. El sol rogent sur t per l'horitzó tenyint e l ce l de l seu 

voltant. No m'estranya que aquest fet inspiri tant als humans, sobre tot a ls poetes, pinto rs i 

d'altres amb afeccions ardstiques . 

-A h!, ja no me'n recordava; us he cie dir que sóc una gavina. 

Quan cl dia tot just comença a clarejar, m'enlairo i vo lo per damunt les pe tites calcs que 

formen aquesta part cie la costa; de tant en tant, m'agracia baixar· a la sorra i passejar amunt i 

ava ll. Ara, en aquesta època cie l'any, encara no hi ha gent, nom és c is pescadors de ls pobl cts 

veïns vénen cie vegades amb les seves barques a torbar la tranquil·litat del paisatge. 

Me'n recordo cie l'estiu passat, quan a mig mad Ics calcs ~ ·omp li en cie banyistes carregats amb 

tots c is.seus estri s; vistes des cie dalt semblaven un gran calidoscopi multicolor. El mar sempre 

soli ta ri a l'hivern també era pic cie tota mena d'embarcaci ons; ci e la més simple de Ics barque tes 

fins a cr~uc rs d'esba rjo car regats de turistes sorollosos , equipats amb Ics seves càmeres fotogrà

fiques, d isposats a captar la be llesa del paisatge. Ara, en canvi, només es trenca la tranquil·l itat 

pels cri ts cie les meves companyes , que en aquesta hora acostum en a sobrevo lar c l mar amb la 

intenció de pescar algun peix per l'àpat de la tarda. 

M'agracia instal· lar-me còmodament en una roca i notar c is rajos de so l i la brisa del mar 

damunt Ics meves plomes mentre observo c l que passa al meu voltant. 

Davant meu, asseguts a la sorra, hi ha un pare ll de pescadors arreglant les xa rxes tot come n

tant e ls esdevenim ents del dia. Més enllà, un altre pin ta la barca, e l seu gos , un cade ll pe tit i 

blanc, va d'un cantó a un alt re perseguint amb insistència alguna cosa -vés a saber què- a prop de 

l'a igua. 

Un soro ll cm crida l'atenció, i veig les barques de pesca que a poc a poc ar riben amb la seva 

càrrega i es dirigeixen al port. Decideixo seguir-I cs per veure si algun pescador generós vo l 

obsec¡u iar -mc amb un bon page ll , o potser un roger; bé ta nt se va l, cm conformo amb qualsevo l 

cosa . 

Tothom va atrafegat descarregan t Ics caixes cie peix c¡ue després es vendran a la ll o tja. El meu 

es tómac em recorda que fa estona que no he men jat , i com c¡uc es veu c¡uc ningú no té la més 

m¡nima intenció cie complaure'm, cm clcciclcixo a agafar jo mate ixa un peix cie la caixa. Sé c¡uc 

no està bé, però ells en tenen tants i ... jo tinc tanta gana ... A més això no ho hauria cie fer si 

d'antu vi me n'haguess in donat un. Tampoc no es notarà . .. per un .. . i fan tanta patxoca ... 

mm m ... aque ll a sardina d'allà cieu ser exquisida! 



Miro a un cantó, a un altre; sembla guc no cm veu ningú .. . baixo en picat i agafo cl peix. En 

enl airar-m e sento crits i veig uns pescadors gue es dirigeixen cap a mi perseguint-me i aixecant 

c is braços amcnaçadoram cnt. Quin x ivarri , només per un peix ... no n'hi ha per tant! El millor 

gu c puc fer és anar a menjar-m e'l tranguil·lamcnt a la meva roca. 

Després del banguct cm gucdo descansant damunt cl penya-segat una bona es tona i fe nt 

alguna guc altra dormida. La brisa és cada cop més forta; allà a la llunyania cl mar s'omple de 

cres tes blangucs. Unes embarcacions amb Ics ve les esteses s'afanyen per arribar al port. Al 

vo ltant de Ics rogucs comi.:nça a formar-se un munt d'escuma blanca, cl brogit cie Ics ones és 

cada vegada més fort, c l cel s'cnfosgueix per mom ents; s'aprox ima una tempesta, així guc 

decideixo volar cl més ràpid poss ible fins al meu refugi . Un llampec il·lumina cl cel cie banda a 

banda i comencen a caure Ics primeres go tes, just guan arribo al meu amagata ll. D'allí veig 

perfec tame nt i a cobert c l fant!istic espectacle guc m'ofe reix la natura. El mar abans tan tran

guil i blau s'ha cnfosguit i sembla guc descarregui tota la seva fúr ia contra Ics ragues una vegada 

i una altTa; en c l cel se mbla guc hi hagi focs d'artifici i cl vent tomba més i més cis ja cargolats 

pins ci e la vora de ls penya-segats. 
La nit s'apropa lentam ent, sembla guc la tempesta durarà encara una bona es tona. M'arrep le

go al fons ci e la petita cova gue cm fa d'a ixopluc i cm disposo a dormir; demà segurament tot 

serà difere nt. Qui sap amb guins nous canvis cl mar em sorprendrà! 
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categoria· C 
lr premí 

Macarena Palau Zoidin 

Una bona amiga 

No crec que sigui possible expressar amb paraules tots els meus sentiments d'aquell estiu. 

Només tenia dotze anys quan aquella terrible malaltia anomenada càncer es va endur de l meu 

costat la meva estimada marc. 

Ens va deixar sols al parc i a mi, en un pis que es feia gran i buit , en una ciutat en què tot 

semblava gr is, i en un món en el que jo creia que res ni ningú no cm podria tornar a fer feliç. l 

a m és, al parc li va agafar la vena de mudar-se, i aixi poder superar abans tota la tristesa que ens 

omplia. 
Vam anar a un poble on ningú no cm coneixia i, al cap i a la fi, així era molt millo1·, perquè 

ningú no es penedia de mi en veure'm creuar cl carrer. 

Jo no vo lia anar enlloc ni sortir al carrer. Tampoc no volia parlar amb ningú. Nom és vo lia 

estar so la. No creia que ningú pogués omplir cl buit que la marc m'hav ia deixat dins del cor. l 

cm sembla que cl parc ja començava a patir per mi . 

Ell (c l parc) no fe ia res més que presentar-me a gent de la meva edat, fi lls i fi ll es dels seus 

amics, però jo no en volia saber res. Només volia veure acompler t el desig més impossi bl e: 

tornar a estar amb la marc. l és que el la i jo ens cntcnicm molt bé, sempre li exp licava c is meus 

problemes i tot ho compartia amb ella. 

Però a poc a poc va ig començar a fer passejades en solitari o, de vegades, en companyia del 

parc . El parc tam bé seguia molt afectat per la mort de la marc, però mai no deixava que jo ho notés. 

Un dia recordo que va ig agafar la bicicl eta i me'n vaig anar fins a una calcta molt petita que hi 

hav ia al poble on ens havíem tras lladat (cl poble nou, com li deia cl parc). 

Era una calcta preciosa i, només arribar, cm va ig enfilar en una roca des de la que es ve ia en 

un costat l'i mmens mar Mediterrani i en l'a ltre cl petit poble de casetes blanques. També hi 

hav ia en un altre costat una pineda amb pins espessos, verds i alts. 

Em va ig es tira r i va ig tancar cis ulls. De sobte aquella brisa marina que cm remullava amb pc

tit íss imcs gotctcs d'aigua i cm portava l'agradable olor de l mar cm va fer marxar totes Ics meves 

penes i cm va ompl ir cl cap de bonics pensaments. Va ig començar a recordar tots cis bons 

mom ents que havia passat amb la marc, però sense que se m'ompliss in cis ull s de llàgr im es. 

De cop i volta, cm vaig g irar i vaig veure una noia de la meva edat, més o menys, c¡uc estava 

asseguda mirant cl mar. No vaig dir- li res i cm va ig tornar a tombar. 

Al cap d'una estona, aquesta noia se'm va acostar i cm va dir. 

-Hola, cm dic Mireia, i tu? 
-An na -li va ig contestar en un to més aspre del que jo volia . 

-Que vius per aquí? -em va preguntar, com si no li hagués fet res aque lla desagradabl e manera 

am b què l'havia tractat. 



-Sí -vaig contestar, ara més amablement-. Visc al carrer de Sant Pol. 

-A h sí! Quina casualitat! Jo visc al carrer cie so ta. 

l vam començar una anim ada conversa. Vam parlar de l'escola, d'antics am ics , dels ll ocs per 

visita1· al "poble nou" (Cadaqués, en realitat) . I finalm ent, no sé per quin motiu, va arribar el 

tema cie la famí lia . Jo cm pensava que e lla començar ia a penedir-se cie mi per la meva situació, 

però no va ser així . Em va explicar que cis seus parcs s'havien separat quan e lla era petita i 

ga irebé no ve ia a la seva marc i que a més no s'entenia gens bé amb cl seu parc. Tenia un germà 

gra n, de d isse t anys, i era l'única persona cie la seva família amb gui podia parlar sense acabar 

discuti nt . Però c l que més cm sorprenia era guc ella en parlava molt alegrement. 

Quan es començava a fer fosc , \'am decidir tornar cap al poble i gucclar per al dia següen t. 

l aix í va ser com va començar una gran amistat. Una amistat que no oblidaré mai de la vicia , 

ja que la Mireia és una persona única . I és que amb la Mireia vaig aprendre una cosa guc m'ha 

serv it molt durant agucsts anys: no plorar en pensar en la marc, i recordar- la amb un somriure 

als llavis. A més, amb això he descobert guc cada persona té cis seus problemes a la vida, però 

hem d'aprendre a viure amb e lls i superar-los. 
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categoria· C 
2n premi 

Alba CéspedesTor 

Vist amb els meus ulls 

T'aixeques un matí ennuvolat, gris i trist. Creus que cl sol té mandra d'aixecar-se i brillar 

sobre c is caps de la gent, però, en realitat, ets tu que no vo ls sortir d'entre c is ll enço ls que 

t'escalfen i et fan sentir tan bé cada dia . 

Finalment, aixeques cl peu i el poses sobre l'estora de llana verda que hi ha sota cl lli t. Mires 

cl sostre , pensant en quines classes et toquen, i tanques cis ulls repassant la lliçó ci e socia ls, de 

la qual tens un examen a segona hora i que vas estudiar ahi r a la tarda . 

Surts de l'habi tac ió i et dirigeixes cap al lavabo. Mentre et re ntes les dents penses en com n'és 

cie pesat estar en l'adolescència , una edat en què no et consideren ni gran ni petit . l per això, la 

majoria dels teus amics es fa n els grans fum ant cigarretes pudents o farclant de la moto nova que 

amb prou fe ines saben conduir. 

Et despertes cie les teves rcíl exions i et dónes pressa, per no fe r tard. 

Omples la motxilla amb cis ll ibres de Ics matèries corresponents, pels quals cada any e n 

pagues clu<!s m il pessetes la unitat . Agafes l'esmorzar, dius adéu a la marc a corre-cui ta i surts al 

carrer amb cl temps just per arribar a l'institut . 

Arr ibes dos minuts tard, però encara no ha començat la classe. Passes a seure al teu ll oc, a 

segona fil a. Passen llista. Respons quan és cl teu torn i després et d irigeixes al te u company 
preguntant-li si ha fet cis deures o si ha estud iat per l'exam en. 

Comença la classe. Treus cl ll ibre, cl full, cl bolígraf i e t prepares per com ençar cl dia amb la 

primera classe: matemàtiques . Et mires cl professor mentre cii intenta ex plicar, en mig de 

l'enrenou que fan un grup del racó , com es resol una arrel cúbica . 

Ful leges cl llibre quan, de cop, un crit fort i sec et fa fer un bot cie la cadira i aixecar cl cap 

de pressa per esbrinar què passa. Els cri ts van dirigits al grup que no calla, allà, al final ci e la 

classe. Un noi ha anat a buscar papers de fa lta de d isciplina. Creus que avui cauran algunes 

am onestac ions. 

Els cr its e t fan centrar i intentes no distreure't . El professor escr iu algunes arrels cúbiques a 

la pissarra que tot seguit et poses a copiar i fe r -Ics al fu ll. 

Et dónes pressa per acabar- Ics perquè ai xi t' es talvies fe ina. l just quan Ics acabes so na c l 

t imbre. Surts sense cap pressa, dirigint-te a la classe de socials, a baix. Baixes Ics escales. Un es 

escales qu e, durant cl curs, les puges i baixes milers i mil ers ci e vegades. Tot i això sempre et 

fixes en Ics taques fosques d'humitat que hi ha a les parets. 

Arribes a la classe amb cl cap ben alt confiant en què Ics ducs hores d'estudi dedi cades a 

l'examen no et falli n . Seus a primera fi la, ja que cis últims llocs ja estan ocupats pels alu mnes 

que fan servir la "xuleta" en comptes del cervell. 

Reparteixen l'examen.Tothom es dóna la mà desitjant-se sor t , però tu prefereixes no dir res. 

- - - - - - - - - - - --- - - - - -



Quan totho m ja té l'exam en , gires cl full i et poses a llegir Ics preguntes. Són bastant fàci ls, 

tot i que c l tema de "L'antiga Grècia" no et fascina. 

Acabes l'examen abans que tots i cncarà 't'ha sobr,at un quart d'hora. o tens res a fer i passes 

l'estona fixan t- te en la cara de la gent. N'hi ha de tots els tipus. Des dels que tant se'ls en dóna, 

fins c is que estan preocupats perquè no saben l'última pregunta. 

El teu company del costat intenta preguntar- te alguna cosa però , en contra de la teva volun

tat, li dius que no pots respondre. 
Sona cl senya l de sortida al pati i sents tot de sospirs dels que no cis ha anat gaire bé . Puges a 

deixar la motxi lla a l'aula i pel passadís et trobes tot de nois i noies de batxillerat. Quan passes 

pel seu costat e t sents petita i ridícula i e t fa l'efecte que en definitiva no existeixes. Et sents 

malament perquè vols ser com clis, gran, però només en comptar cis anys que et queden per 

arribar a batx ill er, ja et desanimes. 
Tot menjant l'esmorzar, intentes seguir la conversa dels teus am ics , però no t'hi fiques, per 

no discutir. 

Mires cl cel, encara ennuvolat, però ara amb algunes clarianes. Els núvols grisos et recorden 

c is mals mom ents, i llavors prefereixes mirar a terra i pensar en altres coses. 

El timbre et recorda que tens classe, i puges al primer pis, sense ganes cie fer res . L'aula es tà 

oberta , i vas a seure al teu lloc, cansada . 
Al cap de dos minuts t'assabentes que la professora cie català no hi és, i per dintre teu neix una 

alegria esbojarrada. Alguns companys suggereixen anar a fora , però tu no ho tens clar. Abans de 

poder sortir, apare ixen dos mestres per ar t de màgia i intenten fer-nos tornar a dins, amb 

alguna dificultat. 
Ens deixen fer cl que vu lguem mentre no fem massa enrenou. No saps què fer i e t dediques 

a dibuixar i pensar. Dibuixes qualsevol cosa , o simplement practiques la teva firma. 
El sil enci que es fo rma, miraculosament , és interromput per la cap d'estudis, que comença a 

cridar avisant-nos que cl pròxim que enganxin fumant als lavabos l'expulsaran del centre. 

Es veu que a l'hora de pati han trobat una colla de noies fumant als lavabos del pis superior, i 

no c is ha fet massa gracia . 
Els minuts passen lents, però finalm ent sents cl senyal que indica canvi de classe. Educació 

física. La classe d'avui està dedicada als estiraments. 
Quan cl timbre sona , tu ets dins del vestuar i, acabant de posar-te Ics esportives després 

d'haver-te du txat. 

Avui et sents molt cansada, i no tens esma per cam inar fi ns a casa teva. 

Comença a pl oure a mig camí , i això fa que et par is per treure cl para igua de la motxi lla. 
Camines sola en d irecció oest. Sempre camines so la perquè t'agrada anar al teu pas i pensar. 

Penses en cis anys que passen volant i que tu gairebé no te n'adones. En alguns instants t'agrada

ria parar c l te mps i viure la vida, però saps prou bé que molts somnis nom és són somnis, i 

prefere ixes no pensar-hi . 
Arribes a casa i et tanques a la teva habitació. Et poses música i t'estires al llit . 

Sense proposar-t'ho, tanques cis ulls i t'adorms en un son profund que ni les pitades de ls 

cotxes a fo ra al carrer no poden destorbar. 
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De co p algú et sacseja, però no saps si estàs somiant o si va de debò. Obres un ull amb 

dificultat i davant teu apareix la marc, c¡uc intenta despertar-te . Fas cl ronsa però finalm ent, 

amb una em branzida, aconsegue ixes aixecar-te del llit i anar a dinar. 

A la tarda tornes a l'institut. La primera ass ignatura és ciències , al laboratori . Els minuts 

transcorren a poc a poc i la classe cada vegada es fa més pesada. Sembla c¡uc es vulgui animar 

c¡uan a un company se li trenca una proveta, però llavors ja és l'hora de recollir. 

La pròx ima hora és anglès. Només començar la classe ja hi ha a lgu n problema amb c is deures . 

Obser ves com la professora apunta e ls negatius a la seva llibre ta. A tu, per so rt o perc¡uè no 

li ha vingut de gust, no te'n posa cap. 

Mentre escoltes i prens apunts, t' esgarrifes de com cl noi del teu costat gas ta full s o com la 

noia cie clavant gasta tinta guixant un fu ll en brut. 

Et fixes en cl llibre de la noia del costat, c¡uc esta tot ple de dibuixos anarc¡uistes. Prete ns dir

li a lguna cosa , però al final dec ideixes ca llar. 

La professora es posa a pariar en anglès. Tu no ho entens tot , és clar, però alguna cosa pcs
c¡ucs. Les cares de ls teus amics c¡uc no entenen res et fan riure. 

A la fi, després del neguiteig dels últims deu minuts , c l senya l del final de la jo rnada sona . 

Abans de sortir de l'aula, però, treus e l cap per la fin estra i veus una munió de joves c¡uc es 

d ir igeixen cap a la sortida . Llavors t'adones c¡ue som nosaltres, els estudiants, e ls c¡uc formem 

l'institut . Que si no hi fóss im l'institut seria nom és un edifici de c¡uatrc parets fetes amb totxanes. 

To rnes a casa ràp idament, sense adonar-te c¡ue c l teu pas és acce lerat . Amb un c¡uart d'ho ra ja 

ets a la porta de casa, disposada a menjar- te un bou amb la ga na c¡uc tens, però només e t 

menges un entrepà . 

Et poses còmoda al sofà i engegues la televisió , per veure c¡ ualsevol cosa . 

Llavors recordes e l c¡uc et diuen sempre e ls teus am ics; c¡ue ets una avorrida i c¡uc sempre et 

c~u cdcs a casa i c¡uc e t convé sortir, c¡uc la vida és per disfrutar- la. Penses c¡uc tene n raó i 
decide ixes anar a fe r una volta. 

T'arribes fin s al pave ll ó d'esports on hi ha tota una colla de nens de curta edat in tentant 

enciste llar una pilota dins ac¡ uc ll cèrcol. T'entretens mirant com cau la bava als parcs , c¡ uc miren 

e ls seus fill s com si foss in uns profess ionals de l'esport. 

Q uan ja fosc¡ ucja, to rnes a casa per poder fer e ls deures. 

Tanc¡ucs la porta de l'habitació i to rnes a posar música , però ac¡ ues t cop seus a la cad ira ci e la 
tau la d' es tudi. 

Prefere ixes començar pe ls deures de buscar a l' enciclopèd ia, que són més pesats. 

Quan acabes e ls deures vas a preguntar pel sopar i la mare et contes ta amb quatre crits c¡uc en 

comptes de preguntar podries ajudar. Tu li respons c¡ue sí amb cl cap i vas a parar la taula amb 
mandra . 

Per sopar hi ha m ongetes . -Pse, accep tabl e- penses . 

Després de sopar, mires una m ica la televisió però , com que no fan res de bo, prefe re ixes 
anar a dormir. 

Abans de fi car-te al lli t i tancar e l llum agafes e l teu diari, escr ius la data i hi apuntes: 

"Un dia sense res d'especial, vist amb cis meus ulls , és c lar." 



categoria·n 

lr premi 

Mcritxcll Sauras Quetart 

El carrer Major 

Feia anys que no trepitjava aquests car rers, però sembla que fos ahir quan jugava amb cis 

meus germans a fet i amagar o quan fe ia Ics meves primeres entremaliadures trucant cis tim

bres de Ics cascs veïnes. 

El so so rd de Ics meves sabates en contacte amb l'humit asfalt era idèntic al de sempre. Res 

havia canviat, Ics bafarades d'humitat que cis pedrissos brillants i desgastats deixaven anar tími

dament, c l fred g laçat qu e des de petita m'envermellia el nas, gitancts que corrien d'una banda 

a l'altra del carreró, la trape lla llum solar que s'escolava com un nen entremaliat per algunes 

d iminutes escle txes quasi in ex istents entre cis ve lls i degrada ts edificis, tots idèntics, amb cis 

se us balcon cts ruïnosos, Ics portes de fusta gruixudes i soro lloses, totes c li cs corcades . La 

pintura in te ntava recobr ir Ics parets, hav ia estat víctima del pas del temps i ja no fe ia la seva 

tasca. Ere n unes edi ficacions llòbrcgucs i degradades. Tots cis carrerons eren semblants per no 

d ir iguals. l è nicn cis mateixos escassos fanal s, la vorera mi núscula , la calçada estreta, c is edificis 

clòn ics, i fin s i tot la gent semblava la mateixa. Potser era allò cl que donava al barri aquest 

encant que tant m'agraciava i tant enyorava. 

Recorda nt vel ls moments, una mantellina cris tal·lina de llàgrimes cm cobria cis ulls, cansats 

i emocionats per poder tornar a observar aquell ambient tan especial. Tants moments dolços vis

cuts, c is amigucts de la plaça de la Catedral, Ics xerrades amb cis avis, Ics passejades amb bicicleta, 

Ics bromes a Ics doncs grans, cl primer amor, cl primer do lor, els amics de veritat, Ics grans deci

sions . .. l ò t això formava part de la meva petita històr ia en aquell barri . Ara havien passat 25 anys. 

Alguna vegada havia tornat a Tarragona però mai m 'hav ia endinsat en aq uell espai tan proper 

i llunyà a mi . Sentia pàn ic, por del record . Era covarda, però ara me'n penedeixo de no havcr

ho fet abans . 

En acabar ci e t ravessa r aquell laber int de carrerons cm vaig trobar al centre de l meu univers 

persona l, a l carrc1· Major. 

To t un seguit de sensacions estranyes m'envaïen cl cos. Tenia fred i alhora ca lor, estava rient i 

ploran t ... suposo que era normal, fe nt tant de temps que m'hi hav ia allunyat . .. 

El vent bufava am b insistència però cl sol brillava més que mai. Jo es tava allà, plantada al mig 

del ca rrer on m 'havia criat, on ho tenia tot , la fe licitat, la tristesa, l'amor, l'amistat, la família . . . 

tot. Vaig romandre al bell mig del car rer recordant la meva infantesa plàcida i meravellosa i la 

meva ado lcsccncia comp licada, amb la seva tendresa i tristor. 

Cada cop era més fe liç. El camí al record no es sempre fàc il -em deia a mi mate ixa- però és 

recompensat . A poc a poc va ig anar avançant cap al meu destí, la botigucta (una botiga de 

jogui nes de ls meus parcs). Ja no la teníem, l'Ajuntament ens l'havia expropiada per munta r-hi 

una ga leria d'art. Quan hi va ig arribar, l' inici del meu abisme personal va aparcixcr. Em troba-

o 51 



52 o 

va p e i-dud a navegant e nmig d'un mar d e sentim ents amagats que ara inte ntava class ifi ca r. M al

auradament, o nad es d e records , m e' ls tombaven creant dins m e u un remolí d'incertesa que 

anava e n c rescendo. Era com si totes les im atges d e la m e va vida s 'ajuntess in e n un so l instant 

p e r prnvocar-mc te nd r esa i inseguretat . L'omnipresent m e lang ia sempre e m perseguia. 

Amb aquestes sensacio ns e m submergia en e l m ó n de l record. 

Recordava l'avi Joan , e ll va ser l'ele m e nt més màg ic i m çravellós de la m eva infància, ex pli

cant-me his tò ries d e la gu erra. Sempre eren les mateixes, amb e ls m ateixos protagonistes, jo 

sempre feia la mate ixa cara d'e mbadalida quan sentia aquella veu greu però carregada de d o l

çor, suposo que e ncara ara la faig i sempre la faré. Ja ho sé, sempre e l tòpic de l'avi i la néta, però 

e l meu av i era p e r a mi molt espec ial, i sempre ho serà. Els m e tges nom és li van clonar tres 

m esos de vicia, aquell cànce1- l'es tava consumint, e nca1-a que jo crec que als seus 84 anys la 

malaltia l'afectava poc . Quan e l seu final s 'acos tava jo volia estar amb e ll, recolzant-lo fin s que 

tot acabés, fins que es retrobés amb l'àv ia ... Aquells ull s grisencs tan dol ços e ren clu cs perl es 

que m'en llue rnaven pe r dins. Se mpre acaro nant aque ll tros de fe rro daurat que tant li agradava: 

què és a ixò av i -deia jo innocent . És c l pom d e la po r ta' d e casa m eva , és l'ul t im reco1-cl que cm 

qued a d e Castell ó. La crue l g ue rra em va separar d e la m eva terra i ni tant sols pu c tornar-h i 

- i-espo n.ia e ll amb c is ull s e nverm e lli ts. El m e u iaio ... com m e l'es tim o .. . 

Quan tenia un altre cop els ull s e mboirats vaig sen tir una veu dolça i càlida que m'acaronava 

l'oïda. Ja l'hav ia sentida anys enrc ra i per a mi e ra inoblidabl e. 

El va ig conè ixer no m és sentir les ducs s il·labcs de l m e u nom, Jud it . Era c ii , e n G e1·ard . Déu 

m e u no m'ho podia c reure , c ii i jo , d esprés de tant cie temps ... e ra inve rsemblant. Ell cm va 

aco mpanyar durant tota la m eva adol escència . 

Era fill dels r e llotgers d e la bo tiga de l costat. Era clos anys m és gran que jo, ens havíem cri at 

jun ts. Vam ser e ls mi llo rs :imics fins a ls 17 anys , mom ent e n què e ntre tots d os va aparè ixer un 

nou sentim e nt d esconeg ut per tots nosa ltres, l'am o r. Ens vam estimar molt . Suposo que sem 

pre m e l'havia est im at, d es d e petita, i e ll a mi també . C rec que fin s i tot m a i l'he deixat d'esti

m ar, p e rò com que to t té e l seu fi vam acabar i no es pot dir que bé . Durant e ls anys que vam 

sorti r va ig viure e n un núvo l, tot e ll e ra per a mi, nom és e ll i c ii. Pc1-ò te rceres persones van 

c rear e n t re nosaltres m a le ntesos que va n provocar en mi unes g rans fe rid es que nom és c icatri t 

zar ie n amb e l tem ps i la llunyania , tot i a ixò no han c icatr itza t mai, ara potser . .. Desesperada, 

vaig marxar a Barcelo na a estudiar, o n va ig emprendre una nova vicia lluny d e l passat que tant 

rece lava, a llà va ig conè ixer nova gent, entre e lls e n Ramon. 

Continu o amb aqu e lla màgica trobada . En Gerard va repenjar la seva mà g ran i forta a la 

meva espatlla. Jo, tímida i p lorosa, va ig d onar una volta so bre mi mate ixa i a leshores va ig poder 

observar aquella cara , que em so mreia am b dol çor. Jo també li va ig dedi car un somriure. De 

segu ida e ns vam saludar i e ns vam fe r dos pe to ns. Feia tant ci e temps cies cie l'ú lt ima vegada que 

e ns vam veure, jo asseguda en un vagó de tre n cap a la cap ita l i c ii corre nts dient-me adé u amb 

u n narcís b lau a la m à (e ll sabia que e ra la m eva fl o r preferida). Durant l' inic i de la nostrn 

conve rsa n o vam fe r cap a l·lus ió a l passat, a l nostre passat junts. Vaig exp licar-li que estava a llí 

per la malaltia del m e u av i i que seguram ent marxaria quan e ll m orís. Es va fer un s il enc i lla rg 

i inte ns. Tot d'una un co lo m ens va sobrevo lar ràpidam ent, aq ue ll m o ixó e ns va fer sortir d'aquel ls 



moments incerts per tornar a la rea litat. Em va convidar a prendre un cafè. Anàvem tots dos 

passejant per ag uclls carrers, cis balcons dels guals eren plens de torretes rogcngucs, ens ha

vien vist fer cl primer petó i cis guc seguien, aguc llcs parets ens havien vist passejar abraçats, 

ens havien vist acariciant-nos i tots cii~ somreien amb orgull per un amor tan vertader, ara ens 

miraven d'una manera cínica, segur guc pensaven "mira'ls cl guc eren i com han acabat". 

Un cop vam arr ibar al cafè. Allà sempre prcnicm xocolata amb melindros tota la colla , però 

guan estàvem sols preníem un tallat, suposo guc e ra ja una tradició. En Gerard en va demanar 

un i jo va ig dubtar per uns moments però finalment vaig demanar un cafè carregat. Vam parlar 

de Ics nostres vides, c ii s'havia casat amb la meva millor amiga, per e lla vam ta llar ... 

Tenien un flll de guatrc anys i una nena de dos mesos. Em vaig entendrir, jo portava sis anys 

vivint amb en Ramon però encara no havíem fructificat el nostre amor. Vam parlar d'ell s. Els 

vo lia conèixer, eren afo rtunats de tenir en Gerard com a parc, però pel g uc fa a la Marta ... ella 

era molt egoista i a lti va, però en cl fons era una nena petita, tan tcndrcta i il·lusa. 

Després vam padar de mi, jo treballava com a cap de direcció d'una empresa immobiliària 

de Barcelona , vivia amb un trossc t de cel anomenat Ramon, trossct de cel això era c ii, tan bo 

i generós. L'estimava molt. Vam estar parlant durant dues hores fins guc va ig decidir guc ja era 

hora de to rnar a casa a veure l'avi, avui també vindrien c is meus ncbodcts, c l Toni i la Gemma, 

cis fllls de la meva germana Victòria , la Violeta no tenia fllls encara. Tenia ga nes de veure'ls, 

eren tan inn ocents , la Gemma e ra idèntica a mi, era rosseta amb cis ulls mel com jo , vivia en 

un món imaginari del c1ual nom és e lla tenia consciència, tenia només 3 anycts, cl Toni era com 

c l seu parc, l'lvan, un encant, dolcc t com un caramel, primct però fort, sempre dormint i 

menjant. Ell tenia un any. 

Ens vam acomiadar amb un petó a la ga lta, va dir-me guc cm trucaria per veure'ns de nou. l 

aleshores, inconscientment suposo, va fc1- allò guc tant m'agradava, cm va acaronar suaum ent 

amb la punta dels dits la barbeta. Jo vaig aparta r-li la mà amb delicadesa, suposo guc agucll 

contacte va ser l'autèntic comiat de la meva adolescència. 

Amb un cert rece l cm va mirar i ens vam separar, c ii seguia cap a la Cated ral i jo cm dirigia 

cap a la Rambla Vella. 

Un cop va ig arribar a la casa cm vaig trobar c is meus dos ncbodcts, fe ia estona guc m'espera

ven amb un som r iure d'ore lla a ore lla. Jo també cm moria per veure' ls. Després de jugar amb 

e lls una bona estona cm vaig adonar guc tenia gana. A la cuina vaig menjar-me un d'aguc lls 

pastissets tan bons guc feia la meva marc guan anàvem a veure-la. Ella estava mig adorm ida, 

aguclla malaltia l'es tava esgotant. A l'av i li gucdava poc, cii ho sabia, contínuament ho deia, 

cridava: Mercè ara vinc! (la Mercè era la meva àvia guc hav ia mort anys abans). Sempre tenia agucll 

pom a prop. Jo l'hi donava pcrguè hi pogués jugar. El dia abans de morir em va dir: -Vull c¡ue te'l 

gucdis guan no hi sigui, se rà com un fil guc ens mantindrà units per sempre. Sempre guc l'acaro nis 

com jo ho faig estarem junts, jo t'escoltaré i et faré pctoncts. Ets la meva nctcta, la meva x igucta, i 

vull guc sigui teu. Agucllcs paraules cm van donar consciència gue cii s'estava anant i guc tot 

s'acabava però tenia ag ucll pom guc seria la llum del meu cam í. El dia següent l'av i va morir. 

Ara cl meu iaio no hi és i no hi serà mai més però tota la seva escalfor, la seva vida la tinc jo g ràcies 

a aguc ll pom daurat guc ara és meu. No volia perdre allò guc c l meu avi es timava amb tota la seva 
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ànima, és com si acaronant aquest objecte sense valor material acaronés cl meu av i tendrament. 

Han passat molts anys d'allò quan torno a estar al carrer Major. Però ja no sóc aquell a dona 

poruga que recorria cl seu passat per aquell escenar i tan especial per ella, ara ja no sóc tan 

malenconiosa. Des que l'avi ens va deixar va ig canviar, potser és que cm vaig adonar que c l m eu 

passat estava enterrat, només hi hav ia cl record, no tenia perquè Fug ir-ne . La llum del pom cie 
l' ::iv i m'anava guiant cap al fu tur sense pors i sense presses. Un any després de la seva mo rt, va ig 

casar-m e amb cl Ramon, cl pobre ja en tenia ganes. Dos anys després vam tenir la C lara, la 

nostra prim era fill a. En passar dos anys més va néixer cl meu trcsorct, l'Albert . L'Albert es va 

casar i ens van regalar cl mill or obsequi del món: la Lídia i en Pere. Ara sóc jo l'àv ia i cuido i 

mim o cis meus nens com cl meu av i fe ia amb mi. Ara cis duc a passejar al parc a la vora de L:i 
platja del Miracl e, on també hi juguen cis néts d'en Gerard. Fem una xcrradcta i recordem vel ls 

temps. Els dos matrimonis anem a fer un cafè a aquell bar perdu t cnm ig clcl barri de la Catedral 

on ell i jo prenem un tallat sota mirades de complicitat. Arribo a casa i faig pas tissets per als 

meus fill s i cis meus néts amb la il·lusió de veure'ls gaudir. l després de so par c is ex pli co histò

rics que cm passaven quan era petita, quan molestava Ics doncs grans, quan trucava cis timbres 

de Ics portes i sortia corrents. També cis parl o de l'avi i frego cl meu pom . Els me us nens cm 

miren embadali ts com si aquell objecte concentrés tot cl poder sobrenatural del món . l no van 

de l tot desencaminats pcrc1uè tota la fo rça del meu amor és allà dins. Allà hi ha la meva vida. Per 

l'av i representava cis lligams amb la seva infància i joventut a Castelló i per a mi és tot cl que he 

viscut: in fa ntesa i ado lescència al carrer Major, la maduresa atrafegada i la meva do lça ve ll esa. 

Jo dic als meus néts que aquell pom és com c l meu Déu, cl meu consell er. Ells no ho entene n 

i pensen que est ic mig boja. Algun dia cl pom serà seu i algun dia c lis també acai-onaran cl pom. 



categoria·n 

2n premi 

Marta Mach Beneyto 

El so de l'oblit 

Plovia quan vaig sortir de casa. Un a pluja fina però pe rsistent no m'impedia travessar c is 

carre rs deserts, la iclc<1 no se' m podia esborrar de l pensament. Res ni ningú no m'impediria, 

ara que c is sentim ents havien vençut definiti vament la raó, aconseguir all ò que cercava: una 

mica de pau . Vo lia defugir c l brunzit ci e la ci utat i la remor de la gent que tant m'empipaven, 

sobre tot quan c l Nadal s'acos tava. Em fe ia riure allò que tothom sempre hav ia dit i que encara 

bullia a Ics o rell es: Nadal, temps d'al egria i cie pau. Només calia anar a uns grans magatzems la 

vig ília de l dia de Reis, precisam ent dins de ls ull s autòmats cie la gent hi apa re ixia de tot menys 

la fe lic itat . Tot i totho m cm semblava una farsa, un malson inacababl e, un decorat massa real 

per ser m entida. 

La pluja cm mullava suaum ent c is cabells. Sempre m'havia agradat la pluja, era un cant me

lang iós, però a c iutat nom és e ra c l sinònim de col·lapse circulatori . Només buscava la meva 

prò pia identitat entre la socie tat . La gent m'iníluïa massa i en la majoria de ls casos cm sentia 

com un ninot ruboritzat, de paraules estúpides i somriures automàt ics. Quan pensava a qui 

podia demanar ajuda, ningú cm venia al cap. Tots eren simples im atges a Ics quals respectava 

pe rò en la meva curta vicia, mai hav ia tingu t allò que sempre hom utilitza per defi nir un m er 

compa ny, un amic. Així, doncs, qui cm podia ajudar era només la meva ment. Pe rò no era fàc il 

defugi r una civilitzac ió que utilit~~• Ics temptacions i manipula la societat, intenta nt que perdi 

progress ivam ent la raó; dessagnant-la, deixa nt-la morir dolçament, sense dol o r, a Ics mans 

d'un es ments ca pitali stes. 

To t i que no nom és c is denominats països ri cs sucumbeixen a la hipnosi: als països dcpcncnts 

c is arriba un mal son cie ci cutes i favors que tornen venent l'ànima de l seu poble, produït pe r la 

vencia i ofega nt c is crits agonitzants dels que moren de fam. Utili tzant cis òrgans dels nens 

dese m parats per fabricar maquillatges per a una societat que dorm; i no desperta , so ta una 

conformitat que s'es tén com una plaga , de ixant que siguis l'espectador d'un món amb una basc 

tan injusta com l'econòmica . Mai no he entès perquè c is hom es g iren ento rn de l dine r, un 

concepte que no es pot tit llar ci e valor, ja que conc ixc'I és despl ega r c is aspectes més negatius 

d'un ésser que quan c l veu embogeix i esdevé un monstre, que abso rbe ix vicies per ambicions 

ego istes. És també c ii qui ens subm ergeix en una socie tat de consum, en un món on la fe licitat 

s'aco nsegue ix de la man em més simple, no pensant . 

Caminava amb passes ll argues i segures, que augmentaven de ve locitat i es succeïen com Ics 

cog itac ions. Havia so rtit d'un nucli urbà de ciment. El cant d'un ocell centrava la m eva atenció 

quan va ig veure que dos hom es amb bata blanca se m'acostaven, ja prop de mi i sense dirig ir 

m c la paraul a, cm miraren c l front i seguidament inte rcanvia ren unes miracles. En acabat 

apa regué en c is seus rostres un som riure maliciós, mentre c is obser vava com ençava a sentir 
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que cl ca p cm bullia, un dolor cada cop més intens m'oprimia c l cerve ll, c l m e u cos es vin clà 

caient per terra. M'hi vaig recargolar fln s perdre la consciènc ia. Ara m'adono que c m ll egire n 

cl pensam ent. 
He pe rdut la noci ó del que m'envolta. Fa mesos, dics , potse r anys que no veig la claror de l 

so l. No hi ha cap veu que cm contesti l'única pregunta que ompl e la me va ex istència: Per què. 

El silenci segue ix Ics meves paraules i convisc amb la por de dormir per no despertar. 

Quan l'últim so es perdé en Ics orell es de l'oient aques t ja fe ia minuts que dormia . La incom 

prensió de Ics paraul es que emetia l'aparell li provocaven sempre cl mate ix efecte. Havia reco

llit la cinta cie cassette a prop d'un tancant electrificat o n un carte ll advertia que l'entrada a 

aquella extensió es tava totalm ent prohibida , cosa que no s'ente nia ja que es tractava d'una su

perílcie llisa però plena de pous que s'endinsaven ter ra e ndins i on a Ics ni ts s'hi sentien cis cri ts 

misteriosos que gemegaven un mot tabú: Per què . 



categoria ·E 
/r premi 

Roger Caste lls Olivella 

Rese t 

PRÒLEG: enamorats que es retroben apassionadament després de mesos, setmanes o nom és 

dics de no veure's . Gent que, malauradament, no sap mai si marxa o torna. Equips de futbol al 

complet que vo len a alguna capital de la península per jugar l'enèsima jornada de lliga. Acabats 

de casar que marxen somrients al viatge de noces o guc en tornen no tan somrients. Grups 

d'un iversitaris guc inicien entusiasmats cl viatge cie fi de carrera, sense saber que, molts, en 

tornar, passara n a eng re ixa r la taxa d'atur. Famílies senceres guc marxen de vacances a països 

exòtics que cone ixen només de Ics fotos guc hi ha en Ics revistes. Homes de negocis amb 

presses, cngomi nats i par lant a grans crits pel handy. Nipons fent cucs al Dul)' Frec per comprar 

una flgurcta Ll adro a més bon preu. Vídues rigu es amb amants romantics a Paris o Venècia. 

Fotògrafs de ls diaris més importa nts i enviats especials del telenotícies. Científics contracta ts 

pc1· a lguna e mpresa alemanya. Polítics grassos i demacrats. Grups de joves (o no tan joves) amb 

ga nes cie lliga r-se una mulata en alguna platja del Car ib. Homes amb corbata, esperant algú 

mentre pren en un gi ntònic i fum en tabac negre a la barra del bar. l doncs amb pame les horri

bles, amb ull eres de sol Vcrsace, ll egint El/e i assegudes amb Ics cames creuades. Jubilats sorprc

ncntm cnt rejovenits. Taxistes atacats dels nervis. Intel·lec tuals guc han d'acudir a col·loq uis 

internacionals. Hostesses i pilots de vol am b uni for mes passats de moda. Familiars empenyent 

maletes c¡uc van a acom iadar algun fill , cosí 0 germana. Au-pairs guc tornen abans d'hora. l fugitius. 

En cis aeroports sempre hi haurà gent guc, passant desapercebuda, necessita fugir lluny, molt lluny. 

"¿Cuanio es, por jovor?", li pregunto al taxista. "Pue ml-tresientas peseta, señó" , cm contesta, 

e nsenya nt-m e c l queixal d'or guc té. Li clono l .600 ptes. i baixo del cotxe. Després de treure'm 

Ics ducs maletes del portaequipatges , c l taxista cm desitja un bon viatge. "Gracias". Després 

d'entrar al cotxe i se nyar-se tres vegades davant la creu guc duu penjada del retrovisor, arranca 

i desapareix engo li t pel trànsit. 

Termina l A: sortides internaciona ls. Em poso a la cua guc senya la cl meu vol per embarcar Ics 

maletes. Davant meu hi ha un matr im oni italià d'uns 50 anys. "Sc11Sa, é questa la fi la per 1•0/are a 

Parma", cm pregunta l'home mentre m'ensenya cl seu bitllet. Les meves nocions d'italià son 

pèssimes, però he entès c l guc m'ha preguntat: "no, no, és més enllà. Allí on posa Ali talia, ho 

veu?". "Ah si, 9racie, 9racie", m'agraeix l'home. "Mario, cosa ha dic.o", li pregunta la dona una 

mica nerviosa. "Q!ie dei•iamo cercare l'Alita lia. Ma do i•e é l'Alita lia? Porca miscria d'aeroporto". 

"Quantes mal etes duu ?", cm pregunta l'hostessa guc m'ha d'embarcar l'equipatge. "Ducs, en 

porto ducs de grosses més aquesta bossa de mà" , li con testo. "Posi Ics grosses, si us plau, a 

sobre aques ta cinta", cm diu secament. La pantallcta guc hi ha jut davant meu mostra 47 

qui los. "Senyor c l seu bitllet només li cobreix 30 quilos d'equipatge. Haurà d'abonar-nos la 

- - ----- - - ------
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diferència", m'indica mentre cm senyala c l número 47 que apareix a la pantall cta amb cl bolí

graf. "Està bé, quan t he de pagar?", li pregunto. "Són 2.000 ptes. per quilogram de més , per 

tant, ha d'abonar-nos un total de 34.000 ptes." , cm respon. Marc de Déu, quina exageració!. 

"Accepten Visa?", li pregunto. "Sí , és clar, senyor". 

Mentre pujo Ics escales que cm duran al passadís on hi ha la porta 27, sobtadam ent , cl pan

nc ll de deparwreslsa lidaslsor tidcs de l'aeroport de Barcelona anuncia que c l meu avió soI"tirà , 

com a mínim, amb una hora de retard . "Senyo r, la vaga dels controladors aer is es tà diOcultant 

l'aterratge dels av ions. En aquest mom ent la situació és un pèl caò tica", m'ha com uni cat l'agra

dabl e noia que és darrera la fin estre ta d'informació de la m eva companyia aè ria . "Nosaltres no 

podem fer-hi res. Si c l re tard s'allargués, la company ia té prev ist d'oferir als seus passatgers un 

so par g ratuït", afege ix sense deixar-me de somriure. "Oc totes maneres, si c l m o tiu de l seu 

viatge és realm ent urgent, podem mirar de posar-lo en l'av ió que va a Estocolm , fe nt escala a 

Madrid , i que sortirà d'aquí mitja hora", concl ou. 

Urgent? No sé si realment qualifica ria cl meu viatge amb aquest adjectiu. Més av iat, desespe

radament imprescind ibl e. "No, no , de m oment puc esperar. Gràcies de totes man eres", li res

ponc amablement. 

Decideixo anar a prendre u11 cafè al bar que hi ha al costat de la porta d'cmbarc que , e n 

principi , he de creuar d'aquí una hora i vint minuts. M'adono que tots c is cambrers de tots c is 

ae ropor ts on he es tat ves te ixen armill es a ratll es i una pajarita amb cl mate ix es tampat. Les 

ratlles de l'armilla del cambrer que m'atén, en aquest cas, són grogues pastel i negres . "Un 

ta ll at. si us plau", li demano. 

He pres rea lm ent la decis ió correcte en acceptar marxar a t reba l lar dos anys a Es toco lm ? Em 

ser virà aquesta desconnex ió per refer la meva vida? Estic fugint de la foscor e n la qual visc des 

cie fa uns mesos o s implement estic amagant-me, endinsant-me una mica més en c l seu tc1-rorí

flc inte rio r? 

"Perd oni, que podria seure al seu costat? Es que la res ta de taul es estan plen es", cm pregunta 

l'home gros d'edat avançada que tin c just davant, dret, i que aguanta una tassa de cafè amb la mà 

dreta i por ta un paraigü es a l' esquerra. "Sí , és clar, segui, segui", li contesto, a l mate ix temps 

que, instinti vament , potser per reforça r la meva bona disposició que s'assegui, enre tiro , to t i no 

fer- li nosa, la sucrera del m ig de la taula . "Gràcies " . 

Quan l'home gros és a punt de fer c l pr imer g lop de cafè , cm pregunta a on vo lo. "A Estocolm . 

Però c l meu av ió va amb retard per culpa de la vaga dels contro ladors aeris", li responc. "Sí, és 

clar, a mi cm passa c l mate ix. Jo va ig al Bras il ", cm comenta . Noto que desitja seguir xerrant, 

que vol ex plicar- me alguna cosa mes. Considero que una conversa cm distraurà i cm furà oblidar, 

momentàn iament, la meva por, c is meus dubtes : "i quin és c l motiu de l seu viatge? Negocis? " , 

li pregu nto, fent un enorm e esforç per mostrar interès. "Mmmm , sí i no. Vu ll dir que efect iva

ment viatjo al Bras il pe r fe ina , però no es tracta del típ ic viatge de negocis de 3 o 4 clics i que es 

discute ix i decideix en una sa la de reunions d'un enorm e gratace ls", cm diu . Fa c l prim er g lop 

al seu cafè. Crema i enre tira c is llav is ràpidament de la tassa. Comença a suar. "Sóc enginyer 

industrial i treba ll o per a una empresa que munta refin eries petrolíferes arreu del m ón. D'aquí 

S cl ics comencem cl muntatge d' una nova planta a prop de Rio de Janeiro i he de ser a llí pe r 



dirig ir i super visar cl muntatge i la posada en marxa de la nova planta. Però la refin eria no 

estarà totalm ent enllestida fin s d'aqui 6 o 7 mesos i jo he de quedar-m'hi durant tot aqu es t 

temps. És per això que li de ia q ue no es tracta d'un viatge de negocis normal, m 'entén?". 

Assente ixo amb c l cap. "l ho fa molt sov int això de marxai· tant temps lluny de casa?'' , li dema

no a l'home g ros guc és enginyer industrial i que ara es passa un mocador blanc, ben pl egat, pel 

rront per e ixugar-se Ics grosses go tes de suor que li regalim en. "Sí. Podríem di r que, com a 

mi tja , es ti c la me itat de l'any r o ra de casa, muntant plantes per to t cl planeta ", conclou satisfe t. 

Vaja , que es ,·cu gu c a l'home gros li agrada la fe ina que fa. És cl to rn de la pregun ta de licada : 

"ha de ser dur això de marxa r de casa tan sovint i estar tant temps fo ra, no?". Somriu , deixa la 
cu ll ereta (amb la gual no ha deixat de remenar cl cafè des que s'ha cremat) repenjada sobre cl 
platet de la tassa i fa una seca picada de mans, talment com si fos cl mom ent precís d'cxplicar 

mc una important revelació: "Aj a!, això és cl que tothom sempre es pensa. No és tan dur 

marxar de casa, d eixar la família i amics aquí , ja que tard o d'hora saps que hi tornaràs i que to ts 

c lis seguiran es tant aquí , esperant-te, preparats per tornar-te a acollir i segu ir-te estimant. El 

que realm ent és fotut és que on viatges , a l'a ltre cos tat , no t'espera mai abso lu tament ningú i 

ini cialm cnt has de sobrev iure completament sol en un país desconegut i, generalment, amb una 

cultura i cos tum s di fe rents a Ics teves. Però, la veritat, un s'hi acos tum a. A més a més, amb cl 

temps sem pre s'acaba coneixent algú amb qui compar ti r estones de tant en tant". Q uin consol, 

do ncs. Agucst darrer comentari m'ha neguitejat una mica. "l vos tè, per què marxa a Estoco lm ?", 

cm pregun ta l'home gros. La pregun ta m 'incomoda, ja que no estic preparat per ex plicar a un 

desco negut cis motius reals del meu viatge, de la meva fugida. He de pensar rà pidament una 

excusa guc soni versemblant. 

La veu de megafonia cm salva just a temps: "ding-dong-ding. Atenció, atenció, a tots cis passat

gers amb vol BR754 1 amb destí Rio de Janeiro, embarquin , si us plau, per la por ta 39. Passengers 

wiihjlighinumber BP. 754 1 to Rio de Janeiro, board immediaiely ihru gaie 39, please". o entenc perquè 

la gent de parla anglesa que vola a Rio de Janeiro han de di r igir-se a la porta d'cmbarc a més 

velocitat que la resta de passatgers. Sinó per què aquest immediailj•, que no diuen en català? 

"Perdó, però és cl meu vol i he de marxar immediatament. Ha estat un plaer poder parlar amb 

vostè", cm diu l'home gros , que entén l'anglès, mentre recull cl paraigües i la gavardina que hav ia 

posat al respaldo cie la cad ira. "Igualment. I que tingui molta sort en la posada en marxa de la nova 

planta", li contesto. "Bon viatge", afegeix ja des d'un parell de metres de distància. 

Sí, ja m'espavilaré quan arribi a Estoco lm . l amb cl temps coneixeré gent nova. Però és que 

no tinc cap altra sor tida: necessito marxar per un temps lluny d'aquí. La situació darrerament s'ha 

to rnat insuportable i necessito airejar-me, desconnecta r, treure'm aquest mal gust de boca que t inc. 

"Marc, marc, que fa lta molt perquè ar ri bi cl parc?", pregun ta cl nen, d 'uns 4 o S anys, de la 

taula del cos tat . "No ho sé, Xavier, no ho sé", respon la mare amb cara de cansament. "Però que 

s'ha es patllat l'av ió, ma1·c?", segueix impor tun ant cl nen . "No, Xavier, c is senyors que ajuden 

que cis avions aterrin estan de vaga . Ho en t.ens, ara?" , li explica la marc pacientment. "Què és 

es tar de vaga , marc?", insisteix en Xavier. l la marc opta per la resposta més pràctica a l'hora 

que fa lsa : "doncs que aquests scnyo1·s só n uns ganduls i avui no olen treba llar" . "Aaaah", acaba 
fent c l nen . 
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Em trobara a faltar molta gent durant la meva absència? Està c lar que no, doncs, en part, per 

a ixò marxo. La marc , sí, però . Aquest matí m'ha trucat a casa i m'ha recordat que m'est im a 

molt. "Car les, fill meu , no triguis ga ire a tornar" , m'ha dit abans de penjar. M'ha fet plorar. L~ 

marc sí que cm trobarà a fa ltar. l patirà. Sé que estarà patint constantment . Sempre ho ha fet. 

He d'anar al lavabo. Recullo la bossa i m'aixeco. Qua n ja sóc lluny, :a clona que fa un moment 

ha definit als que fan vaga corn uns simples gandu ls cm fa un cri t: "eh, vostè , que es deixa c l 

mòbil!". Però si jo no tinc mòbil. Merda!, l'home gros que vo lava a Rio se l'ha deixat. "No, 

senyora, no és meu", li contesto. 

"Afoa a hora a 9t1sto, cabrón, pt1es sabes qt1e vas a acabar pudriéndote en el ir!flerno" . Ac¡ucst és c l 

missa tge que hi ha escr it just davant dels meus ull s, a la paret, i que ll egeixo mentre orino. 

Simplement patètic. S'ha d'estar mentalment molt pertorbat per anar pel mó n escr ivi nt aq ues

tes frases "cèlebres" pels lavabos, o i? "Púdrete uí, maldi to hijo de puta" , llegeixo una mica més 

ava ll. És clar que més pertorbats deuen estar c is que responen a la provocació. 

Poso Ics mans so ta c l recipient, al mate ix temps que est iro la palanca que cm queda just 

davant dels elits. Repete ixo l'acció dos o tres cops. Res a fer, esforç inútil. Les saboneres de ls 

lavabos públics sem pre es tan buides. La ver itat, se les podrien estalviar. 

Li he promès a l'Ed uard que així que arrib i a Estocolm cl truca ré . És un bon amic, l' Eduard . 

"Vols que t'acom pany i a l'ae roport clcma?", va clcrnanar-rnc ahir al vespre. "No, vu ll anar-hi 

sol. l·l c d'anar-hi sol" , li va ig remarcar. Hauria estat horrorós que m'hagués acompanyat. Q uina 

l \ h ' . l l "P ' ' ' ·b " ma a estona que agucss 1rn passat tots e os. romctrc m que cm trucaras nom es ar ri ar , va 

afegir. També cm va comentar que pel pont de la Puríss irna in tentarà agafar -se uns dics de 

vacances per pujar a veure 'm . Sé que vindrà. Una de Ics virtuts més ll oables de l' Eduard és que 

quan diu que intentarà fer alguna cosa, ho intenta de veres. No parla mai per parlar. 

En la zona d'espera de davant la porta d'cmbarc número 27 està prohibit fumar. Hi ha diferents 

car te lls que ho indiquen. L'home que està assegut al meu costat s'acaba d'encendre un Ma rl boro 

Li9hi. No cl cu lpo, ja que just al costat de la seva butaca hi ha un gran cendrer metàl·lic, pi c de 

buri ll es recargolades . Per què co i sempre hi ha cendrers en Ics zones de prohibit fumar de ls 

ae roports? Què van posar-hi prim er, c l acncl rc r o e l car tell de prohibit fumar ? 

Va ser la re lació amb la Raquel la gota que va fe r vessar c l got? És evident que aque ll final tan 

tràgic va fer-me reflexionar sobre la vicia que es tava portant. Suposo que aleshores va ig ado nar

mc que necess itava ox igenar-me, rcoricntar-mc, un co p sec de timó . l és clar, c l millor, sens 

dubte, era optar per la so lució més radical: fotre c l camp, tocar c l clos. "Ets insuportable, no hi 

ha qui t 'aguanti. Ens far ies un gran favor a tots si desapareguessis del mapa per un temps", va 

dir-me la Raquel, furi osa, c l darrer cop que la va ig veure, ja fa una eternitat . Potser ten ia raó. 

És en Manel Ma r tí? Sí, segur que ho és. Ducs files cie cadires més endavant cm sem bla reco

nè ixer en Manel Martí . És un antic compa ny d'esco la. Fa co m a mínim 1 O anys que li va ig 

perdre c l rastre. Recordo que no ens quèiem gaire bé . Ah sí!, era de l' Espanyo l. Just quan 

decideixo d 'anar a pregunta r-li si encara és pericu, algú m'es tira insistentment de la màniga de 

l'amer icana: "senyor, senyor, he perdut la meva mare. Q ue em podria ajudar a busca r-la?", em 

d iu un nen de rossos cabells arrissats. Sorprcnentmcnt, no mostra cap sím ptoma'dc nerviosisme. 

l no prefereixes que et dibui xi un xa i? 



"Lluís, gràcies a Déu! On t'havies fi cat?". La seva marc, histèrica, ja era al centre d'informa

ció cie l'aeroport guan he arr ibat allí amb cl meu "Petit Príncep" agafat cie la seva mà blanca i 

fràgil. Quan li he dit adéu, però , el meu av ió encara no era a purit. 

Torno a Ics butagucs cie la por ta 27 . En Manel Martí ja no hi és. Millor. Encara fa lten, teòri 

cament, l O minuts per embarcar. Tinc una mica de gana. Penso guc tant si embarguem a l'hora 

ind icada com si cl vol es torna a endar rerir, com a mínim , encara haurà cie passar guasi una hora 

per poder sopar. Obro la bossa de mà gue porto i busco unes gale tes guc he comprat al súper cie 

sota casa abans de marxar cap a l'aeroport . Després de treure l'agenda, les ulleres de sol, uns 

guants de llana guc la marc va comprar-me només assabentar-se de la meva decisió de marxar 

a Es tocolm ("fa molt cie fred allí al pol nord i he pensat guc t'aniran bé" , va di r-me. De fet, fou 

la seva manera de desitjar -me tota la bona sort del món), un llibre i un paguet cie Klecnex , les 

trobo, amagades, al fo ns de la bossa . Són de xocolata i fan bona pinta. N'agafo tres i guardo Ics 

gu c gucdcn a la butxaca ex terior de la bossa per ten ir-Ics a prop si m'agafa més gana o go lafreria 

guan m'acabi Ics tres guc ja tinc a la mà. 

A la panta ll a guc hi ha just a sobre la porta 27, la paraula "embarc" ja parpell eja. La gent, uns 

més ràpidament, altTCS amb més calma, comença a aixecar-se cie Ics butagucs i a dir ig ir-se, amb 

c l bitll et a mà, cap a la porta . "Rac", fa la targeta d'embarc guc l'hostessa estripa amb conven

cim ent. "Bon viatge" , cm d iu mentre cm dóna cl més petit dels trossos. 1-l c oblidat cl número 

del seient: 148. Em sembla guc m'ha tocat passadís. Abans de creuar la por ta de l'avió, agafo 

aire i noto com cl batec del co r se m'accelera . Llavors faig cl darrer pas endavant. Ja no hi ha 

possible retorn . 

Després de bara llar-me durant un parell de minuts amb l'enorme maleta d'a lgun es túpid guc 

no ha vo lgut pagar Ics 2. 000 ptcs . /kg per excés de pes en l'cguipatgc i guc ocupa tot l'armari 

guc hi ha sobre els caps dels passatgers, finalment ("entra mala puta!"), aconsegueixo posar-hi 

la meva bossa de mà. "Tot en ordre, senyor?. Vol guc li porti un diari?", cm diu amablement 

l'hostessa, guc ha presenciat, cies de la part posterior cie l'avió , tot el num cret guc he organ itzat 

amb la bossa de mà. No s'han de fe r mai ducs preguntes a l'hora, ja guc se li dóna sempre 

l'oportunita t a l'a ltre de de ixar-ne una sense contesta r. "No, gràcies. Porto un ll ibre per ll egir " , 

li contes to, evitant la pregunta més conflictiva. 

La noia guc est,; a la butaca del meu cos tat, a la ftn eslTa , es di u Susanna i és de Manresa. 

M'ex plica gue marxa un pare ll d'anys a Estocolm per acabar el doctorat: Ics reaccio ns pro tci

gucs ajudades per compl exes de coure durant la replicació de l'AD N en cl nucli cel·lul ar. Lle

geix a Jorge Scmprún mentre escolta Lou Recel. Satellite ef love. Ja no noto cl mal gust de boca. 

Després gu c una hostessa amb cara de sueca i amb els ll av is exageradament pin tats de ver

mell ens indigui l'absurda postura fetal a adoptar en cas d'estavellar-nos a 900 km/h, ens en lairem . 

L'avió fa un màgic g ir de 180 graus. A l'esguerra, all í baix, pctitc tes, reconec Ics Rambles 

il·luminades. Estem deixant Barcelona. Tanco cis ulls i em relaxo. Llavors m'adono guc e l dit 

descarat de Co lom ja gucda molt llu ny. 
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categoria ·E 
2n premi 

Cristina Pé rez García 

Cors auxiliars 

Nostàlgia i la teva alegria 

Perquè no e t tinc al meu costat, fent-me preguntes a la par t de l sentiment en cl teu es tat. 

Penso que hauré d 'aixecar-me tres cops per a que vinguis. Tu somrius i cm dius que no cm 

preocupi, que ara he de vi ure per dos, però que no cm preocupi. 

Em dius que naixerà de blanc, com ja ha passat, com es despullen Ics mans, cm dius que 

naixerà de blanc. l c is teus ulls brillen d'innocència i et miro i sento que cm comuniquen els 

ulls. Només estic per tu. Per a Luda 

li 
No puc creure que e t demanin sense sobre ni adreça coneguda. No responguis; demana 'ls 

blanc prcs t~ t , surt amb la tclcvisi6, respira pels diumenges. No cis faci s cas; vessa ll et de la 

nevera, en tctrabrik, enlloc de vessar sang. Només per als núm eros et fas gran; segueixes sent 

una úni ca i indi visibl e, de la mateixa natura lesa que tu. Com jo, de la mateixa natura lesa que jo. 

Segu im aix i, si us plau . No val a perdre's com un fi ll , no s'hi va l a tenir dreta com un qua lsevo l. 

La vida per a mi continua i no coneix. Si; hi ha hagut tragèd ies a la meva vida; de vegades penso 

que la vida té contestador automàtic només per a mi . Però no penso deixar- li extirpar res. Ni 

esbotzar portes obertes, com tu . No prendrà matr im onis soli ta ri s; ni a tu ni a mi. No menjarà 

pipes amb cis meus desitjos, ni es posarà de llarg amb la meva germana . 11 Lucía 

Ill 
Per solucionar cis probl emes que comencen per Ics costelles , cr ida'm . Potser no faré res , potser 

només acompanyaré, potser et respondré i et miraré només. l detu raré tot cl que no tingui ox igen, 

que vingui a tu. l protegi ré les teves mans amb pare lles que foren amants i moriren i sempre cm 

tindràs al cor, no importa com de lluny sigui ; sempre vi ndré. Et sentiré amb sentiments de llet; 

senzilla i innocent . No podré més que telefonar-te des del tu que hi ha entre nosaltres. l arribarà cl 

moment en cl qual (ens) portarem cl cor a coll -i-be o a cor- i-bé... 11 Lucía 

Manam e nts alte rnatius 

Ama c l proïsme com a tu mate ixa i l' escri t com a espècie protegida. En resum : Ama l'escrip

tura pe r sobre de tot. 

V 

M'acom iado de tu amb un pa sota cl braç; m'enamoro en deixar Ics portes dels hospitals 

obertes. M'enamoro de tu sense atu ra r c l mcu marcapàs de vida . (De vida ta l om la visc) . 



VI 

Crec qu e sí he fet un forat suficientm ent profund per arribar al co r per camins secundaris. 

M'agraden aques ts camins secundaris; cm perm eten degustar i gustar-me. 

Perquè t'he tingut tant de temps so ta cl pa, t'es timo. Perquè he comptat c l temps en re llo t

ges al pa, perquè t'he esperat prop dels hospitals; t' es tim o. T'es timo perquè t'he conser vat a la 

meva temperatura, fin s i tot e n c is pitjors mom ents. Perquè no crec en c is terminis ni en c is 

abecedaris si no puc aplaçar-los en cos i ànima. Po tser puguis arribar a qualsevol hab itació 

amb vistes , pcro només voldria triar-m e per a tu perquè sé com sóc i que sóc meva prop. Vaig 

tenir am or al bany Maria , amb cis parcs i ara t' es tim o des d'un bany propi , que no sé com es 

dirà, pcro serà teu. 

VII 
El teu cos lent pi c de pergamí i ma-soledat. Jun ts; tu , enamorat de mi . Sense que jo hi fos , 

pcro just abans ... abans sentia c l teu sabor a habitació sola i a sola-habitació , dins teu. Sabor de 

presència d'hom e, sabor, c l teu sabor preparat, des itjant-me. Em vo lies a mi, t'estiraves per mi 

i jo ho sa bia. l, mentre sóc lluny de tu , et queda, m'has dit, c l teu pergamí lent a ma-so ledat . . 

VIII 
Puc inaugurar tantes ve us com vulgui : puc es tar sola per on s'ha ci e néixer i imaginar-te aqu í 

perquè e t vull de nou. 

IX 

Són uns perduts, c is sentim ents. Pcro m'agraden així; m'agrada desitjar-los als teus llav is i 

buscar-los al fin al dels nos tres besos. M'agrada topar -me amb e lls, din tre meu , quan sabia que 

m'hi toparia. M'agracia besar-los quan s'ha acabat la llet , quan ja ens hem besat i on neden fins a 

la nos tra respiració . l capgiren cl llit i es tornen naturals com la vida al carrer. Són uns perdu ts, 

c is sentim ents , pcro m'agraden així. 

x 
No he pogut oblidar l'amor propi . Aquell cop que cm vas estimar, com si cm fess is un record . 

Dient paraules d'amor. l cm vas donar un petó intravenós , que va començar pel cos i acabà bcsant

mc l'ànim a. 

l e t sento. La teva veu cm fa prendre la se t en va . Em fa buscar pet ro li , cm fa limitar al nord 

només amb mi mate ixa i cm fa veïna del pa.T'es tim o com a moneda de canvi amb mi mate ixa . 

T'est im o com a pensam ent amb mi quan penso, com a poesia de l cor: e lectrocardiograma. 

XI 

T'estim o en pare lla i so l. T'es timo des de la bc ll av ista de l cor. No puc oblidar que cm toques 

c is pits, re llisques amb saba teva pel meu es tómac i regires cl llit , o c l que fa de ll it , més a baix . 

Em beses amb la vida del dia i sento la teva essència .. Tenim un am or i tenim la roba usada, (c l 
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que cm quedo quan ens hem tingut) . Pr im er, sadollo cl desig i cl faig ana r en bic icl eta . El des ig 

cm pren mesures , c l des ig té permís de par ts, d'obres, en mi . 

XII 
Vine amb raïm nou , que no sigui del que es pren en acomiadar l'any. 

XIII 
No vull perdre't e n ascensor ni vull fing ir que ll egeixo quan es tic vivint fins al fi nal. No vull 

ocultar c l des ig perquè vull acabar-lo en hospi tal. Vull que quedi més baix que c l llit, i que 

em dugui a tu com un ser labial, to t am or i sexe tou . Vull aprofundir i lligar cl cor cie trompes , 

per es timar-te nom és a tu i fe r l'amor fins ta rd , amb les mesures amples , per a què no ens 

tibi mai. 

XIV 
Sóc jo i he fi ng it un atac al cor, per l' esquena, i es que vull enam orar-te i, un dia , ja veuràs , c l 

fare real : fa re un atac al cor, ple de poemes, i tu m'es ti maràs i naixe ran poemes i mes vicia per 

posa1·- nos-hi a sobre quan fem l'amor. Sí. Fare un atac al cor. l serem tu i jo. 

xv 
No sempre he pogut odiar e ls semàfors. Però sempre he mudat de pe ll quan m'es tim aves. 

Sempre he canv iat les dents de ll et pel que s'ho va lia . l n'estic sati sfeta. He es tat hermafrodita de 

sent iments; profu nda i veritabl e, però , sobreto t, jo mate ixa. He canviat Ics respos tes per com 

penetrar -me; esscr amb mi i estimar- te a t u, ap ropant. Apropant , que és com fun cionen c is 

meus sent iments. Sem pre he mudat de pell quan m'estimaves i t'he estim at tant . Po tse r creus 

que allà on sóc no cal mudar cie poes ia. Jo crec que sí; tu t'ho mereixes i jo i la vida . Em cals tu, 

viu com to t c l que ha d 'acabar -se; em cals tu , viu a fo rça de pagar la llum i de cordar sabates. Em 

cal estar- me al camí amb la meva vida i canviar -li l'hora quan ens es tim em. 

XVI 
Q uants cops he preferi t l'amor, amb h de tu . Q uants co ps trobar -te pels tombants, a fer de 

clos rom bes. Instal·lar -me a fo ns i despent inar -te amb la meva vicia. 

XVII 
No hauríem d 'haver t ingut cl permís cie conduir a la sang, però obríem e l cor -què -vols i 

arrossegàvem Ics escales per la nostra persona li tat . 

Érem cul pables cie seda, teníem dents al cor (érem sensibles i tendres i no ho de ies, com jo 

ara) . l sem pre, sem pre, quèiem en d ij ous segui t; sempre amàvem . 

XVIII 
"Estima'm , perquè sóc la mate rna i la vida materna no espera" -em d igué e l meu in te rio r- i 

cm va ig desper ta r a la consciència i va ig començar a viure'm. 



XIX 

Puc encendre cis encenedors amb la' ;neva vida secreta i perdre vida per les taronges parti

des , perquè no tinc ningú. Puc, tot i això, ser in terna com una amant sense telèfon i viure en 

pare lla. Però cm fa fa lta un home a l'hora. A la seva hora; a la meva. A l'hora . Et necessito per 

sentir l'hora cie cafeteria dintre meu, per sentir-me alleugerida, amb gana d'una hora cie menjar 

pròpia; Única . Sí; t inc mirada i un món però també cantonades i anys i pasqua i c l que sigui 

parti t pel mig, cl que sigui, però partit pel mig, perquè no tinc la persona amb qui ho he partit . 

xx 
Em fa fa lta una porta per sentir-m e oberta . Per a no senti r la mort. Em fa fa lta una parau la 

enlloc d'una faro la, i un principi de gana sense sostre. Em fa fa lta un seient buit entre clos, una 

pastisseria tancada, una oportuni tat amb cabell negre, un llit obert i l'amor que s'hi amaga sota . 

Diguem que cm ca l algú com tu , començant des de fora. 

XXI 
(A la cafeteria, assegudes en una taula,) et pago una ronda cie la meva ànima, que per això ets 

la meva mill or am iga. 

XXII 
Sento alguna gent parlar. Sento que tu cm parles. Però les parau les es diuen pc1· un altre 

cos tat . No cm dius il·l us ió ni se t d'arròs o esperi t-c in ta. No m'has elit res encara perquè, clins 

meu, arribis a se tembre. No m'has ficat cis ulls per sota ci e la fa ldi lla i els el its per sota de la 

pluja . No m'has aturat per favor des de fa molt de temps, ni has passat a millor vicia, sobre meu, 

o bé xer rant, es tant junts com a home i dona i fent-nos el boca a boca de l'ànima. 

XXIII 
Vu ll posar cl peu d'una escala, vull enamora r-me per amor. Vu ll domici liar l'amor i que 

t'a rribi la factura del meu amor i vull dom iciliar el meu primogènit, que és tenir només amor i 

res més que amo r. 

XX IV 
Sóc vertebrada, però no nom és perquè tinc ossos, sinó perquè tin c cor i sentim ents de cor. 

xxv 
No puc clonar- te amor per amor, és massa poc. Sóc el nadal, l'antigucrra d 'amor i cl que li fa 

la guerra, però guer ra d'amor. Jo visc donant-me amor per mor i jo vull est imar-te amb més 

qu.c això, perquè l'amor per amor ja cl sóc jo. Ja e l visc jo. 

XXVI 
Estic sola al principi de ls braços. He interromput el pit quan m 'ho era tot . He t ingut cis ll av is 

de l sí i me l'he clonat. He començat a caminar seguida pels anuncis i m 'he donat el meu prim a-
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gèni t, nascut de mi, després he educat i barrejat cis ulls i n'has sortit tu .T'estimo. Vés-t'ho dient 

en ser batejat . 

Què em demanes 
Què cm demanes per voler-ne sense guc sigui nadal. Per avan çar-me tots cis nadals guc cm 

deus; pcrguè no t'he conegut encara i c l guc tinc per cobri r-me no m'arriba ni a l'àn ima. 

Digues; guè cm demanes per comptar Ics meves ovelles, per tenir ossos al cor, per fer-lo vo lcr

mc; per donar-li tots cis seus organs i ossos. Què vols a canvi de voler -me a mans pl enes; per 

omplir-me de mans encara guc hi hagi gent mirant. l també per donar-me cl canv i de la teva 

vida en petons. Diguc'm, guè demanes . Pcro dóna'm crèdit. 

XXVIII 
Que per guè t'estimo. Pcrguè has aconseguit sumar zeros, en cl meu cor. Pcrguè et perds 

dins meu i sé on ets en tot moment. Pcrguè t'has guanyat la meva est imació sense supl ències de 

cor. Te l'has guanyat a pols. A Luda 

XXIX 
No puc o brir un bes, si no és teu. Si és teu, li faré la besàrea (ccsàrca dels besos); e t besaré 

de nou i recordaré la teva pell i c l mome nt. 

Fes-me la b esàrea; besa'm obrint cl bes i fent-lo actual per sempre, pic de ten dresa, pass ió 

i tacte. 

xxx 
Quan senti guc no puc obri r més guc cis armaris, serà cl final; ho sé. 

XXXI 
Potser guc no siguis cl primer bes guc compleixo, pcro ara guc sé com es fa, no seràs cl darrer. 

XXXII 
Jo vo ldr ia descobrir mans noves guc, als teus llavis, por tess in a la llum i a l'atzucac on tu 

come nces. Voldria diss imular l'anye ll del cos (dona) en mi i ser per a tu amiga de guan la nit 

s'omple al pit i anar en cotxe nou i xerrar i mirar-te als ulls, fins sentir com , des de l'atracc ió 

prim era, vaig fent tard no sé on del meu cos de dona . Durant temps, jo només he fet pa dins 

meu, de l guc no es menja, i l'he emm agatzemat en mi com tarda asso lellada al meu pis petit. Jo 

he fe t un so li tar i amb c is meus llav is, aprenent a ser dona , per a mi i ara per a tu : vold r ia guc tu 

posessis cis teus, parlant de tu en cis besos, com només tu pod ries. El meu home, segur, ex pert 

i jove. Els imagino sense dcspcr tars , mull ats. l hi seràs un noi en prac tigucs , am b l'L mullada i 

sent id a. Jo t'est imo, de dona a tu, home. 

Jo va ig arribar sobre peus de pl om i et va ig adorar guan sentia cl maig gu c no s'acaba i vaig 

de ixar -fa molt- de pl orar cap endins i he robat lli t a l mar i la pluja i he naufragat cada cop dins 

teu estenen-t 'hi c l meu nu de rosa cgui vocada. l crec guc no m'he cguivocat encara . 



XXXIII 

Tens un cel amb pèrdues teves i nedes sense mi, entre la gent. Per un moment Ics nostres 

mirades van mi ra r-se i van ser com· una pila de cartes sense adreça, només amb bes postal i 

perdudes en nosaltres, que no ens coneixíem . l jo sempre recorria llibreries vulgars -que no 

só n de clona-; i Ics Rambles i Reia. Universitat . A casa, vaig descobrir que la dona en mi es 

despullava de llav is però també era algú que existia i feia feines de casa a la llar interior. Fent, 

llegint, sentint, en contacte amb cl món i amb mi , a la vegada. Jo pl oraria fruita després de tu. 

Naixíem amb cova i sense cova. Ens vam conèixer. l va ig començar a amar-te des de la trinitat 

es tesa a l'aire, quan érem junts. 
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Apunts 
sobre Pere Ribot 
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Els textos que vénen a cont inuació són obra d'Albert Calls i Xa rt i s'han extret del llibre Laetare, 

publicat per O ikos-Tau el 1998 . 

Les imatges de Pere Ribot són de Josep López Vi1ials, extretes, tam bé , de Laetare. 



Pere Ribot, el compromís amb la paraula 

La vicia d'un poeta és mo lt més dura del que la gent es pensa . D'una banda, pc1·què qui 

csc1·i u versos , amb una certa voluntat cie superació, lluita ci e forma tenaç, sovint, contra cl 
paper blanc i contra si mate ix, per donar com a fruit quatre mots escrits en negre sobre blanc 

que moltes vegad es no passen més enllà cie l'anonimat. De l'altra , perquè no és fàcil trobar 

satisfacció en un art tan ingrat com cl cie l'escriptura, en un país com el nostre en e l qual 

es ll egeix tan poc. Només uns pocs literats arriben a la glòria del reconeixement popul ar, i 

mo lts , han ci e passar per un camí pic cie problemes i ingratituds, havent-se cie pagar Ics edi

c ions de ls llibres, m oltes vegades , i descobrint les múltipl es penúries que comporta la tasca 

d'escriure. 

A aques ta càrrega que normalment arrosseguen cis escriptors ca talans (més g ran encara 

per a ls poe tes), mossèn Pere Ribot, sens dubte un de ls mill ors poe tes relig iosos de l segle XX, 

n'hi afeg ia clucs més. La primera , la de re lig iós , en un m oment ci e la història cie pèrdua de fe, 

fo rça dur, m'atrev iria a dir, per als que són cre ients. La segona, la cie nacionalista, en un s 

mom ents també durs per als que creuen que Catalunya serà algun dia tan rica i pl ena com 

lliure . 

l tot aquest pes , mossèn Pere c l duia a les seves espatlles, com tots cl que c l van conèixer 

saben, aguantant-ne l' esforç amb plena sati sfacció , amb un somriure als llav is, un acud it per 

a cada ocasió i una m ena d'aura d'espiritualitat que s'encomanava a tots aque lls que, per 

un m o tiu. o un altre , s'acostaven a aques t home, avui ja cie dim ensions qu e podríem dir 

mítiques. 

Pere Ribot, hom e tan humil i senzill com d'ànima immensa, va dur tan bé aques tes tres 

càrregues que, fin s i tot, c is no- creients , han trobat, en e ls seus poemes , en les seves parau les, 

en la seva vicia, un lloc on abeura r-se espiri tualm ent en aquests temps tan dolents per a la 

lír ica i la mística, do lents per a tot allò que no sigui materiali sme. Les paraules tensades , 

calibrad es , del capellà de Rie lls, són fin es sagetes que disparen cer tcrs dards. l fent un símil 

amb cis arc¡ucrs Zen (Ribot no defug ia e lements del budism e i la contem plació or iental): cis 

seus poe mes són a lhora, arc, ll etxes , diana i arquer, atès que tant l'escri pto r com cl lector se 

senten part, aix í, amb la seva lec tura, d'una poes ia g lobali tzadora, àto m d'un Únic cosmos que 

ho abasta to t i que és, per a ls humans, el més gran enigma: Déu. D'altra banda, no és sobrer 

afinnar que en Ribot, vida i poesia, són indestr iab les. l aquesta premissa la destil·len c is seus 

t reba ll s, tan poètics com en prosa . 
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Un altre aspecte im portant d'aquest gen ial vilassarcnc és que va saber convertir Rie lls en un 

m ite de dimens io ns sim ilars a la Sincra d'Espriu. Ja ningú que s'acosti a aq uest be ll paratge de l 

Montseny, podrà deixar de sentir-hi la presència del sacerdot poeta, que s'hi va integra r pe r 

projectar-se des d'allí, amb la seva tasca , arreu dels Països Catalans. 

M'he preguntat di verses vegades sobre e ls secrets de la poes ia d 'en Ribot . Té va lors tan 

ferms com l'atemporalitat o c l saber trobar l' essència de les coses, un pòsit de l'ànima que 

tot lector sap re trobar i que en aquest recull que recuperem avui, c l prim er de l poeta, 

Laetare, pub li cat e l 1935, ja s'hi veuen marcadamcnt clcfinicles Ics c laus que determ in en 

e l co njunt d e la seva obra. Ribot, a m és , es timava amb pass ió la seva trip le vocació 

d'escripto r, re ligiós i cata la i ens la va saber t ransmet re a m oltes persones d'una manera 

Úni ca , diria. 

Un a manera d 'acostar-se a la vicia de mossèn Pere és per mitjà de l'exce l·le nt lli bre de 

converses escr it per Josep Miquel Modolell i ed itat per Publicacions de l'Abad ia de Montserrat, 

que va presentar-se a Vilassar de Mar, amb la presència de l'autor i del biografiat, durant l'any 

passat. Co nverses amb mossèn Pere Ribot és c l títo l d'aques t nou treball de Modole ll -escriptor i 

divulgador cie la histò ria local de Cabrera de Mar-. Una proposta que té com a objectiu prin 

cipal c l fe t de recuperar la figura d'un personatge t:m emblemàtic per a la Cultura Catalana 

contemporània com és e l Mossèn, que c l 1997 -l'any de la seva mort- va rebre, també , no m

brosos hom enatges per tota una vida dedicada a la re lig ió i a la literatura. 

El treball que desenvolupa Modole ll en Ics Co nverses per mitjà d'una arma que pot ser 

molt eficaç, i inc isiva , l' entrevista, acaba bastint un inte ressant apunt biogràfic sobre Ribo t, 

vilassa renc que Salvador Espriu va definir com "cl m illo r poeta catò lic d'aquests te mps". El 

llibre del cabrerenc també mostra com e l sacerdot va ser un personatge s imbò lic per a nom

brosos cata lans, per la seva particular aportac ió vital i una fil osofia ex istencial pract icamcnt 

única. En l'apunt biogràfic de l Mossèn s'hi destaca la seva important obra lite ràr ia, en la que és 

merito r i e l co nreu d'una poesia esp iri tua l, però ci e reg istre fo rça contemporan i i a llunyada del 

que és hab itual i tòpic en la poesia re ligiosa carrinclona. 

D'altra banda, també, en e l lli bre editat per Publ icacions de l'Abadia de Montserrat , es 

passa revista als principa ls punts de refe rència de la trajectòria vital de Ribot. Així, s'hi trac ta 

cies de l seu naixem ent fin s que va entrar al Seminari, e l temps de la guerra de l 36 , la seva tasca 

com a re lig iós a Cabrera, Vilassar de Mar i Sa nt Martí de Riells , al Montseny, la Festa Poètica 

celebrada e l 13 de juny de 1954, les nombroses personalitats de la vida cu ltural i política que 

van passa r pe r la seva Abadia o la seva important ac ti vitat com a poe ta, prosista o fi ns i tot 

polí t ic, comprom ès amb cis idea ls catalan istes en uns mom ents ben d ifí ci ls per a la nostra 

ll engua i cultura . Modole ll -que ve desenvo lupant d'uns pocs anys ença una intensa tasca com 

a invest igador ci e la història local- no ha escatim at esforços perquè ha anat resseguint la vida de 

Ribot a través de les seves paraul es i les seves ob res literàr ies: "per poder seguir la seva trajec

tòria com a nar rador, poeta o prosista , va ig recór rer les llibreries buscant c is lli bres que cm 

fa ltaven, però només n'h e trobat un i en les biblio tequ es públiques només n'he vist quatre. En 

cap m oment no va ig pensar que això de Ics biblioteques pogués succeir, més quan per a Sa lva

dor Espriu , c l Mossèn és c l m ill or poeta catò lic d'aques t tem ps, i després d'haver escrit més de 



trenta llibres i d'atorgar-li la Creu de Sant Jord i per Ja seva contribució a conser var la nostra 

identi tat nacional en una èpo.ca plena de dificultat", explica l'autor. 

l afegeix també ducs idees que rcílcctcixcn cl perfil exemplar, humil i honest del poeta relig iós. 

Una és que afirma: "sort que a la llibreria Catalònia em van atendre bé i cm feren a mans dos llibres. 

M'animaren a continuar i a remenar llibreries antigues, tot i dir-me que cm costaria de trobar-ne, 

per estar esgotats. Cal tenir en compte que cl Mossèn molts se'ls editava i a voltes se'ls distribuïa. 

Catalònia, per al Mossèn, era a Barcelona un punt de reunió amb cis am ics i m'han deixat llegir tot 

un munt de cartes que guarden escr ites per cii. ( ... ) És que tampoc no ha guardat cap exemplar 

d'algun dels seus llibres que ha escr it, ni tampoc dels que ha prologat". 

L'altra idea que apun ta Modolell sobre Ribot és que "no és un personatge ardit, valent i agressiu, 

sinó un sacerdot -un home- pic d'humilitat, que tot i fer grans coses, perquè grans coses ha fet, no 

ha anat mai pregonant-Ics, ni se n'ha aprofitat mai. Fent xerrades el ve ig igual que quan era el vicari 

de Cabrera, quan torna de la guerra, quan accepta ser rector de Riells, quan la gent s'acumulava al 

pati de l'Abadia tan sols per veure'l, quan l'aclamaven pel fet d'escr iure en català, o quan la gent 

corr ia a Ics llibreries a buscar cl darrer llibre editat, tot i trobar- lo sol a vegades, tristament sol". 

A aquest treball de Josep Miquel Modole ll es pot remetre tothom que vulgui aprofundir en la 

vida i el pensament de Ribot d'una manera clara i entenedora. Llegir-lo pot ser un bon punt de 

partença per conèixer o retrobar Pere Ribot. 

L'home de la pau interior 
Mossèn Pere Ribot va néixer a Vi lassar de Mar cl 21 de feb rer de 1908, i per tant va viure la 

desfeta i la represa de Catalunya, un període històric, aquest, que tot i resumir-se en tres ratlles 

suposa molt, massa, per als catalans. Jo, particularment, el vaig conèixer fà sis anys, amb uns com

panys escriptors de Cabrera de Mar, quan vaig anar a visitar- lo a Riells per primera vegada. Inicial ment 

cm va impactar molt el seu esperit optimista i la pau espiritual que desti l·lava per totes bandes. 

Sorprcsivamcnt, en identificar-me, Ribot va donar-me referència de la meva família i demostrar

mc com, tot i viure allunyat, estava al dia del que es feia culturalment a Catalunya i també al 

Maresme. Era una bona mostra cie com es pot viure exiliat en un paisatge natural sense deixar 

de banda c l q ue passa fora. Els expedicionaris vàrem passa r tot cl dia amb el Mossèn, amb la 

sensació -penso jo, compartida per tots cis membres del g rup- que havíem estat tota una vida 

amb aquell home, que desprenia una pleni tud inabastable. 

Va ser a partir d'aquella trobada que vaig descobrir també l'extensa obra li terària de Ribot, 

guanyador de l premi Óssa Menor (antecedent de l Carles Riba) i autor de singu lars i nombrosos 

reculls. Del Mossèn, la sagaç ploma de Josep Pla ja havia destacat -tal com recull Modol e ll en el 
seu llibre biogràfic-: "A vostè l'hauríem d 'apreciar per haver reaccionat contra la poesia faci lista 

-fa lsos Vcrdagucrs, imitadors de Sagarra- que tan abunden en la nostra poesia". l d'altra banda, 

cl gran poeta Marià Manent va dir d'e ll: "La vostra poesia ha arribat a un admirable punt de 

maduresa. Fins i tot diria que us heu creat un estil , un estil vostre inconfusible". 

De fet, la millor obra de Pere Ribot és tota una vida dedicada al comprom ís amb cis mots: ja 

sigui com a re ligiós predicant la paraula de Déu, un ésser aquest que Ribot, en cl seu retir de 

Rie lls, va anar descobrint i estimant dia a dia a partir d'una intensa vida al mig de la natu ra i amb 
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la cultura com a estendard; ja sigui e n c l conreu de la paraula poètica, de la guc e n resta una 

llarga nòmina de títols: Laetare, Llengua de Foc, El Pont de l'àg uila, Si el gra no mor, Llevat d'amor, El 

crit del desert, El Mo ntseny. .. 

La seva mort física , l'agost de l'any passat, no l'espi ri tua l, ens va t re ure l'ocasió de fer c l gran 

homenatge gue havíem parlat de re tre-li a Vilassar de Mai·, c l poble, junt a Rie lls, guc més va 

estimar. La crida gue durant la presentació de Converses amb mossèn Pere Ribot va fer-se, i guc van 

reco ll ir l'enti tat Amics de Vilassar i l'editorial Oikos-Tau, qualla ara en aques ta 1·cedició de 

Laetare, un dels millors homenatges gue es pot fer al sacerdot i poeta, atès guc c is seus poemes 

-i més e l primer 1·ecull guc va publicar-, són pràcticament impossibl es de troba1·. Amb la reedi

ció podran arribar, clones, a l'abast degui vulgu i ll egir- los. Hi ha la intenció d'ana1· afeg int , a 

aquesta co l·lecció, nous títo ls amb llib1-cs del sacerdo t. A m és de ls poemes de Laetare, c l lector 

hi podrà trobar dos textos sob re Ribot de Josep Miracle (un nom propi de la Cultura Cata lana 

de la Represa) i Josep Miguel Modolell. També la in troducció degui signa aq uestes ratlles, pc1· 

orientar el lector en l'edició, a ixí com una entrevista g uc va ig fc1-al Mossèn ara fa uns pocs anys 

i guc penso gue té plena vigència per l'atemporalitat de les preguntes i permetrà, a gui no cl 

conegui , apropar-se al pensam ent i la filosofia existencia l tan particular de mossèn Pere Ribot. 

Finalment, voldria concloure c l meu text amb uns versos de l poeta guc va ig ll egiI· en l'home

natge guc li vam fer a Vi lassar cie Mar, després cie mort , prou aclarido1·s de com era en vida. I 
amb aquests mots jo voldria recordar-lo per sempre : 

"Conec l'alegria 

d'una font invisible, en c l pur 

re ialm e del cor, i en e l mur 

del meu Íntim casal. El nou dia". 



Entre la creu i el poema 
Albert Calls entrevista mossen Pere Ribot 

Mossèn Pere Ribot, omb 84 an)'S i mi9 (iai com diu ell) manté la flama d 'aquelles perso11es que saben 

aixecar-se cada matí amb bon humor i arrosse9ar el dia fi ns que comença el se9iient, assaborint tot el que 

la •' i da li porta el seu personal i particular exili a Riells. Aquest capellà, nacionalista de mena, compromès 

en la defensa de la llen9 ua cata lana, marxà una l'e9ada al Montseny i l 'ha coOl'erti t des de llal'ors e11 e/ seu 

reducte i en lloc de pere9rinació cie po líi ics,fidels i intel·lecw als que Fan a visitar-lo. El mossè11 no ha 

clei.rnl mai d'escriure poemes i té u11a extensa obra en aquest sentit, ni d 'escriure sobre el seu estimat 

Montse':)'. ni dejcr ioga quan es Jlel'a tots els mat ins, activitat que corifessa que no abandonarà fi ns que es 

mori . Parlem amb ell en aquest paratge tan bell i màgic em,olcats de la mà9ia dels boscos, la mateixa mà9ia 

que hom troba en els textos d'aquest home ca n senz ill i efable. Ribot és la corjluència entre la creu i el 

poema, la religió i el patriotisme, el combat i la lírica .. . 

P. - Són molts ªo/s de capellà. Qy è recorda dels seus in icis com a relig iós al Maresme? 

R. - Va n ser l'any l 933, a la prim era parròquia que va ig estar va ser la de Cabrera de Mar, de 

juny a octubre. Va co incidir que hav ia de fer el ser ve i militar i pagant quotes, en aque ll temps 

e ren ducs mil pesse tes, podies tri ar c l ll oc que vo lguessis, vaig triar Mataró. Cada d ia anava a 

peu de Cabrera a Mataró a la caserna, pel Camí del Mig. Quan acabava, c l m igdia a Ics dotze, em 

posava la sotana i pel Camí del Mig anava cam inant també cap a Vilassar de Mar, passan t pel 

Cros, a casa de ls meus parcs i germ ans a dinar. .. Marc de Déu, quins temps! 

P.- Sempre ha corregut el mite de què 1•a n nir a Riells motivac per causes politiques, que va ser castigat, 

vaja, mal9 rat tot vostè l 'hagi desmenr.it també més d 'una ve9ada .. . 

R. - Després d'es tar a Cabrera va ig ser vicari cie Capellades, que és a prop d 'Igualada i tenia 

m oltes fa bi-iqu cs cie paper. Poc abans d 'esclatar la Revolució va venir m ossèn Francesc Fraclcra 

i Va ll ès. Al cap cie quin ze clics escla tava la Revolució i cii es va amagar am b mi , a casa dels meus 

pares a Vi lassar. Vaig pensar que c l comitè roig mai creuria que un capellà s'amagués a la casa 

d 'un capellà i va fun cionar. Després, va anar cap a França i jo també. En acabar la guerra van fer 

rector aquest arxiprcst cie Sant Celoni , que sabia del meu tarannà i cm va oferir la poss ib il itat 

de venir aquí a Rie lls, un raconct que si no venia jo po tsc1· mai més t indria capellà. Va ig vcnir 

hi l'any l 941 i encara hi sóc. La meva posició va ser sempre que la so ledat i c l silenci afavoria Ja 

conspirac ió i la reacció con tra c l franquisme. D'això en clic presència i res istè ncia, i m olta gen t 

s'hi va aco llir. Els militars no gosaven agafa r-m e perquè la sotana era un d ist in t iu de cape ll à . Jo 

me 'n va ig aprofi ta r. La gent de ia que estava castigat quan no e ra aix í. Inclús va ig pujar de catc-

~~~~- -~- -~- -~- -~-
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goria ja que va ig sortir rector. Jo des de llavors he anat fent . Vaig muntar uns Jocs Florals i re bre 

la cultura catalana. Una vegada va venir la policia i inclús cm van amenaça i· que "me pcga rían un 

ti ro". Jo cis vaig di r que si cm tocaven , al cap d'un temps ho sabria la te levis ió de Londres i e ll s 

se l' empalmarien . .. Van quedar parats . . . (Riu). 

P.- f 1,ostè aconse9uia pro9ressivamcnt que el Montseny Jos un veritable monestir que acollís pr.le9rins de 

tota mena, oi? 

R .- Sí, per exemple, un dia a Barcelona, al Bisbat, vaig veure una munió de capell ans parlant . 

Al mig d'e ll s hi havia mossèn Antoni Batlle, creador de l'escoltism e cata là. Es que ixava de què 

ho tenia m o lt negre per celebrar misses ci e campament amb c is seus nois esco ltes, perquè hav ia 

vingut una vegada la Falange i cis va forag itar. Jo c is vaig proposar cie venir a l Montseny a 

a ca m par -on es tarien m és tranquils- i van veni r. . . 

P.- El vessant literari mai l'ha abandonat,fins i tot es podria dir que al seu treball com a rcli9 iós i 

resistent defensor de la cultura catalana sempre hi ha ha9ut lloc pels seus llibres, pels seus poemes. Mossèn 

Ribot per dam unt de tot és un poeta? 

R.- Bé, entre Ics meves act ivitats sempre hi ha hagut una prepond erància per la li te ratura . 

L'any 1950, un g rup d'inte l·l ectuals cie Barcelona va crea1· cl premi O ssa Meno r a l millo r 

llibre ci e p oes ia cata lana . De 61 participants jo cm va ig endur c l premi amb Llen9ua dcjoc. Va ig 

guanyar 25.000 pesse tes que va ig gasta r en l'a ltar de ped ra d'aquí a l'e rmita . Fins ara he t re t 

vint-i -un ll ibres de poemes, un del Montseny amb fotografies i ara en preparo un de Pa lestina. 

P. - Parli 'ns d'a ixò. Va visitar Palestina doncs? 

R.- Aqucst llibre que faré es dirà Cop d'ull a la terra de Crisi.Tot ve d'un reportatge qu e cm van 

e ncomanar i que va perm etre que estigués deu dics a Palestina. Malgrat tot va ser m o lt poc 

tem ps. Entre agafar l'avió i arribar a Tel Aviv ja hav ia perdut dos dies. Em va marcar m o lt perquè 

era una cul tura diferent q ue d'entrada no com prenia . Tots c is àrabs tenien po1·, ja que aque ll 

temps e ra c l de la Guerra de ls Sis Dics. Recordo ben clarament una nena d 'uns l O o 12 anys 

amb una metrall eta. Això cm va colpir molt . Vaig poder visitar di ve rsos indrets bíblics , to t i que 

c l te rreny havia patit una important transformació, lògica amb cl pas del temps. Va ig voler anar 

a l po u de Jaco b i cm va ser molt difícil per les batusses que hi hav ia. M'he quedat amb la idea 

q ue c is à rabs se sentien m olt hum iliats. Per altra banda, cis jueus, en poc temps van fer c l Parla

m ent, l' Hospita l, la Uni versitat i canali tzar l'aigua del Jordà en xarxes, per convertir un e rm en un 

jardí. -là mbé cm va ig adonar que als jueus no c is interessa gens la figura de Jesucrist, per a e lls és un 

m ite. Per trobar c l clima de Crist has de fer un salt de dos mi l anys enrere, trobar c l paisatge 

primitiu. 
P. - Vostè viu al mi9 d 'aquest paradís que és el Montseny, pateix -com tots els paradisos propers a les 

ciutats- una invasió de turisme de cap de setmana? 

R.- l ots c is nostres be lls paratges pate ixen algun tipus d'invas ió , s'han construït massa torres 

o n no s'havie n de construir. Sortosament a l Montseny hi ha un Patronat que ha prohibit fer 

torres i es conserva d 'aquesta manera un paisatge verge . No seria Rie lls s i no. Algunes mas ies 

s'ha n refe t i ve gent c l cap de se tmana, són e ls que en caste lla en diuen domingucros, gent que 

només ve a dorm ir i no e ls interessa res del pa isatge, ni l'esglés ia, ni cap motiu fo lklò ric . .. no 

mantenen doncs cap re lació amb c l paisatge . Als hosta ls ve molta gent que a l'estiu no sap què 



fer. En canvi, he descobert gent -molt pocs- que els han operat i vénen a descansar i dorm ir 

força, menjar una mica i passejar. Aquí és cl lloc idea l per fer-ho. 

P. - Pensa que l'església catalana ha adquirit un compromís prou important pel que ja al tema nacional? 

f-lo dic per toies les recents cifl rm~cionsfates pels bisbes com el de Solsona sobre el tema del Conci li Català. 

R.- En Deig cl conec de quan era capellà, ha estat molt va lent perquè llui ta per desmarcar-se 

de la Conferència Episcopal Espanyola, que té tot cl dret perquè no és la nostra. Diuen que no 

és prudent . Encara hi ha por de la por però . Què és que ho prohibeix? En Franco encara és viu . 

P.- El propi abat Escarré hai'ia vin9ut al seu reducte, coefi9urant així un nom més del llar9 llistat de 

personatges que han trepitjat Riells ... 

R.- Venia aquí a casa. Una vegada c l seguien des de Montserrat. Passant per Montcada un 

cotxe, a Riells un altre .. . eren cotxes que cl contro laven i en ar ribar aquí da lt duia una corrua . 

Ell en arribar c is va donar Ics gràcies per acompanyar-lo (r iu). S'hi trobava bé i podia descansar. 

Deia qu e aquí venia a rebre visites, a descansar i a escriure. La humitat de Montserrat no li 

anava bé pel cos, en canvi aquí el clima li era benigne. Va venir una vegada amb tres monjos, un 

d 'e lls e ra metge . Va sopar molt bé. Normalment no podia dormir i aquí ho va fer tan bé aque ll 

vespre que es va dcspcr·tar molt tard. També venia gent a veure' l. 

P.- l molta més 9ent que ha vin9ut .. . 

R.- Sí, mo lts , per exem ple en Benet, que va venir aqu í vàries vegades. L'últim cop va venir 

amb la Montserrat Roig. Jo la vaig casar aquí i la vaig descasar. Perquè ho portava el seu parc 

Tomàs Roig i Llop. A la Montserrat Roig jo ja la coneixia de peti teta, quan anava a casa de l seu 

parc i es respirava un clima de triomfa lisme franq uista. Al cap d'un any del seu casament es va 

separar i cm van cridar al bisbat perquè hi portés l'expedient. La llista de gent que he conegut 

aq uí és molt llarga, són mol ts anys ... 

P.- Però parlem de li teratura.Va començar a escriure per salvar els mots, tal com va dir Sa lvador Espriu. 

Q.!.1è el va motivar a iniciar-se com a escriptor? 

R.- Vaig començar a escriure als 14anys. M'agraciava el català. Vaig aprendre de memòria c l català 

aprenent cl llibre Eloqüència catalana, fet per un valencià, això va ser a l'escola nacional de Vilassar. 

Després va ig escriure al "Patufet", a "La mainada", "L'eixerit", "Diari de Barcelona", "Diari de Mataró", 

"Pensament marià" ... vaig anar escrivint, a "Joventut catalana" .. . Després va ig situar-me davant la 

poesia catalana volent desmarcar-m e d'aquesta poes ia fàci l de mossèn Cinto Verdaguer, per fer una 

poes ia catalana catòlica universa l per a minories. l així ho he fet. Em van donar cl premi Josep 

Carner amb cl poemari La pedra a la veu ... Després em van donar cl Sant Jordi, cl Jaume l Ciutat de 

Barcelona i cl premi Montseny, l'any passat. Per aquest darrer cm van donar un milió de pessetes 

que van servir per eixugar deutes (riu). Allò que deia el parc Claret: "Em vull morir sense pecats, 

sense diners i sense deutes". Vaig anar fent. En sor tir cl meu primer llib re de poemes l'any 1935, la 

penya de l'Ateneu va dir que teníem cl Paul Claudel (un poeta francès) de Catalunya. lnclú vaig fer 

teatre. Al cap de poc va venir la guerra i ens vam dispersar, alguns van morir. Vaig dir al "Serra d'Or", 

en una cnli-cvista que cm van fer que "podran arrencar però no desarre lar", calia esperar contra tota 

cspcr·ança com Abraham. Hem al'l'ibat a una certa normalitat, tot i que no és normal del tot. 

P.- l deljuwr de la nació catalana, Mossèn, com veu la situació actual de Catalunya des del seu petit 

racó de món? 
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R.- l-li ha una lluita i un que és valent, en Colom, c l de les sis ales, que li diuen, cm sembla 

que li és padrí l'H eribert Barrera. És molt atrevit. l-la fet ducs cartes, a convergents i socialistes 

cl ient que la cosa no va bé. És clarament independentista . A Josep Carner, en temps de Primo 

cie Rivcra , li van dir si era independentista , cii va respondre que no, l'altre insistia que sí. 

Carner va reblar la conversa client que no és que fos independentista perquc ja s'havia separat . 

P.- l la joventut, que sempre és la llavor de/futur. Com veu vostè la joventut catalana actual, evidentment 

molt diferent de la que Ja uns anys va protagonitzar una certa lluita política i cultural? 

R.- La ve ig molt desorientada la joventut. Pesa més cl blat dels castellans que no c l dels 

catalans . Quaranta anys de franquisme han fet molt de mal i costarà reaccionar. Conec un home 

que és de Múrcia que s'ha adaptat a Catalunya molt bé. l-li ha qui és de fora i s'ha adaptat a la 
nostra situació. És qüestió d'anar esperant, els cas tellans tenen molts fills, mentre que c is cata

lans no, inclús en Ics situacions lingüíst iques priva cl caste llà. 

P.- Malgrat tot, cal tenir esperan ça com vostè diu o com es desprèn de la se•'a obra? 

R.- Catalunya té un contrasentit. L'l 1 de Setembre no hauria de ser una festa, hauria de ser 

un fun eral. Som d'esperit semita o jueu, un poble contingut. Tan de cop pugem com caiem. Ja 

ho va dir en Companys que cauríem i ens aixecaríem de nou. Arr ibarà el dia que serem inde

pendents, però jo ja no hi seré segurament. 

P.- L 'es9 lésia pateix un fort moment de crisi, el seu missat9e -en al9uns casos im,olucionista- contrasta en 

tina societat on primen els valors materials. I-lom té la sensació que no ha sabut adaptar-se als nous temps .. . 

R.-Això ve de Constantí, l' Esglés ia va patir nou persecucions i Constantí, fill de Santa Elena, 

va donar lliber tat a l'Esglés ia l'any 313, però era un murri i va veure que la unitat de fe de 

l'Esglés ia afavoria també la uni tat de l'estat . Vull dir una unitat de fe tan gran que alguns anaven 

al martiri. Es configuraven, al poder, així, cis tres braços: el polític, cl mili tar i l' ecl es iàstic, que 

feien l'estat. L'Església va perdre aquí la llibertat espiritual. Jo, particularment, penso que l'Es

glés ia Catòlica ha de viure de pobresa austera però amable. L'any 1950 va ig visitar Sant Pere del 

Vaticà i va ig veure que no era cl cam í de Betlem sinó un poema arquitectònic de Miquel Àngel. 

Això no vo l d ir que hàgim cie ser uns miserabl es, però encara hi ha aquesta derivació del 

constantinism c. S'ha de to rnar a començar. l-li ha un petit grup de joventut que busca també la 

ve ritat i si la troben estan contents. El missatge s'ha d'adaptar als nous temps. Patim la tercera 

temptació de Jesucrist, aquel la en la que cl Diable li diu que li donarà tot si s'ageno lla, patim un 

enlluernam ent del món , de voler viure bé i treballar poc. La gent jove, als vint-i-dos anys ho ha 

tas tat tot, i no al mateix ritme del cos que creix a poc a poc. Davant d'això tenen clucs soluci

ons: o la indifercncia tota l o c l suïcidi . Aquesta darrera opció ha augmentat molt entre c is joves, 

mai se n'hav ien suïcidat tants com ara. 

Cat/ el vespre a Riells, un •'espre que preludia l'hi vern que s'abat damunt el paisat9e. Deixem Pere Ribot 

mentre el cotxe ens allunya d'aquest illot envoltat d'arbres, envoltat de bosc ... tot el paisatge és un fiara poema. 

Marxem convençuts que Ribot no està aïllat, sinó que aprefita la complicitat d'aquesta pau per aprendre a viure 

millor, a tenir -al preu que siaui -, sempre, esperança en un demà, a ser optimista per damunt de tot per 9ratar de 

/'existència el més pregon. La seva és una opció a la vida que cal tenir molt en compte. 
Riel ls del Montseny. Est iu de 1992 



L'obra de Pere Ribot 

• 1935 LA ETA RE. Publicacions de "La Revista". 

• 1937 CENTO MARTIRI. Amb la co l·laboració de J. Costa i Deu i Octavi Saltor. Gènova . 

VERSICLES. Edicions Altés . 

• 1950 LLENGUA DE FOC. Premi "Óssa Menor". 

• 1951 EL PONT DE L'ÀGUILA . Editor Joan Jover. 

• 1952 L'OMBRA DELSTRES. Editorial Estel. 

EPIFANIA. Edicions Joan Sallent . 

• 1953 LLIBRE DE LA PASSIÓ . Biblioteca Selecta, núm. 12 2. 

• 1959 SI EL GRA NO MOR. Els Llibres de l'Óssa Menor. 

• 1963 POEMES RECITATS PER L'AUTOR. Disc de Yergara. 

• 197 1 LA PEDRA EN LA VEU . Premi "Josep Carner". Edicions Proa . 

• 1975 LLEVAT D'AMOR. Col·lecció "Ausias March" . Editorial Vosgos. 

EL MONTSENY. Col·lecció "Imatge de Catalunya". Edicions Destino. 

• 1978 CADOLLES DE MUNTANYA. Obrador Altés. 

• 1981 EL CRIT DEL DESERT. Edicions Proa. 

• 1983 LA SEU ADORANT. Fundació Roger de Belfort. Catedral de Girona . 

• 1985 NADAL AL MONTSENY. Canledeu. 

• 1987 EL PETIT GRAN DO. Edicions Terra Nostra . 

• 1988 A MITJA VEU . GràfiquesTrema . 

• 1989 EL MONTS ENY. 1r Premi "Defen sa del Montseny" 

• 1991 RETAULE MAJOR DE SANTA MARIA D'ARENYS. Editor Vida Parroquial. 

GRESOL INTER IOR . GràfiqucsTrema. 

L'ESP ER IT EN UN PUNT. Ed icions Palahí. 

• 1992 INTIMITAT. Gràfiques Trerna. 

• 1996 LA LLUM EN EL CORR IOL. Editor Pere Ribot. 
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Seqüència exequial 

QUIN vent m 'ha sobtat i rev ira cl meu cos? 

Qui trenca la fl or del meu r itme? 

L'oïda copsa l'angoixa i cl fred 

i un dard ell cm travessa cis ronyons. 

Pa fl ori t al rebost, vi esbravat en cl cup 

i ter ra de sal - heus ací cl meu bagatge! 

Sento cl clam de la pedra i l'aram 

i trobo amargants cis sentits, la sa li va, 

l'aire c¡uc aspiro, enrarit i estranger 

-sense la marc, cis seus ulls, la seva ombra! 

Copso com una fo r tor de rosers 

cremats, d'a legria cremada, d 'un glop 

de foc, go rja ava ll , pa cremat del meu ésser. 

S'apaguen Ics feixes, els cims, i cl meu clam 

ha estrem it cl cel pur. Entre Déu i la pols 

no veig l'alba, sinó l'esvoranc de la meva heretat . 

l sento com una terr ibl e buidor 

de mi mateix, sóc alè cie complanta . 

Jo cm veia en ella com l'aigua copsa el cel, 
com la fruita pren ai re de l'arbre, 

candor de fe rústega i ferma de roure, 

i un fil de sa ng ara cm penja del llavi i la tún ica , 

s'esberla la gleva de carn de l meu cor 

i jeu en la pols la meva ànima, 

i espero en Vós, Fi ll cie l'home, aigua i pedra 

on recolzo la meva amargor. 

Ag ucstcs mans aspres cie lluitar am b alegria 

amb cl pa agre i eixut de la terra, 

del cor desfet cie vetllar-m e Ics nits, 

cie peixar-me i cie veure'm fet home 

i obra d'amor cie Ics rústegues mans ... 

Poema escrit amb motiu de la mort de !J seva marc. 

Arxiu del Museu Municipal de Vilassar de Mar. 



I a1·a e ixuta de ll e t i d'entranyes, oh marc! 

I-l eus ací cl bon llevat del meu pa, 

Ics primícies del most! 

Com voldríem esprémer l'eternitat en cl temps 

i fer perd urablcs cis cossos, 

sempre joves els rostres , 

pledejar sense fites amb Déu! 

Pe tit cementiri de Riells del Montseny, 

Íntim i breu, redossat a l'ombra de l'esglesiola , 

i veí, tanmateix, de la meva dolor, 

recer cie l'aigua i la neu i l'escalf del silenci, 

de l'ombra adorant del xiprer i l'eucaliptus 

en la muntanya exu ltant de Sion, 

redall de verdor, eternitat, 

urna de lluna, angle pur del meu tot 

i on cis ossos respiren el temps i l'espai, 

enyorant cl gran dia de l Corn , 

la passada d'ocell , c l fer vor del capvespre, 

la sa labror i cl iode excitants de la mar 

i c l carro de foc de l'aurora ... 

-Com una fl ama, · 

com un aire enyorívol cie vostra presència , 

vetll eu , marc meva, per mi, 

pe l respir c¡uc no perdi la vostra escaient fesomia, 

c¡uc cm davallin l'oratge i cl rou 

i temper in l'ardor de la meva sofrença; 

c¡uc estimi i serv i l'o lor dels sentits; 

vingu i, d'un vol, l' Esperit, i amb les ales 

m'abrigui amb un Íntim fulgor de topazi; 

madurin les pedres de l'absis i l'altar 

so ta Ics meves sandàli es de llum; 

no s'apaguin la fl aire del crisma, 

l'o r sacre c¡ue eslTcny cl meu calze, 

la palma c¡uc branda la llum de la Forma 

i cl palp ja norn1al del Misteri. 

Perc¡uè he estimat cl llindar sobri dels pares, 

no s'apaga cl greso l ni em garfeix la tenebra 

i visc de la llum d'o liveres de pau, 

tarongers que m'apaguen la set 
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i el coll de port de la meva esperança. 

La dolor ha treballat cl meu vas de perfum 

i cl pol·len del verb que em rebé cie l'amor 

i que puja del foc de les meves entranyes 

de fi ll emmarat, cis sentits òrfens cie la seva veu. 

Em resta la fa lcia i l'escalf de la Verge, 

Únic centre de totes Ics mares del món, 

amor feta carn del meu Déu, 

verge clos on respira l' ardcntTrinitat. 

Muntanya cie mirra i carena del plor 

fetes a plom de la meva figura, 

maresme de pèsols d'olor i areny bla del repòs, 

mar brava en la platja del somni, 

i, en l'hora greu, quart creixent de la lluna 

que enyoro, més enllà de la nit i l'abisme 

i en l'espera roent de la pols, 

flairant els narius cl galop del cavall del meu Rei, 

l'este l que fibla cis domcnys de la mort, 

l'esplet de la carn, i dels ossos, i cis nervis, 

pastats en la prova, en cl trull que prem l'oli pur 

en la fita dels segles; 

de la mola que mòlt, en la prova , cl forment, 

com Ignas i fet pa per la dent de la fera: 

"Jo sóc cl forment del Senyor"; 

de l'a igua que cm renta de l crani d'Adam, 

fins que tots, de bell nou, i dem peus, 

perduts en la ll ana re ial de l'Anyell, 

flairant , com cadells famolencs, cl dolç rastre del Crist, 

i cl glatir d'Abraham, d'Isaac i Jacob, 

alçarem aquest cos en tr iomf, 

fo lls d'alegria en cl cercle del Verb, 

fresca la ll um cie la boca, 

cantarem l'al·l elu ia de l bronze i l'acer, 

ceny its de càntics, colte lls de bon tremp, en la ve rema 

dels raïms guc pengen del Cep de la Creu! 

Pere Ribot , pvrc. 



EI sentit cristià en l'obra de Maragall 

Text inèd it. 

Arxi u del Museu Municipal de Vilassar cie Mar. 

I-li ha ducs fotografi es d' en Maraga ll , conegudes de tothom, i que reílecteixcn l 'horitzó 

in tcrcsantíss im del seu esperit, dos caires cie la seva forta sensibilitat . La primera, als quaranta

cinc anys , veig un rost1·e reposat, i! · luminat per dins, amb domini de termes, bru i ar istocràtic, 

solca t de venes subtils, c l cabell negre i llustrós, clenxinat amb suavitat , veu feble i una mica 

trencada, cl nas prom inent i c is nar ius ober ts com cercant un aire més pur, àvids d ' humanitat; 

barba amable, fro nt ample i ferm, com una carena primaveral, i e ls ulls, com dos llacs en silenci 

i d ' una infini ta do lçor .. . És la seva sim patia personal, atractívola , l' home senyor de la seva 

harmonia, com dom inant les potències de l' ànima, amb una aura de salut esplèndida . És la 

sereni tat , l'optimisme d' en Maragall , sense ni la més lleu ombra d 'odi, ni de tr istesa, ni menys 

de deses peració. L'altra fotografia, datada l'any 191 O, potser l'última en vida del poeta , exhala 

un ri tme fa tigat , c l cos s'apaga per la imm inència de la mort pressentida; els cabells, pàl·lids; la 

mà dreta agafad a a la solapa de l'abric, com resguardant-se d ' un cop d' aire o defensant-se d ' un 

enemic invisible ... La boca somr iu forçadament, heroicament, sota l' ombra d ' una barba enfe

brada ; cis ulls, mig closos al paisatge hiverna l -l' últim hivern del poeta- serven, i quasi dcLxen 

entreveure, la vida que se li escapa, com una revi fa lla, més ap ass ionada que mai, perquè ve cl 

gran moment , i c ii s' ho sap, de jugar l' última par tida, i la guanyarà, de la paraula vivent, sem

pre en Aor, que per e ll fo u l'angle i c l conílent de la força espiritual i mater ial, de tot cl que és 

passatger i etern . El moment de l' hora extrema, l'últim term e, que serà com una besllum de la 

Paraula, del Verb fet carn i sang en la boca i en l'ànima cl ' en Maraga ll en la fo rma eucaríst ica que 

es fi ltrara camps a través de la seva anatomia, fi ns a trencar en un gran plor i exclamar : "Aquest 

és cl moment més feliç de la meva vida !". 

Els ulls m ig cl osos , i cl gran co ntemplatiu com enartat de tot cl que ha vist i viscut , u ll s 

al·lucinats pel m isteri; mai, però, en un paisatge de dolor, tor turat, de destrucció i de tenebra, 

sinó en un misteri de pleni tud i d' exultac ió, transparent, pot dir-se, per la gràcia ci e Déu da

munt aques t home, i del qual tots n'hem par ticipat, i per això en Maraga ll és la gràcia de 

Cata lunya. 

Ell així ho comprengué en les seves notes Íntimes , quan veu que és un cio de Déu, que ha estat 

afavorit per la gràcia, que to t cl que té ho ha rebut generosament, i amb escreix, ci e la Providèn

cia. Q ue ha estat una criatura mimada per la mà de Déu. "Així em trobo -diu- a cinquanta anys; 
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jo, que no sóc fort, amb una sensació d'agilitat juvenil; jo, temperament egoista de somniador 

i so litar i, fet cap d'un gran casal i amb reputació de patriarca; jo, cie petit espe rit i petit treball, 

considerat com un dels grans enteniments de mon lloc i temps; jo, que amb prou fe ines me 

sabria guanyar la vida per mi sol, respectat per home cie posició social ind ependent i desemba

rassada; jo, que em sento tantes xacres i feb leses morals, est imat com un home pur i fort. Sem

blo ésser molt més del que sóc, i tot el que sóc m'ha estat donat cie g ràc ia: i beneficio, a més 

d'aquest cio, d'aquella aparença. Senyor, Senyor, teniu-me en la vostra mà, i pugui almenys 

mon agraïment servar-me digne dels vostres beneficis." 
Que en Maragall fo u un cristià convençut i practicant, ningú que l' hagi conegu t pot clubtar

nc. Molts, però , creuen en un catoli cisme hered itari i burgès, que acompanyà tota la vicia de 

l' autor cie La vaca ce9a i el Cant espiritual; un catolicisme fet, acceptat, com formant una pasta 

inevitable amb el fo lklore. Res més lluny cie la realitat objectiva del gran home. Certament que 

heretà el catolicisme dels seus; però en Maragall no s'estanca exclusivament , folgadament amb 

la fe heretada, sinó que mira i es mou clins cl Dogma; la seva fe diríem que és raonada; sap c l que 

creu i per què ho creu. Potser no serà d'una vicia interior sobrenatural assídua; però, en termes 

generals, ell viu cl cr istianisme com una necessitat del seu infinit afany d'amor, a través dels 

dies i dels objectes que\' envolten i l' acompanyen. Un home que estim a intensament la vida, 

que la voldria perdurable, que temia la mort, forçosament no en tindria prou amb la fe hereta

da dels seus i de la seva època, sinó que es llançaria a aprofundi r el pregon senti t de la fe. T é una 

visió universal del Missatge del Crist i de la seva Església. Tot cl que és Crist i Església li interes

sa enormement. Viu el moment catòlic del seu temps, i per cert no massa encoratjador. l quan 

certs sectors catòlics cie fi cie segle es mouen en desavinences desafortunades, en Maragall es 

mostrà sempre caritatiu , honestíssim , es mantingué en cl seu lloc i féu sentir la seva veu serena, 

col· locant-sc al costa de la Jerarquia Eclesiàstica, prescindint cie respectes humans. Per això cl 

bisbe Torras i Bages descobrí la força esp iri tual del poeta i explotà la seva amis tat , entrant 

ambdós en un clima d'intimitat que faria molt d,c bé al mateix Maragall i seria un confort pel 

gran bisbe. Ningú no pot blasmar Maragall. Fi.ns l'Unamuno, amb qui hav ia lligat, malgrat c l 

distanciament en l'aspecte religiós, una amistat intensa i respectuosa, adm irà cl serè i vibrant 

catolicism e del poeta. Ambdós s'han amarat cie Nietzsche, aquesta mena cie superhome tan 

aviat enlairat com decrèpit. Unamuno en restarà captiu, i serà víctima de la seva pròpia t ragè

dia. Maragall sa lta la tragèdia. Podia estergir, com un pensament perdurable, a ll ò que c ii mateix 

digué cl ' Haidé: Déu li ha jet la 9ràcia de llençar llum entorn. 

A fi cie comptes, aquest home, amb tot i la seva aparent burgesia i timidesa, visqué tan in ten

sament cl seu món i la uni versa litat de les coses, com una entranya vital en cl ventre de la terra , 

que podem ben dir que morí cremat d 'ell mateix; cl cos, migrat i febl e, no pogué resistir 

l 'abrandament del seu foc interior; cl desequilibri entre cl seu esperit obert a tots cis horitzons 

i la breu substància de la seva anatomia, eren evidents, i havien cie provocar, abans d ' hora, la 

tragèdia fí sica d'en Maragall: mor ir a l' avançada. Aquella fo lla passió de donar ànima a Ics coses, 

com una creació continuada de Déu, com un grapat de llum del mateix Déu, havien de produir 

fata lm ent el xoc inevitable. Però, amb quina suavíssima serenitat no s' hi prepara! Ell , que est i

mava infin itament la vida, que volia eternitzar el món temporal, s'entrega sense revolta, se 



situa , rcsoltam ent , ràpidament, cie cara l'eternitat , i és en els seus últim s_ moments que es fa el 

gran m om ent : superar la mort. Mossèn Costa •i Llovcrta, togat amb elegàncies horacianes, 

com entant la m ort del poeta, en lle tra a Rubi6 i Lluc, diu: "Quina bella mort! Jo m 'hav ia 

pressentit l' espl endor m entre l'encomanava a Déu." l allò que tothom, bellament intoxicat i 

pres de l ner vi cl ' en Maragall , es preguntava com moriria aques t home; pogué adonar-se cie com 

fou, m és que una mort, un trasplantament elcgantíss im, i amb un fer vor de Patriarca, que ens 

recorda cis cie l' Antic Tes tament. Havia form at una família, havia clonat fill s a desdir, havia 

cantat arboraclamcnt la seva terra, la llum, el color cie la vicia i la mort. l-la parlat , ha sentit, ha 

viscut i ha mort com ningú, perquè tot ho ha trobat bell, pur i bo, com un reflex de la imatge cie 

D éu damunt la terra, en un va ivé d' eternitat; com la descober ta i possessi6 del sentit de les 

coses i que anaven a parar, en últim terme, per intuïci6 d 'amor, tant com per via de raonam ent, 

a l' absoluta fruïci 6 de Déu i del seu enviat, c l Crist . Negar aquesta rea li tat cristiana d 'en Maraga ll , 

seria negar la mateixa realitat de Ics coses , el sentit de la vicia, i llençar-se cegament a la mort 

eter na. 

Pere Ribot , pvre . 
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flfoc 

El foc que em crema tot com si cremés cl bosc 

m' agafa de ple a ple. Sóc arbre en primavera 

en la nit de l'abism e de Déu 

que abranda l' Esperit 

en fl ames de dolor i de caritat 

que em purifica tot i obre la nova vicia. 

Reneix o de bell nou, sóc tot un arbre . 

Renéixer en l'Esperit és viure en plenitud. 

L'home 

l 
Manca l' home -tot l'home-

forjat de fe , colrat del sol de llibertat, 
ferm com un roure, 

obrir-se pas en la foscor, 

la boca plena amb fo c de l'esperit 

i amb llum de veritat i d' amor a tothora 
i que li ve de les ent ranyes 

al pu r servei del pobl e. 

l morir, si s ' escau, amb heroisme. 

Gresol interior ( 199 1) 
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