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Salutació

Un any més teniu a les vostres mans el “Premi Mestre Arabí de Narrativa 
Escolar”, una iniciativa creada per a fomentar l’expressió escrita en la nostra 
llengua entre la població jove. La idea principal quan es va llançar la primera 
edició d’aquest guardó era, i és, donar una empenta als nins i nines perquè 
juguin amb el llenguatge, i en aquest cas, a través de la narrativa. Les paraules 
són un estímul per a la creació i el desenvolupament de l’infant.

Aquesta nova edició continua amb un alt nivell de qualitat entre tots els 
participants, segons han destacat els membres del jurat. l aquest fet, ens fa 
sentir molt satisfets als membres del Consistori. Satisfets perquè és una inici-
ativa que des del primer moment ha interessat a escolars i mestres; i satisfets 
perquè hi ha nins i nines interessats en la literatura. Veig que podrem gaudir 
d’una important pedrera d’escriptors, narradors o, inclús, poetes al nostre po-
ble, tot continuant amb la important tasca d’importants narradors, poetes, 
assagistes o dramaturgs que ha donat sa Pobla.

Des d’aquesta pàgina m’agradaria encoratjar a tots els nins i nines i a tots 
els joves a deixar volar la seva imaginació i a posar-ho tot negre sobre blanc. I 
també agrair la tasca dels mestres de sa Pobla i de l’equip de Cultura de l’Ajun-
tament per col·laborar i promoure aquest “Premi Mestre Arabí de Narrativa 
Escolar”.

Biel Serra i Barceló,
batle de sa Pobla
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És tot un motiu de sincera satisfacció poder constatar, amb el llibret que teniu 
a les mans, que la llavor sembrada l’any passat ha donat els seus fruits. Tal volta 

siguin unes primeres paraules que sonin a tòpic, però són ben sentides de veritat  
La satisfacció és plena, perquè som davant un projecte il•lusionant, que pretén la 
participació de tota la comunitat educativa, alumnes, mestres, pares i institucions, 
en un projecte formatiu, de promoció de l’escriptura, de la cultura. Som, per tant, 

davant els components claus que, d’un en un, emmarquen la raó de ser d’una 
regidoria com la que represent, i que s’ajunten tots en aquest projecte de referència, 

el Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar.

I, la satisfacció és plena, perquè dels projectes, de les il•lusions, dels objectius 
hem passat a les realitzacions, als objectes, als fets. Hem passat de valors uni-

versals a protagonistes concrets, amb cara i ulls, amb noms i llinatges, tal vegada 
molt heterogenis, però que es manifesten junts aquí, s’hi troben i es retroben, i en 
la nostra llengua, la catalana, que esdevé així en eina de comunicació i factor de 

cohesió social.

Som davant els pilars de la nostra societat: les persones i l’educació, ingredients 
de civilització, que ens defineixen com a poble, i que marcaran i determinaran 

el nostre futur. Som, per tant, davant quelcom a tenir en compte, a tenir cura, si 
volem tenir eines per dibuixar els nostres propis horitzons.

En aquesta segona edició de Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar hem 
aconseguit la participació en totes les categories del Premi; des d’educació infantil, 

amb infants que tenen la imatge com a primer mitjà d’expressió, passant pels 

Presentació
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cicles de primària, secundària, batxiller i adults, persones de gairebé totes les edats 
Gràcies a totes elles, els protagonistes d’aquest llibret, als seus mestres, professors i 
centres escolars, que els han guiat en els processos creatius i han col·laborat en els 
aspectes organitzatius. També als pares que han engrescat els seus fills a expres-

sar-se, a créixer, i també, una altra vegada, al nostre jurat, format per Margalida 
Mascaró, Maria Antònia Roig i Antònia Torelló que, amb dedicació i responsa-

bilitat, ha hagut de decidir-ne els guanyadors.

Per acabar voldria manifestar un desig: que els protagonistes d’aquest premi, 
tots, tenguem l’habilitat suficient per cuidar aquesta llavor que ja ha començat a 
germinar i a donar fruits. Vendran sequeres, plagues, ....caldrà de regar, estalo-

nar, ... Ens hi jugam molt. Que sant Jordi ens il·lumini!

Joan Enric Capellà i Cervera
Tinent de Batle de Cultura, Educació, Joventut i Turisme
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“El partit de futbol a la platja
Això eren dos amics, en Biel i en Miquel, que cada dia es 
trobaven a la platja per nedar, jugar a fer castells d’arena i s’ho 
passaven molt bé, però el que més els agradava era fer un 
partidet de futbol amb tots els amics.

Una vegada, en Miquel va pegar una bona puntada a la pilota 
que va arribar a l’esquena d’uns senyors que prenien el sol. En 
Miquel va decidir que aniria a cercar la pilota i demanaria per-
dó per haver-los molestat. El senyor de la tovallola el va rebre 
amb una rialla i va demanar si podia jugar amb ells. En Miquel 
va quedar bocabadat, perquè havia vist aquella cara mil vega-
des pel televisor. Era Leo Messi!!! Aquell dia varen riure molt i 
quedaren per jugar un altre dia amb tots els amics junts.

Cicle infantil − 1r. premi 

Miquel Crespí Cantallops, del CEIP sa Graduada, 
amb l’obra “El partit de futbol a la platja”

Transcripció:
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“Hi havia una vegada
un poriol,
que estava
menjant mel 
i se va constipar
i va venir un amic seu
i com va veure
que estava constipat
li va donar medecina de taronja”.

Cicle infantil − 2n. premi 

M. Victòria Perelló Jofre, del CEIP Son Basca, 
amb l’obra “Poriol malalt”

Transcripció:
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Primer cicle de primària − 1r. premi 

Yassine Amnouh, del CEIP Son Basca, 
amb l’obra “El lleopard”
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Una vegada hi havia un nin que caminava per un bosc i va 
trobar un lleopard molt petit, el va agafar i se’l va endur a 
casa. Quan els pares del nin el veren s’enfadaren perquè no 

podia viure dins ca seva. El nin amb l’ajuda del seu pare va fer una casa 
de fusta damunt un arbre que hi havia al jardí i així el lleopard podria 
quedar a viure amb ells.

Va passar el temps i el pare del nin es va posar molt malalt i va  mo-
rir, el nin estava molt, molt trist i el lleopard sempre estava devora ell 
perquè jugués i no estigués trist.

Un dia el nin va comprendre que el lleopard tornava molt gran i 
no cabia dins la casa de l’arbre i que tal vegada també enyorava els seus 
pares. Va parlar amb la seva mare i decidiren anar a la selva a cercar els 
pares del lleopard. El nin demanava a la mare com els trobarien perquè 
tots els lleopards són iguals. La mare li deia, quan arribem ja ho veuràs.

Arribaren a la selva i començaren a caminar. El lleopard només 
ensumava el terra i de sobte va començar a córrer fins a uns lleopards 
enormes. D’aquesta manera el nin va comprendre que havia trobat els 
seus pares.

El nin i la mare tornaren cap a casa un poc més feliços perquè ha-
vien ajudat el lleopard.

l conte contat, conte acabat.
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Primer cicle de primària − 2n. premi 

Guiem Studinger Mascaró, del CEIP Son Basca, 
amb l’obra “Paleontòlegs”
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Una vegada hi havia un paleontòleg que va anar al desert. Era 
alt i prim i s’anomenava Guiset. En Guiset sempre cercava 
fòssils d’animals i dinosaures perquè a ell li agradava la 

ciència.

Un dia, en Guiset va trobar un os de T-Rex i al devora copes d’or. 
Les copes, les havien deixat els egipcis i no havien vist els ossos perquè 
ells no cercaven fòssils.

Primer, en Guiset va fer una foto dels ossos per mostrar als seus 
companys científics el seu descobriment perquè ell tot sol no podia 
recollir-los. Es necessita més gent!

L’equip va anar a cercar el T-Rex i les copes i les portaren al museu 
de ciències naturals.

Tothom estava molt content! En Guiset se n’anà a casa satisfet 
d’haver fet una feina ben feta.

Fi.
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Segon i tercer cicle de primària − 1r. premi 

Catalina Tugores Encinas, del CEIP Tresorer Cladera, 
amb l’obra “La cala de les criatures mitològiques”
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A damunt la muntanya, guaitava un esplèndid i calorós sol 
d’estiu. Aquell dissabte del mes d’agost, na Mireia va que-
dar amb les seves amigues: na Clàudia, n’Andrea i na Sara, 

per fer una petita excursió a la platja. Na Mireia ho tenia tot planejat, 
partir a les nou del matí de ca na Sara. Na Sara era una nina alegre, 
darrere la seva simpatia s’amagava una lleugera timidesa. Les vegades 
que s’empegueïa aparentava ser una maduixa molt madura. Tenia una 
espessa cabellera ataronjada com una bella vesprada. Li ressaltaven uns 
brillants ulls verds maragda. Unes difuminades pigues cobrien les ver-
melles galtes.

Na Sara vivia a Sóller.

El pla de na Mireia era anar a la cala del torrent de Pareis, partint 
des de ca na Sara, perquè era la que hi vivia més a prop. N’Andrea era 
l’encarregada del menjar, na Clàudia i na Sara, dels jocs, i na Mireia, de 
triar el lloc on anaven.

Ja eren de camí, feia un sol que picava. Na Mireia havia de guiar les 
seves amigues allà on havien d’anar, perquè hi havia anat una vegada 
amb els seus pares, cap de les altres hi havia anat cap vegada. Na Mireia 
no recordava el camí que havia fet la vegada que hi va anar, es varen 
desviar i es ficaren dins un túnel rocós i humit, estava tot molt fosc i hi 
feia molt de fred, cosa estranya, perquè estaven a quaranta graus.

Després d’una llarga estona de caminar, na Clàudia va veure una 
claror molt brillant. Era la sortida d’aquell desagradable túnel. Totes es 
varen sorprendre en acabar de travessar per allà.

Era una cala amb unes aigües cristal·lines i brillants com un dia-
mant, l’arena pareixia purpurina.

Na Mireia desconeixia aquelles vistes tan espectaculars, i és que 
s’havien desviat cap a una cala totalment desconeguda. Aquella me-
ravellosa cala era completament deserta. N’Andrea frissava de ficar-se 
dins les transparents aigües i mentre es preparaven per ficar-s’hi, una 
gran ona de vint metres les va arrossegar fins al fons de la mar. Quina 
desesperació! Intentaren aguantar la respiració al màxim, notaren com 
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se submergien i ja no aguantaren més i es varen deixar endur. De sobte, 
s’adonaren que podien respirar davall l’aigua.

−Què ha passat? −exclamà na Clàudia, espantada i desorientada.

−No ho sé! On som? −replicà n’Andrea, espantada.

−Quina passada! Podem respirar! −digué sorpresa na Mireia−. Crec 
que aquella ona tan grossa ens ha duit fins al fons de la mar!.

−Què és això que se’ns acosta? −demanà na Sara, espantada.

Unes criatures verd-blavoses a la llunyania que a poc a poc s’anaven 
acostant... Totes les nines se’n volien anar i intentaven fugir d’allà, to-
tes, menys na Mireia, que era l’única que volia esbrinar què passava i la 
manera de tornar a casa.

Les criatures se li varen acostar, eren unes criatures mig verdes i 
blaves. Aparentaven ser humanes, de color blau i verd. Tenien els dits 
lligats entre si per una membrana. Eren elfs marins, o això era el que va 
suposar na Mireia, perquè a ella li agradava molt estudiar les criatures 
mitològiques, les coneixia quasi totes. Els seus cabells eren castanys i 
els ulls marrons com el carbó. Era una nina molt simpàtica, aventurera 
i segura d’ella mateixa.

De sobte, les criatures varen començar a cantar i les nines es varen 
espantar i començaren a nedar ràpidament, però els forts corrents de la 
mar no els deixaven nedar.

−Un moment! −va exclamar na Mireia−. Potser ens vulguin comu-
nicar alguna cosa. Crec que ens demanen qui som.

Les nines i els elfs es comunicaven amb gests, elles intentaven dir a 
les criatures el que els havia passat i a veure si les podien ajudar a tornar 
a casa.

De sobte varen aparèixer dues espècies de cavalls, eren hipocamps, 
una altra criatura mitològica amb el cos de cavall i coa de peix. La seva 
coa feia quatre metres de llarg. Tenien un color d’una mescla de verd 
i blau, com els elfs. Les nines estaven al·lucinades, es pensaven que 
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somiaven.

Na Clàudia tenia molta por, era una nina molt poruga, però també 
molt simpàtica. Tenia els cabells fins i rossos. Els seus ulls eren blaus 
com l’aiguamarina.

Els elfs es muntaren damunt els hipocamps i guiaren les nines per 
un camí ple d’algues, coralls, plantes marines... Es creuaren pel seu camí 
unes boniques estrelles de mar de diferents tipus: de colorins, brillants 
com la purpurina. Aquestes estrelles les acompanyaren tot el camí.

Els elfs s’aturaren davant un castell ple de bellíssimes i simpàtiques 
sirenes amb una llarga cabellera, que no aturaven de treballar decorant 
aquell increïble castell.

N’Ona, una de les sirenes, se’ls va acostar per convidar-les a la festa 
que feien en honor a la reina de les aigües cristal·lines.

La coa de n’Ona era rosa i lila. Tenia els cabells roses i estaven deco-
rats amb copinyes i diamants.

La festa era al castell. En entrar-hi, es varen quedar bocabadades, 
estava decorat amb algues penjant de l’immens sostre del preciós i 
al·lucinant castell. Criatures estranyes mai no vistes preparaven la gran 
festa.

Les nines varen conèixer la reina i s’hi varen fer molt amigues. Li va-
ren contar el que els havia passat. La reina els va dir que tenia amagada, 
dins un cofre, una poció que les duria a l’arena de la cala de les criatures 
mitològiques, allà on havien anat per error.

La reina era rossa i duia un bonic vestit blau amb trossos de tela 
blanca que li penjaven del preciós vestit.

La reina els va donar la poció i els va dir que podien anar a visitar-la 
les vegades que volguessin. En varen beure un glopet cada una. De so-
bte, sorgiren moltes bombolles ... Les nines es varen despertar tossint, 
damunt unes roques de la cala de les criatures mitològiques.
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Segon i tercer cicle de primària − 2n. premi 

Francina Payeras Comas, del CEIP Tresorer Cladera, 
amb l’obra “Els caparrotets”
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Sa ximbomba ja no sona,
ni sona ni sonarà,

perquè té sa pell de ca
i sa canya que no és bona.

Des de fa molts d’anys a sa Pobla se celebra la festa de Sant Antoni. 
És la festa més important per a tots els poblers i pobleres.

Són uns dies màgics de foc, de fum, de gloses... on tots els poblers 
rebem amb els braços oberts a tots els qui vulguin gaudir d’aquesta 
festa.

Devers l’any 1953 fou quan el senyor Cuéllar, secretari de 
l’Ajuntament de sa Pobla, introduí 7 caparrots. Posteriorment se n’hi 
afegiren 4 més. Així tenim el que coneixem com els “Caparrots Gros-
sos”.

Però per engrandir aquesta festa de caparrots i dimonis, cap a l’any 
1980, un jove va proposar la idea d’uns caparrotets més petits.

Els caparrots grossos i els dimonis estaven en contra d’aquesta pro-
posició perquè creien que els llevaria el protagonisme. Però la decisió 
final no va ser seva sinó que el poble tingué la darrera paraula.

Aquest jove va començar a fer camí i pel seu compte va començar a 
trescar món a veure si trobava alguna idea.

−”Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco por eso no 
sé lo que debo hacer para cruzar el charco...”

En Toni, que és així com es deia aquest jove aventurer, va començar 
a viatjar. Però no amb un avió ni un vaixell sinó amb una motocicleta. 
La motocicleta va ser la seva companya durant aquest trajecte.

Va dirigir-se primer cap a París, la ciutat dels enamorats.

−“Ven acércate ... ven acércate ... ven y abrázame ... vuelve a sonreír, 
a recordar París ...”
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Una vegada allà va anar a la torre Eiffel. Pujà a dalt de tot i va veure 
un jove que feia de mim. A en Toni li va agradar tant que li comentà el 
que passava i el convidà a ser un caparrot.

Se li il·luminà la cara a en Toni per dues coses: una perquè el jove 
digué que sí i l’altra perquè va tenir una brillant idea: la idea seria que els 
caparrotets tendrien els mateixos noms que els dels grans.

Aquest jove francès nomia Renatto i en Toni decidí que seria en Ge-
petto. Tots dos ben contents emprengueren una altra vegada el viatge. 
Aquesta vegada cap a Àfrica.

−“Samina mina he he waka waka he he ... Porque esto es África ...”

El nou destí fou Moçambic. Els va agradar el nom. En Toni i en Re-
natto arribaren a la platja i trobaren uns cocodrils i s’espantaren molt. 
Però aparegueren un jove i una joveneta que els salvaren de les dents 
del cocodril amb un ball ben alegre. Això agradà molt a en Toni i a en 
Renatto i decidiren que formarien part del grup dels caparrotets. En 
Zic i na Zac estaven entusiasmats per ser el negret i la negreta, respec-
tivament.

A en Toni li sorgí un petit problema, començaven a ser molts i no li 
quedà més remei que substituir la seva motocicleta, tan estimada, per 
un petit autocar molt ben decorat.

Enfilaren tots una altra vegada cap un nou destí, Romania. De camí, 
passaren per Turquia i allà trobaren un al·lotet ben simpàtic. Aquest els 
demanà estranyat on anaven amb aquell autocar, amb cares de dimonis 
i caparrots.

Li explicaren la història i en Raül va accedir a acompanyar−los en-
cantat en aquesta aventura. Seria el Turc.

−“Vamos de paseo Pip Pip Pip ... Con el auto viejo Pip Pip Pip ... 
Pero no me importa Pip Pip Pip ...”

Tots ben contents amb aquell autocar arribaren a Romania. Què 
feien a Romania? Aprofitaren per anar a veure el famós Circ del Sol. 
Que era aquells dies allà.
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Els agradaren moltíssim les actuacions, sobretot la dels pallassos de 
cara trista. S’interessaren per ells i els demanaren si volien participar a 
la colla de caparrotets. A na Lara i n’Alex se’ls transformà la cara, per 
primera vegada reien! Ja tenien la colla de pallassos.

Ja veus l’autocar ben carregat direcció a Londres a veure el Big Ben. 
Passaren pel palau de Buckingham i veren dos guardians que feien el 
canvi de torn molt seriosament.

En Toni i els altres pensaren que els aniria molt bé tenir uns perso-
natges com ells per posar ordre. I així ho feren. Els dos guardians, en 
Marc i en Patric, acceptaren.

Ja tenien quasi el grup, només en faltaven tres per completar-lo. 
Entre tots decidiren anar a cercar els altres a un altre continent. Traves-
saren l’oceà Atlàntic i arribaren a Amèrica.

−“América, América, como un inmenso jardín eso es América... 
Cuando Diós hizo el Edén pensó en América...”

Varen anar a Hollywood a veure el passeig de les estrelles i es tro-
baren els dos germans Marx. En Harpo i en Chico varen acceptar ser 
caparrots però amb la condició que havien d’anar a Nova York a cercar 
al seu germà Grouxo.

Ja tens l’autocar, sonant la cançó “Jo i un pastor” per l’autopista 
direcció a l’Empire State a Nova York.

En Grouxo feia feina al 20è. pis de la famosa torre com a director 
d’una empresa de tabac. Tots pujaren per l’ascensor fins al 20è. pis de 
l’Empire State. Una vegada allà entraren al despatx d’en Grouxo.

En Grouxo sempre duia a la boca el puro i va acceptar d’acompanyar-
los si no li tocaven el puro.

Abans d’arribar a Mallorca varen passar per Barcelona a cercar els 
caparrots. I també aprofitaren per anar a veure jugar el Barça.

Finalment, cap a l’any 1983 sortiren per primera vegada, juntament 
amb els dimonis i els caparrots, el que ara anomenaríem els caparrots 
minyons.
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Jo i un pastor
que vivíem d’amoretes,
jo i un pastor
que vivíem de l’amor.
Ara ve Sant Ferriol,
ballarem si Déu ho vol,
el qui toca es tamborino
ha perdut el flabiol .

VISCA SA POBLA !!!
VISCA SANT ANTONI !!!
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ESO − 1r. premi 

Maria de Lluc Siquier Gost, del col·legi Sant Francesc 
d’Assís, amb l’obra “Carta”



II Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

27

Estimat fill,

T’escric aquesta carta, ja a les darreries de la meva vida, 
perquè vull que comprenguis per què sóc com sóc. Vull que 

sàpigues la meva historia, que és part de la teva. Començà fa molt de 
temps, quan encara jo no coneixia tota la veritat.

Em vaig amagar dins la caseta. No sabria dir-te si feia fred o no, 
semblava que tot el meu cos es negués a respondre. Sentia petjades a 
fora, uns passos pesats. Vaig guaitar per la finestra el suficient temps 
com per veure un home gras sortir de la casa major. Em vaig amagar 
ràpidament perquè no em veiés. El meu cor bategava amb fúria. Sem-
blava que en qualsevol moment volgués sortir del meu pit. Feia molt de 
temps que esperava això, aquest moment. Quan vaig deixar de sentir 
les petjades, sortí del meu amagatall. Massa aviat. Vaig sortir massa 
aviat. Una dona es quedà mirant-me amb una mescla de por i fàstic a la 
cara, segurament per la meva vestimenta,

−Qui ets tu? −preguntà la dona.

−Jo... sóc el lleter −vaig improvisar.

−El lleter és més gran que tu... −digué ella amb el dubte dibuixat a 
la seva cara.

−Sóc el seu fill. Està malalt −vaig dir.

−Molt bé, passi.

La dona em portà fins a la cuina a través d’una xarxa de passadissos 
que difícilment podria recordar després per trobar el camí de tornada. 
No em podia creure la sort que havia tengut. La dona, segurament 
l’ama, semblava una mica despistada, ja que no s’havia adonat que no 
portava cap botella de llet. Em digué que podia deixar les ampolles 
sobre la taula i que podia anar-me’n. Ella fugí de la cuina a través d’una 
petita porteta situada vora els fogons. Vaig observar la instància amb 
deteniment. Era una cuina gran, es notava que pertanyia a una casa 
noble. Els mobles eren de fusta massissa. Però jo no havia vingut a 
admirar les dependències d’aquesta família, venia a dur a terme una 
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venjança que portava molt temps planejant. Vaig sortir de la cuina i 
vaig pujar les escales, tranquil·lament, sense pressa. Vaig trobar la seva 
cambra molt aviat. Ho vaig veure. Ho vaig veure de seguida. El seu or 
brillava i destacava per sobre de les altres peces. M’hi acostí i el collí. 
Em vaig permetre gaudir uns minuts d’aquest moment, un moment 
que feia molt de temps que esperava. Vaig baixar corrent les escales i 
m’amaguí a darrere una caixa perquè dos dels servents passaven cami-
nant en aquell moment.

−El senyor, Don Montserrat, ha tornat a caure del seu cavall avui 
matí... −va dir un.

−Si ja ho sap que és massa vell per muntar, però no vol fer cas del 
que li diuen els metges... −va dir l’altre.

Els servents s’anaven allunyant mentre jo m’anava recolzant contra 
la paret. Un sentiment que mai abans no havia experimentat s’anava 
obrint pas entre les meves entranyes. Una buidor que mai no havia 
pogut pensar que pogués existir s’havia instal·lat dins el meu cos. No 
podia ser veritat. Em vaig aixecar fent tombs i vaig sortir de la casa ma-
jor. A partir d’aquell moment, res no va tornar a ser com abans.

Deduesc que no et deus estar assabentant de res, fill meu. Per ado-
nar-te de la meva història, primer has de conèixer la dels meus pares, 
especialment la de la meva mare.

El meu pare i la meva mare provenien d’una família humil. El pare 
treballava de fuster en un petit taller del poble. No guanyava gaire, però 
bastava per poder anar subsistint.

Sempre l’he recordat com un home afable, valent i afectuós. La mare 
era igual que ell.

Treballava a la casa d’una família noble del poble. No tenia cap cà-
rrec important, era una simple serventa. Els tres vivíem en una casona 
petita i senzilla, tan sols amb una sala d’estar, una cuina i una soll per als 
porcs. Es podria dir que érem feliços dins el que es podria esperar. Però 
un dia, la mare tornà a casa amb una estranya mirada al seus ulls. Jo li 
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preguntava què li passava, però ella no volia respondre’m i em defugia. 
La mare va deixar de somriure, i quasi al mateix temps, el pare també. 
No entenia el que passava.

El pare morí al cap de pocs anys. La casa semblava buida sense la 
seva presència. La mare estava tot el temps que podia fora de casa. Mai 
no parlava de la seva feina. Fins que un dia, alguna cosa es mogué dins 
ella i decidí parlar amb mi.

−Noi... −em cridà des de la cuina.

−Vénc, mare –vaig dir jo.

−He de parlar amb tu.

−Digues! −em vaig passar les mans brutes de fang pels pantalons.

−No puc més, fill. Duc molts anys amagant aquest secret. Fill... El 
teu pare ... −la mare sanglotà.

−Tranquil·la, mare ... −vaig passar una mà per sobre la seva espatlla.

−El teu pare −inspirà profundament− no és el teu pare de veritat 
−abaixà la mirada.

−A què et refereixes, mare? −la vaig mirar.

−Quan jo era més jove, tenia molts pretendents ... I bé ... −es tapà la 
cara amb les mans− em vaig quedar embarassada d’un d’ells. Però ell no 
volia saber res del fill que portava dins el meu ventre. M’abandonà, em 
deixà tirada. El teu pare, el que t’ha criat, va ser tot un cavaller. Accedí 
a casar−se amb mi fent creure a tota la gent que el noi era seu −es posà 
a plorar.

−Qui és el meu pare? −l’observà fixament.

−Fill, el teu pare és el que t’ha criat, el que et contava contes cada 
vespre perquè t’adormissis, el que et curava les ferides, el que et des-
pertava cada matí amb una cançó a cau d’orella ... −digué entre plors.

−Mare, digues−me qui és el meu pare de veritat −insistí.

−No t’ho puc dir, fill...
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−Mare, digues−m’ho!

−Només et puc dir una cosa −va dir ella.

−Em servirà −vaig dir jo amb un lleuger to de neguit.

−Té el mateix nom que tu.

−Tenc el mateix nom que aquell bastard? −vaig dir enfadat i sorprès 
a la vegada.

−Ho has de comprendre... Jo estimava molt aquell home... Encara 
que em fes mal −digué la mare.

−No vull saber res més de tu. Has passat tots aquells anys dient una 
mentida rere altra. Me’n vaig −vaig dir jo, enfadat amb ella i amb mi 
mateix a la vegada.

−Fill, no te’n vagis. No em deixis sola ... No podré seguir endavant 
− em va dir la mare amb una nota suplicant plasmada a la seva veu.

−Adéu, mare −vaig dir recalcant la paraula “mare”.

Amb passos decidits vaig sortir de casa meva amb el que duia posat. 
Mai no he pogut oblidar la cara de la mare quan me’n vaig anar. Expres-
sava tot el que havia patit durant els anys que havien passat.

Passaren uns pocs anys en què vaig fer de tot per poder viure un dia 
més sense demanar−li ajuda a ma mare. Em vaig mudar a la capital on 
vaig treballar de cambrer, de fuster i de mil feines més que sens dubte 
no t’interessen. Era un 4 de gener, d’això sí que me’n record bé, quan 
vaig rebre una carta que venia del govern. Estic segur que saps el que 
posava, fill... La mare havia mort. Una malaltia estranya. En aquell mo-
ment no vaig saber què fer. Era la meva mare, sí, però m’havia fet molt 
de mal amagant−me una veritat com aquella. L’amor que sentia cap a 
ella va acabar vencent i vaig tornar cap al que havia estat el meu poble.

Vaig arribar a casa meva. Entrava amb por i neguit, temorós. El cos 
de la mare ja estava enterrat. El funeral havia estat aquell matí. Vaig 
anar a la seva habitació i em vaig trobar una carta sobre el llit. M’asseguí 
a sobre i l’agafí amb les dues mans. Això era més o menys el que posava 
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la carta:

Fill, perdona’m. T’ho hauria d’haver contat tot. Si ara estàs llegint 
això, és que jo ja no sóc aquí. Vull que sàpigues el que em va pas-
sar aquell dia que tot canvià. Anàvem molt endarrerits amb els paga-
ments del lloguer de la casa. L’home que ens la tenia arrendada no ens 
permetia més ajornaments. El teu pare i jo no podíem fer-hi front. 
Aquell dia, quan tornava de la feina, l’home que ens tenia llogada la 
casa m’arraconà a un carreró i em digué que si no pagàvem ens mataria. 
En aquell moment tenia molta por, fill ... Només teníem una sola cosa 
de valor. Un petit medalló d’or .. Havia pertangut a la meva família des 
de feia generacions. Era l’únic que em quedava dels meus pares. Quan 
l’home veié que el portava penjat pel coll, me’l prengué i se n’anà. No 
sabia què fer. Em sentia buida ara que ja no tenia la meva més preuada 
possessió. Vaig tornar a casa i intentí fer com si res no hagués passat.

Això és tot, fill. Només vull dir-te que t’estim i sempre t’he estimat.

Mare.

La ràbia s’apoderà de mi. Un simple home avariciós de riqueses ens 
havia arruïnat la vida. Havia de tornar a recuperar aquell medalló, per 
poder mantenir la memòria de la meva mare en pau. La qüestió era 
com... Creu-me fill, que vaig estar pensant molt de temps com fer-ho, 
com aconseguir-lo. Al final vaig decidir agafar-lo de la manera més sen-
zilla. Anant-hi directament. Per sort, l’havia vist per casa un parell de 
vegades i sabia com era. Només era qüestió d’anar a casa de l’home que 
li havia robat a la mare, l’home que ens tenia llogada la casa, i tornar-lo 
a agafar. No pareixia molt difícil. O sigui que ho vaig fer. Quan vaig 
tornar a casa després de recuperar-lo, m’asseguí davant la llar de foc i 
vaig plorar. Vaig plorar com mai abans no ho havia fet. Les llàgrimes 
lliscaven per la meva galta. No sabia què podia fer. Estava tremolant, 
sol, estirat sobre una catifa. Vaig decidir fer el que era millor per mi. 
Seguir endavant com si res hagués passat.

Supòs que no ho vaig fer gaire bé. Si ho hagués fet bé, ara mateix no 
t’estaria escrivint aquesta carta, fill meu. Sé per què estàs enfadat amb 
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mi. Mai no he estat un bon pare per a tu.

La vida seguí endavant. Coneguí la teva mare, i tot semblà millorar 
una mica. Ella s’assemblava una mica a la meva abans que tot passés. 
Et tenguérem a tu, fill meu.

Però jo no podia deixar de pensar en el meu pare. El que m’havia 
criat. El que m’havia ensenyat a somriure. I jo t’estimava i t’estim, però 
no podia demostrar-t’ho. La teva mare s’enfadava amb mi per això. 
Tenguérem moltes discussions. Però la darrera fou la més forta, la que 
ho va arruïnar tot.

−No pots tractar el nostre fill com si no signifiqués res! −digué ella 
molt enfadada amb les galtes de color vermell.

−No ho faig a consciència, estimada ... –vaig dir intentant defensar-
me.

−L’ignores. I si li dirigeixes la paraula, ho fas per manar-li alguna 
cosa −va dir amb els ulls mig tancats i mirant-me acusadorament.

−Jo ... No hi puc fer res.

−No pots? Mira, duc molt de temps aguantant-te a tu i les teves 
tonteries. Estic cansada de tu. Em sents? Cansada. No vull suportar-te 
un minut més −va dir la teva mare al moment que sortia de la cambra i 
anava a preparar-se una bossa de viatge.

−No te’n vagis ... –vaig dir amb veu suplicant.

−No m’ho impediràs.

Ella ho recollí tot i se n’anà. No l’he tornada a veure des de llavors. 
Tu ja tenies setze anys i moltes ganes de viure la vida. No suportaves el 
teu pare vell i rondinaire que no feia res més que manar-te coses. A la 
mínima oportunitat que tengueres te n’anares. I jo em vaig quedar sol.

No vaig tenir notícies teves fins passats uns 12 anys. M’enviares una 
carta dient-me que tot t’anava bé. Que tenies una feina estable, una 
dona i un fill. I que m’enyoraves. Encara no m’ho crec, fill meu. Era una 
simple fórmula de cortesia. Ara encara, reb una carta teva cada Nadal. 



II Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

33

Però no m’has vengut a visitar ni una sola vegada en tot aquest temps.

Quan llegeixis aquesta carta, jo ja estaré mort, per aquesta maleïda 
malaltia de què morí la mare també. Només volia demanar-te, fill, que 
em perdonis per haver-me comportat així al llarg dels anys.

Sempre t’estimaré.

El teu pare, Montserrat.
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ESO − 2n. premi 

Margarita Pons Melis, del col·legi Sant Francesc d’Assís, 
amb l’obra “Dimarts 13”
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Primer dia:

−Ja som aquí! −dic mentre deix les claus penjades. La casa 
és a les fosques, m’estranya, la meva mare em va dir que seria 

aquí quan jo arribés a la tarda. Potser vulguin donar-me a mi una sor-
presa en lloc de jo a elles. La cussa no tarda a venir a saluda-me com 
fa sempre, es penja a les meves cames, m’embruta els meus pantalons 
ajustats.

−Hola Lluna! −li dic com a forma de salutació.

Avanç cap a la saleta on em trobo una cadira tirada a terra i bastanta 
roba que pareix ser nova, ja que encara porta l’etiqueta.

Deix el regal que duia per a la meva germana petita, que avui fa 11 
anys, damunt la tauleta i obro totes les portes de les habitacions per mi-
rar si hi ha algú, però no hi ha ningú. La casa està completament buida. 
Agafo el mòbil i li envio un whatsapp a la mare, però no l’hi arriba, així 
que la intent cridar, una vegada, dues, tres ... Res! Que no me l’agafa. 
Deu tenir el mòbil apagat. Potser han vist que trigava massa a arribar i 
han anat a sopar al Foster’s Hollywood o al McDonald’s.

Vaig a la gelera per preparar-me alguna cosa per sopar, però em 
trobo la gelera buida, no hi ha ni pastís, ni begudes, ni res per sopar ... 
m’estranya massa, estic començant a preocupar-me, ahir a la nit em va 
dir que avui al matí aniria a comprar-ho tot per a la festa d’aniversari.

Dins el rebost hi ha dues napolitanes del Mercadona. Les deix on 
eren, no tinc ganes de menjar porqueries ara. Poso en marxa el televisor 
i miro qualsevol canal. Mentre fan anuncis decideixo tornar a telefonar 
la meva mare que, un altre cop, no m’agafa el telèfon. Pot ser hagi anat 
a acompanyar ja la meva germana i hagi quedat a sopar a casa d’alguna 
amiga! Penso absurdament per no pensar en alguna cosa pitjor. Torn 
a agafar el mòbil i li envio un Whatsapp al pare de la meva germana 
Laura:

−Na Laura és amb tu? He arribat a casa de la mare i no hi ha ningú.

La seva resposta no tarda a arribar:
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−És amb mi. L’he anada a cercar avui al matí. M’ha cridat la teva 
mare i m’ha dit que era necessari que anés a cercar-la.

Com pot ser? No passen ni deu segons que m’envia aquest missatge 
quan de sobte em crida. Em quedo paralitzada uns segons i després 
l’agafo.

−Hola?

−Mira Alba que ... avui he anat a cercar na Laura perquè la policia ha 
vingut a cercar la teva mare.

−M’acaben de clavar mil agulles per tot el cos que em fan molt de 
mal i, fins i tot, em travessen el cor.

−Ah, bé ... −no sé què contestar.

−Suposo que demà ja haurà vingut. No m’ha dit res.

−Bé, bé, ja l’esperaré.

Penjo de seguida i em poso a plorar sense aturar. Començ a tremolar 
i em trobo molt perduda.

Aturo el televisor i vaig corrent cap al bany, em miro al mirall mentre 
m’eixugo les llàgrimes inútilment ja que no aturen de sortir-ne d’altres.

Per un moment començ a pensar en tot el que canviarà si la meva 
mare demà no surt de la policia i se’n va a la presó ... penso que no 
podré veure tant les meves amigues de la ciutat, no podré tenir diners, 
no podré comprar roba, no podré anar al gimnàs, no podré treballar 
durant l’estiu a la llibreria, no podré veure cada cap de setmana la meva 
germana, no podré... però en què estic pensant? La meva mare està en 
perill d’anar a la presó i jo només penso en les meves coses, en els meus 
canvis. I els seus? Haver d’estar allà tancada durant mesos sense poder 
sortir ni fer el que realment vulgui. Tampoc no ens podrà veure a no-
saltres, les seves tres filles. Em poso a plorar altre cop en pensar que no 
la podré veure, que no podré parlar amb ella, que l’única persona en la 
qual confio de la meva família ja no hi serà. Tot això m’està superant, 
el millor seria anar a dormir, però no tinc son. Vaig a la cuina i ara sí 
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que agafo una de les napolitanes que hi havia i me la menjo mirant la 
televisió.

Començo a pensar que no li vull contar a ningú que la meva mare 
pot estar a la presó, no vull que em puguin comparar amb ella. També 
em pregunto si això ha passat aquest dia per casualitat o és cosa de les 
prediccions del conegut dimarts 13. Mentre penso, em vaig adormint 
amb el cap en un coixí, banyat per totes les llàgrimes, deixant el televi-
sor encès.

Obro els ulls i veig que sóc al sofà de la casa de la meva mare, el 
televisor està apagat. Somric, segurament hagin deixat sortir la mare, 
m’hagi vist adormida i hagi apagat el televisor. Em torno a adormir 
segura que demà tot tornarà a ser com abans.

Segon dia:

Intento aixecar les cames, però no puc, hi ha un pes sobre meu que 
m’impedeix moure-les. Per esbrinar què és aquest pes obro els ulls i puc 
comprovar que és na Lluna, adormida damunt les meves cames. Les 
moc a poc a poc i em puc aixecar. Vaig a l’habitació de la meva mare i 
veig que està oberta. Hi entro. Quan encenc el llum em quedo paralit-
zada. La meva mare no hi és i ella mai no s’aixeca prest. No entenc res. 
Ahir la televisió estava apagada, si l’hagués apagada jo ho recordaria.

Passo tot el matí fent net la casa, passejant la cussa sense anar molt 
enfora de casa i mirant fotografies. Quina sort que avui hi hagi mani-
festació d’estudiants i no fa falta que vagi a classe, així si la meva mare 
ve, jo hi seré.

Per dinar vaig al bar del cantó i demano un entrepà de pernil i for-
matge. A la cussa li omplo el seu platet d’aigua i menjar.

Devers les quatre de la tarda em crida una amiga per si la vull acom-
panyar a la biblioteca a fer un treball. Li dic que sí perquè no vull que la 
meva vida es quedi paralitzada.

Com que sé que fins d’aquí a una setmana no tornaré a venir, i 
potser la meva mare tampoc, li deixo a la cussa tot el sac de pinso i un 
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poal gros ple d’aigua.

Surto de la casa amb la pitjor sensació que he tingut mai en el món. 
Començo a plorar en silenci pel carrer i a fer l’itinerari que faig sempre 
per anar a l’estació del tren. No m’he arreglat gens per sortir i tinc molt 
mala cara, però no m’importa. Només vull plorar i pensar que això que 
està passant no pot passar.

La meva mare no ha vingut. Això vol dir que segurament se’n vagi 
a la presó...

Veig la meva amiga davall les escales i intento posar un somriure.

−Hola, Paula.

− Ah, Alba! Avui el tren ha trigat una estona més del que és normal. 
Dóna’m una abraçada!

−Sí ... sincerament necessito una abraçada ben forta.

Ens posem a caminar i ella no para de parlar. Quan ja quasi arribem 
a la biblioteca comença a sonar el meu mòbil. És un número descone-
gut.

−Hola?

−Hola preciosa. Quina alegria que hagis agafat el telèfon!

És la meva mare, em giro i m’allunyo de na Paula que em mira de 
manera estranya.

−M’han dit que ets a la policia...

−Sí, escolta’m bé, he de quedar-me aquí un temps, jo estic molt bé, 
d’acord? Però necessito que cridis el teu oncle i li diguis que ha de cridar 
al número 971224222. No fa falta que li diguis res més. 

−Però ... quant de temps?

−No ho sé ... et prometo que seran com a màxim sis mesos.

Tinc ganes de plorar de nou però m’aguanto. No vull que na Paula 
em vegi plorant i em demani què em passa.
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−He de penjar, que només em deixen parlar cinc minuts. Demà et 
tornaré a telefonar. Un petó.

−D’acord ... Adéu.

Penjo i na Paula em veu un poc alterada.

−Què et passa? T’has posat molt nerviosa de sobte.

−Res. Problemes amb la meva mare.

−Ah ...

Quan arribo a casa saludo la meva padrina i la meva germana. No 
m’atreveixo a dir-los res, de moment. No tinc ganes de sopar així que 
pujo directament a la meva habitació, em fico dins el llit i llegeixo 
Camps de maduixes.

Tercer dia:

Al dia següent el meu pare, que és a la saleta, em crida i hi vaig de 
seguida.

−On és la teva mare?

−Ja ho saps?

−T’estic demanant on és la teva mare!

Però, què es pensa aquest? Si sap on és per què m’ho demana? Hau-
ria de saber que estic malament i que em parli així no ajuda gens. De 
sobte, sona el meu mòbil i me’n vaig corrents.

L’agafo i és la meva mare. El meu pare em segueix, pensant que me 
n’he anat per ell, i quan em veu amb el mòbil se’n torna a la saleta.

Quart mes i vint-i-un dies:

És de vespre, sóc a la dutxa pensant que avui ha estat un dia molt 
especial.

Començo a pensar en tot el que ha passat durant aquests mesos... ha 
passat molt de temps des que la meva mare ingressà a la presó. Durant 
tot aquest temps han passat moltíssimes coses:



II Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

40

Primer de tot he de dir que he engreixat 4 kg i que he començat a 
fumar, pareix a ser que això que diuen que els nervis et fan menjar més 
i agafar mals vicis és veritat. També vaig tenir les meves dues primeres 
borratxeres. En una vaig vomitar, anava a pixar molts de pics, em vaig 
llevar la camiseta davant tothom i no podia ni caminar. He d’afegir que 
vaig perdre el meu collar preferit. La segona borratxera (que va ser ahir) 
va ser durant el dia perquè hi havia una festa on els joves beuen alcohol 
durant el dia. Com que no vaig esmorzar, l’alcohol em va afectar molt 
ràpidament. Vaig començar a pegar a tot aquell que s’acostava a mi i 
quasi no podia ni caminar. No sé per quin motiu varen voler dur-me a 
l’ambulància que hi havia, jo no em notava tan malament com deien. 
Aquest cop vaig perdre el meu retolador, els meus cigarrets, els meus 
diners i es varen rompre els meus pantalons. A més, quan vaig arribar 
a casa vaig comprovar que estava plena de ferides i cops per tot el cos.

A part de tot això he notat un canvi a l’hora de lligar, durant aquests 
mesos no m’han importat tant els nois i també ja els he dit a alguns 
amics on està de veritat la meva mare, vaig pensar que seria bona idea 
per poder acceptar-ho jo mateixa. A més, he pujat de notes i estic segu-
ra que sóc més forta. Amb la meva germana petita tinc molta confiança 
i ens ho contam tot. Últimament està preocupada per si li ve la mens-
truació. Amb la meva germana gran no parlo mai. El meu pare molts 
de pics està enfadat i no el suporto però aprofito quan està de bon hu-
mor per demanar-li coses. A la meva padrina intento que no estigui ma-
lament, però a pics és molt difícil, ja que s’enfada i es preocupa per tot.

Avui, dia 3 d’abril de 2013, he visitat la meva mare per primer cop 
des que és a la presó. No m’ho podia creure, veure la meva mare ha 
estat molt estrany. Havia planejat fer-li dos petons a les galtes quan la 
veiés, xerrar-li tranquil·lament i no plorar, però tot això s’ha esfumat de 
sobte quan l’he vista. Quan he entrat a cel·la on era l’he abraçada ben 
fort. No he pogut ni parlar de totes les llàgrimes que m’han caigut.

Somric mentre surt de la dutxa pensant que a partir d’ara la veuré 
més i m’ajudarà a passar tot aquest temps que he d’estar sense ella. Ara 
sé que si ella és allà no tornarà a cometre cap delicte i aprendrà la lliçó. 
Ara, per fi, ja he acceptat que la meva mare és a la presó.
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Batxillerat, FP, CEPA − 1r. premi 

Karina Figueroa Silva, del CEPA sa Pobla, amb l’obra 
“Arrels”
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Avui puc recordar quan en Robert, el meu cosí gran i fort, 
feia aquells carretons de fusta i jo el mirava amb admiració. 
És curiós. Ara em veig aquí asseguda a la mateixa pedra de 

fa dotze anys i torn a sentir aquelles sensacions que pensava que mai 
no tornarien.

En un llogaret allunyat i a la vegada a prop de tot, varen néixer uns 
sentiments únics d’una persona anomenada Teresa, uns sentiments re-
lacionats amb la seva terra. Cada matinada sortia de casa i contemplava 
aquell paisatge gravat en els seus ulls, una serralada enorme en què el 
color que dominava era el blau, un blau fosc. Quan la mirava, se sentia 
tan petita que el seu somni era poder arribar al cim i poder contemplar-
ho tot: els arbres, les casetes, els carrers, els petits llacs i els vessants. 
El més fantàstic que passava per la seva ment era acariciar el cel, tan 
immens, net de núvols.

Na Teresa podia passar hores tombada en un indret, a prop de ca 
seva, on l’únic que veia −a part del cel− eren les fulles d’un eucaliptus 
més vell que cap altra persona d’aquell llogaret. Els nins l’estimaven 
més que a qualsevol joguina. Aquell lloc era tan espiritual que va fer 
escriure a na Teresa: «dormir, estic a punt de caure en una sensació càli-
da, no m’importa res quan em sent així de bé. No veig res, només puc 
sentir un ventijol amb aroma de terra humida: aquest és el punt exac-
te». Amb vuit anys, aquella nina ja podia expressar-se a través dels seus 
escrits, Com que sempre va ser molt reservada i de poques paraules, el 
seu llenguatge consistia a sentir-se bé amb el que tenia i expressar-ho 
amb mirades, gestos i, per què no, amb somriures. A més, no trobava 
persones que els importàs saber què se sent en mirar les fulles al vent o 
el gust que tenen els pastissos de fang, excepte a ell, el seu millor amic, 
cosí i còmplice de totes les petites experiències aventureres viscudes.

No puc dir realment quan va començar tot. Només tenc moments 
gravats al meu cap, que per alguna raó havia oblidat. Avui torn a trobar-
me amb el meu vell amic, el paper, que vol saber tot el que pens i vol 
ajudar-me a recordar més del que vaig ésser.  És com un viatge al pas-
sat, imatges que han vingut a la meva ment, que es traslladen als meus 
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dits i que parlen d’un moment de fugida. El meu cosí i jo hem omplert 
de formigues la casa d’en Truc, el seu ca, i ha sortit corrent −com és 
normal en un ca que es passa el dia esperant que juguin amb ell. Però 
no pensàvem que una simple broma el fes escapar per sempre. Al cap 
de dues setmanes em va venir tot de cop, una estranya preocupació, i 
dic estranya perquè mai no havia perdut a ningú, i aquest sentiment era 
nou per a mi. Intrigada, vaig voler donar coneixement del que sentia a 
en Robert. La seva resposta va ser que tots els animals som lliures, que 
a en Truc no el lligava res al seu costat. Sorprenentment, el meu cosí era 
com una pedra. Així i tot, en caure la tarda, el vaig poder veure a través 
de la meva finestra, al pali de ca seva, plorant, estirat en un sac sobre el 
qual dormia en Truc. Al principi, em feia una mica de fàstic, perquè era 
un sac moll vell i ple de pèls de ca, però després, quan em vaig posar a 
pensar, em vaig adonar que els animals estam units per sentiments, que 
el meu cosí no era una roca, sinó que simplement el poder de ser lliure 
era més important i ell ho sabia. Per això, el dia que ens vam separar em 
va dir que ploràs, que plorar neteja l’ànima.

Un dia com molts altres al meu poble, ens dedicàvem a fer curses 
amb carretons de fusta, fets per cada un dels participants: veïns, co-
sins, amics i coneguts. Jo sempre l’ajudava, a en Robert, a fer el nostre 
carretó. Jo cercava les rodes i ell s’encarregava de la resta. La cursa es 
realitzava en un carrer de terra que estava molt inclinat i que donava 
lloc a un carrer transitable. Així doncs, no cal dir que era perillós, però, 
alhora va ser el més divertit que vaig fer durant la meva infància: tres−
cents metres seguits intentant no caure del carretó i aclucant els ulls per 
no quedar cecs de la terra, però alhora sentint molta adrenalina. Jo vaig 
tenir sort, mai no em va passar res, no com al meu cosí, Nacor, que 
un cop no va pensar a frenar i va quedar ficat a davall d’un cotxe. He 
d’afegir que, al cap de mitja hora, es va tornar a tirar amb el seu carretó: 
li dèiem cap de coco, perquè era molt dur i no tenia por de res. Però el 
pitjor accident que vaig veure va ser el d’en Pedro, un veí amic nostre 
que va arribar un dia amb un carretó de ferro per ser el més interessant, 
i ho va aconseguir, perquè es va desviar del camí per mor de la velocitat 
excessiva a la qual anava. No vaig veure el moment de l’impacte perquè 
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em vaig tapar els ulls: però quan ens acostàrem, tenia la cama rompuda 
i el ferro l’havia cremat. Al cap de dos dies, va tornar a participar, supòs 
que s’havia convertit en una passió a la qual ningú no volia renunciar 
mentre seguíssim essent nins.

Els temps lliures eren molt divertits, però els que no, també. A l’escola 
érem tots una gran família, entràvem a les vuit del matí fins a les qua-
tre del capvespre. Jo trobava que les classes eren fàcils i m’agradaven. 
A la meva professora, Clàudia, li tenia un gran afecte perquè era molt 
amable. Record que, amb la meva millor amiga, Camil·la, demanàvem 
permís per anar al bany i ens passejàvem per l’escola; tot i que això 
no era necessari perquè teníem tres patis: dos de mitja hora i un d’una 
hora, que també utilitzàvem per menjar. El menjador era una sala enor-
me plena de taules i havíem de fer una fila perquè ens donessin el nos-
tre plat. La senyora que servia el menjar s’anomenava Rosa, era molt 
bona persona, portava unes ulleres grandíssimes, era graciosa i no ens 
acusava als mestres si deixàvem el plat a mitges. En el meu cas, m’era 
impossible menjar-m’ho tot; d’altra banda, mai no faltava un company 
que dugués menjar de ca seva, i tothom el volia tastar, jo inclosa. 

I així eren els nostres esplais: jugant, corrent per tot el pati, les ni-
nes amb les seves xerrades “profundes”, els nins amb el futbol ... I jo, 
amb la meva millor amiga, intentant infiltrar-nos a la cambra fosca, 
una part de l’escola que es trobava inhabilitada en un primer pis. Diu la 
llegenda que, abans, l’escola era un cementeri i que, a la cambra fosca, 
hi vivia l’home que el guardava. Quan va morir; no en varen trobar el 
cos. Nosaltres estàvem molt encuriosides pels temes de fantasmes. De 
vegades, l’inspector ens agafava i ens castigava; en altres ocasions, hi 
aconseguíem entrar sense que ningú no ens veiés. Ens agradava jugar 
amb les màquines d’escriure plenes de pols i mirar, a través de la corti-
na, els nostres companys.

Com és la vida, que cada pas és important, però cap definitiu. Un 
any després em vaig veure davant de la meva família acomiadant-me de 
cadascun d’ells: els meus avis, els meus oncles i ties, els meus cosins, els 
veïns. Els darrers dies en Robert va estar amb mi com de costum, però 
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aquesta vegada els moments tenien aires de melancolia, però també de 
tranquil·litat: com escoltar música clàssica amb els uIls clucs. El que 
vaig sentir és com el que sent ara, però no puc plasmar aquest senti-
ment, quin deu ser?

Un cop separats, la nostàlgia es va apoderar de la vida de na Teresa. 
Els seus quaderns van quedar enterrats en aquella terra i va tornar a 
començar. Nova escola, noves amigues, nous carrers, nou aire, tot i 
que la sensació de sentir-se diferent encara estava dins seu, fins que 
tot va acabar en adaptació, acceptació, oblit. Amb el pas del temps, va 
començar a conèixer-se a ella mateixa.

Va ocórrer un mes de maig. Es trobava davant un mirall i com més 
s’hi mirava més creixia el seu somriure. Aquest fet és el motiu pel qual 
na Teresa, ara mateix, està asseguda al seu escriptori escrivint sense 
poder vessar cap llàgrima.

Va conèixer en Joan, un jove molt especial que la va conquistar 
amb les seves metàfores; sempre que parlava li’n sortia qualcuna. Ella 
s’identificava molt amb ell. Passaven els dies i, de cada vegada, la seva 
amistat creixia més i més. Per a ell, era com si la conegués de tota la 
vida, confiava tant en ella i ella en ell... Quan na Teresa li xerrava de 
la seva infància, ell s’imaginava que respirava l’aire d’aquelles terres. 
Així, els seus moments eren marcats per cançons, imatges, o paraules, 
expressions que els definien també a cadascun d’ells, com la nit de Sant 
Joan, la més especial de totes, en què oficialment tot va néixer. Ells eren 
d’aquestes persones que intentaven canviar el món. Ella es fixava en 
cada detall, mentre que ell no veia res més al seu voltant que el seu amor 
per ella, perquè el feia pensar dues vegades, perquè li xerrava de coses 
que no coneixia i perquè el cuidava com ningú no ho feia.

Tot avançava amb èxit. Ell, a poc a poc, complia el seu somni de 
ser cantant, entre tots dos creaven cançons i compartien, amb la gent, 
els seus sentiments. En Joan era un geni amb la guitarra i el seu talent 
omplia de persones cada lloc en el qual feia concerts acústics. La seva 
situació va millorar i començaren a viure junts com una parella comple-
ta i lliure. Sabien que el seu camí tot just començava, però els sobraven 
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ganes i, sobretot, il·lusió. Cada nit ella se n’anava primer al llit i després 
ell venia i l’abraçava. Na Teresa llavors es quedava adormida sentint la 
seva abraçada protectora. Els dies sempre eren diferents; no existia la 
rutina, però l’abraçada de cada nit era el que mai no se n’aniria. 

Una nit, durant un concert, en acabar la darrera cançó, els aplaudi-
ments es van  convertir en crits. El so de la guitarra va quedar gravat 
com una sintonia recurrent en el record de na Teresa. Ni els llums de 
l’ambulància, ni el so de la sirena, la van fer reaccionar. Aquella nit va 
estar amb ell, va dormir en un llit al seu costat a l’hospital i, quan va 
aclucar els ulls, va sentir una abraçada protectora, però aquesta vegada 
en Joan se n’havia anat per sempre. 

Li semblava viure-ho tot com un buit. Mentrestant, la cançó encara 
ressonava en el seu cap, no la deixava veure ni pensar en la realitat: «Pe-
tita flor, amiga del meu cor». La seva melodia, la lletra ... l’acompanyava 
dia i nit, era com si no se’n temés que ell ja no hi era. Fins que, al cap 
de quatre mesos, quan ella aclucava els ulls, ja no va sentir cap abraça-
da. Desesperançadament, va cercar per tota la casa, va esperar desperta 
sense poder entrar en raó. Al final, va recordar que en Joan un dia li va 
dir: «quan vulguis saber el que sents, escriu». Llavors, sense importar els 
dies, sense rebre trucades, sense parlar amb ningú, sense saber l’hora 
que marcava el rellotge, va començar a escriure al seu escriptori i va 
resultar que l’únic que podia recordar eren moments de tranquil·litat, 
en què se sentia plena de felicitat i el seu subconscient intentava parlar 
i ella ho sabia.

Ara, que estic aquí asseguda, de sobte, el silenci em pressiona, i em 
sent observada per les estrelles que es reflecteixen en la meva finestra. 
Em sent confosa, tenc el pressentiment que em passarà qualque cosa 
dolenta, sent el naixement de la bogeria en el meu cap. Vull esborrar les 
meves paraules. Entre el bo i el dolent sempre em quedo amb el dolent, 
amb el que no vull i també vull. No vull repetir els meus somnis, no 
vull repetir els meus errors, no vull fer el que estic fent, tampoc el que 
escric, el temps és tan immens i l’espai tan ràpid... Com pot ser que 
torni aquesta confusió de blanc. He d’entendre que cal oblidar i oblidar 
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el que encara no ha passat. Per això no he imaginat, em qued amb el 
dolent, blanc quan pens i no em qued, em veig sense res... i unes parau-
les que escriuen els meus dits, bufaria ... i seria millor i més confús així, 
tal com no em sent.

Estic arribant a un punt en què la realitat cada vegada és més dura 
i per més que m’he negat, ja sé el que m’ha passat. Fins que no m’he 
aixecat i he mirat la lluna, no m’he adonat de la pèrdua. És ara, en 
aquest moment, quan record el meu comiat plorant a les espatles d’en 
Robert. La meva arribada en aquest lloc va estar marcada per la solitud. 
Avui plor per tu, avui, toc els meus records ... Avui per fi et puc dir adéu 
i plorar per la teva partida.

Na Teresa, a poc a poc, es va anar recuperant d’aquella explosió 
mental i després d’un temps decidí tornar a la seva terra. Les seves 
arrels l’estiraven com mai no ho havien fet.

En arribar, tota la família l’esperava, entre ells el seu cosí que mai no 
la va oblidar. Els carrers seguien igual. A l’eucaliptus, semblava que no 
hi faltàs cap fulla, els nins eren uns altres, però en les seves mirades es 
reflectia la felicitat que ella un dia va sentir. I un cop aquí continuaria el 
seu camí, sent qui realment fou i serà.

Estimat quadern t’he portat aquí on van néixer les meves primeres 
paraules. Pot ser que t’expliqui mil històries, pensaments, cançons, poe-
mes, veritats o mentides, i segurament ho faré; perquè és veritat que, 
encara que se suposa que jo escric per comunicar-me amb les persones, 
la majoria de les vegades ho he fet per parlar amb mi mateixa. I després 
de viure tantes coses amb tu, vull que sàpigues que he entès una cosa, 
que és en el moment de la mort quan descobreixes que res et pertany, 
sinó que ets tu que pertanys a la terra.

Avui asseguda a la mateixa pedra de fa dotze anys, després de con-
templar el paisatge, després de recordar tantes coses i sentir una altra 
vegada el sentiment de felicitat, ha vingut en Robert i m’ha fet una 
abraçada. Després d’escoltar-me, m’ha dit: «Saps? Hi ha una persona 
que en aquest moment fa real el teu somni, tocar el cel net de núvols».
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Aquelles paraules van ser l’aigua que convertiria na Teresa en un riu 
que ningú no podria aturar.
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Aquesta és una història negra, cruel i despietada de la qual 
va ser víctima un pastor malcarat i egoista que va viure no 
gaire enfora d’aquestes llars, concretament, als turons de 

Son Serra de Marina.

Per a mi, aquest relat té molta més importància del que em pen-
sava, ja que la meva idea dels pastors era quasi romàntica, per dir-ho 
així, però aquest relat em va tornar a la realitat, a la crua realitat.

Eren prop de les cinc de l’horabaixa d’un dimarts, quan, cansat 
d’estar per ca meva, vaig decidir anar a cercar l’amo en Llorenç per les 
pastures de Son Serra. Si un cas no el trobava, caminaria un poc per 
aquelles rotes, trepitjant terrossos i botant parets seques. Potser també 
pogués escoltar el cant potent de qualque mascle de perdiu provinent 
de l’indret més alt del turó, tot desafiant qualsevol intrusió dins el seu 
territori.

Aquestes passejades em resultaven tan senzilles, de tanta bellesa 
i quietud, amb la refiladissa de tota classe d’aucells, que només calia 
silenci, observació i respecte per adonar-se que era molt fàcil formar 
part de la natura que m’envoltava.

I no vaig haver caminat gaire quan, dues o tres tanques més, ja el 
vaig veure.

Estava assegut damunt un munt de pedres planes, però la seva, 
pareixia col·locada amb la mestria d’un marger −segurament, de tants 
d’anys de col·locar-ne, ja ho feia com un art.

Tocava el flabiol i el tamboret i em vaig aturar a escoltar-lo una 
estona. Aquella música, encara que fos totalment diferent de la que 
podem escoltar dins de la natura, no era gens estranya per a cap cria-
tura, tot seguia igual. Sentia, al mateix temps, una merla enamorada, 
així com una parella de tórtores que damunt un gran lledoner feste-
javen sense preocupar-se de res en absolut. Em va semblar grandiós. 
La comunió total d’un home i els seus instruments musicals amb la 
naturalesa que l’envoltava.



II Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

52

Al cap d’una estona em vaig posar a caminar cap a ell, però vaig 
haver de voltar per un portell, que, mitjançant un camí de carro, duia 
directament al seu seient. Un camí preciós, d’herba molt curta i ple de 
margalides minúscules de tots els colors, i a cada vorera, com a guardia-
nes del camí, porrasses florides.

Jo pensava: caminar per aquest camí tan especial no em pot dur més 
que ventura, segur que tendré un bon horabaixa. Crec, fermament, que 
la bellesa de la natura sempre ens connectarà a allò millor, destruir-la 
només ens farà perdre l’horitzó.

No volia donar-li cap ensurt, caminava amb bones i per damunt de 
la terra marró, tirant a vermellenca, del camí per no espenyar les mar-
galides, quan de sobte es va aturar de tocar i es va girar.

Jo em demanava: «com pot ser que m’hagi sentit? No feia gens de 
renou».

−Com estam l’amo en Llorenç? −Li vaig dir cridant un poc, perquè 
no veia el ca devora ell, i em feia passar un poc de pena no saber on 
era−. Com heu sabut que venia?

−Jo no t’he sentit, però el ca sí, i pots estar segur que molt poca 
gent, gairebé només tu, es pot acostar a la guarda sense que no digui 
res. Per això ho he sabut.

Em vaig posar a riure i ell també. Sempre m’anava una passa per da-
vant amb tot, fet que em feia molt feliç, perquè podia aprendre moltes 
de coses d’ell, i aprendre és la meva gran afició.

−Sabeu que em va dir una vegada l’amo en Xesc “Lau”? Que per 
dur una bona guarda d’ovelles fa més feina un ca que cent homes. Però 
veig que no només guarden, sinó que els cans també es comuniquen 
amb el pastor d’una manera quasi increïble.

−I tenia tota la raó. No tenguis cap dubte que un bon ca és la cosa 
més important per a nosaltres, i un gran company; si no fos per ells, res 
no seria igual.
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−I també em va dir que si d’un ca se n’encarregassin com d’un al·lot, 
a qualcun només li faltaria xerrar. Ell deia que n’havia tenguts de molt 
bons.

−N’hi ha que són molt llests. Fins i tot en vaig tenir un que feia 
coses que ni tan sols les hi havia ensenyat. Ajudava les ovelles a tenir 
l’anyell: quan veia sortir l’animal, l’estirava amb una cura mai no vista. 
Jo mentrestant el contemplava.Veure-ho era un plaer. I no et cont cap 
mentida −exclamà.

−Ho crec −vaig dir jo−. Per cert, quan venia cap aquí, he sentit dos 
homes cridant. Xerraven d’animals i no pareixien gaire amics. Quan he 
guaitat he vist que eren dos pastors i un quasi li ha esquinçat el bastó 
damunt la ronyonera, a l’altre. No sé què passava, però m’ha fet pensar 
a veure si hi deu haver pastors dolents. Jo em pensava que tots eren 
calmats i atents amb la gent, però potser m’equivoqui.

−Això, Pep, és com tot. N’hi ha de bons, de dolents, d’aferrats, de 
descuidats, i n’hi ha que per una ovella malalta matarien. Però també 
els has de conèixer abans de jutjar-los. La nostra vida, encara que no ho 
sembli, és dura i, de tant d’estar tot sols, hi ha vegades que tomam un 
poc salvatges. −I es va posar a riure una altra vegada una bona estona.

I, arran d’això, va ser que em va contar aquesta història.

−Veus aquell tros de terra que hi ha allà baix? A la dreta de les cases 
de Son Serra? Veus que està molt brut?

−Sí, no ho havia reparat. Tot està ben llaurat i només aquest tros 
està brut.

−Teniu raó. I això? −Li vaig demanar.

−Diuen que un dia de mal temps, un pastor volia endur-se la guarda 
als sestadors, perquè així no es banyarien i aprofitaria per tondre. Va 
enviar el seu ca a voltar-les i aquest, amb una mala mossegada, per mor 
de la seva bravesa, li va matar un anyell. En bona desgràcia havia caigut. 
Per aquell pastor un anyell eren doblers que havia perdut, l’animal no 
l’interessava gaire, més aviat els doblers. El va agafar i fermar a una 
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alzina just davant la caseta. Llavors el va apallissar tant que el va arribar 
a matar. Quin animal! Després, va fer un bon clot per enterrar-lo i, 
assegut en un banc d’alzina, va començar a pensar com ho havia de fer 
per recuperar els doblers que havia perdut.

Segons sembla, de tot això, en va ser testimoni un altre pastor que, 
per no ficar-se en problemes, no li va dir res, però la mateixa vesprada, 
reunit amb altres pastors a la barra de Can Mirallet, els ho va comentar 
i, com que tothom el coneixia, sabien que qualcuna en faria. Tots varen 
decidir no anar a vila i guardar ca seva, no fos cosa que “desaparegués” 
qualque anyell de la seva guarda.

Quina raó tenien. La desgràcia s’acostava. Només calia que el man-
tell negre i sinistre de la nit es posàs damunt la vall.

−Aquell pastor, cegat per la cobdícia, no va tenir altra idea que anar 
a pegar a la guarda d’una possessió veïna, la menys indicada. El garri-
guer, assabentat del que havia passat, sospitava que cosa passaria, no 
sabia on, però no volia que fos a la seva finca, això no. Ja ben acostumat 
a vetlar els caçadors furtius de conills amb ca eivissenc, o bé cans salvat-
ges que pegaven a les guardes, va fer la seva feina: guardar acompanyat 
del seu ca de bou, negre com la nit i ferotge com cap, al qual l’havien 
ensenyat a matar a l’antiga*.

Al cap d’un parell hores, la silueta del furtiu va aparèixer a contra-
llum de la lluna, àgil i astut va recórrer molts de metres cap als sestadors 
fins que, de cop i volta, aquell maleït ca de bou va caure sobre ell amb 
tota la ferocitat d’un animal salvatge.

El garriguer, quan es va témer del que havia fet, va córrer cap a ells, 
amb la intenció d’aturar l’atac, però ja era massa tard, li havia destros-
sat un braç i quasi tota la cama dreta, tot era pell penjant i carn viva 
mesclada amb els excrements de les ovelles. Ja el podia donar per mort. 
Necessitava temps per pensar què feia, allò era un assassinat amb tota 
regla. De tot d’una, va córrer a les cases a demanar ajuda, però, al cap 
d’un poc, es va refer i va pensar que li convenia que ningú no sabés què 
havia passat.



II Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

55

Així doncs, va decidir tornar enrere. Fer-lo desaparèixer seria la mi-
llor solució, però aquell home malferit ja no hi era. Hi havia un rastre 
de sang, tan gran que era molt fàcil de seguir pel garriguer i aquell ca 
assassí, ja ben fermat, feia grans esforços per atacar de bell nou la seva 
presa sens compassió. La sang el feia tornar completament boig.

Es posaren a córrer, l’havien de trobar aviat. Després d’una bona 
estona, amb les cames plenes d’esquitxs de sang deixada per les herbes 
i les mates, el van trobar prop de la seva caseta.

Ja era mort. Estava dins un bassiot de sang. No responia a cap estí-
mul. El garriguer es va posar molt nerviós i va mirar pertot arreu, fins 
que va veure un clot molt gros amb un ca dedins. El va treure i hi va 
tirar el pastor i, llavors, damunt ell, el ca, i després de tapar el clot, aga-
faren camí amunt cap a les cases de la possessió.

Aquesta història és comentada per tothom i contada per ningú, però 
ens ha de servir per saber que l’avarícia, la cobdícia i el poc respecte 
pels teus veïns et poden canviar la vida d’un moment a l’altre, Pep.

Allà es diu que hi ha el pastor enterrat. Dintre d’una finca que ningú 
no vol, ni tan sols les ovelles com a pastura.

Movia el cap amb senyal de resignació davant la vida i el nivell de 
crueltat que pot arribar a tenir.

Quan l’amo en Llorenç va acabar de contar-me aquella història, 
vàrem quedar tots dos una bona estona sense paraules. El silenci era 
esgarrifador, pareixia que els fets havien acabat de passar. Crec que tots 
dos dedicàrem aquells minuts de silenci i respecte a aquell ca que va 
morir apallissat per un animal que deia que era el seu amic.

Ens aixecàrem, sense dir res i ens posàrem a caminar pel camí 
de margalides i porrasses meditant. L’únic que estava content era en 
Brusc, el ca de bestiar que ens acompanyava i que només volia arribar 
per menjar i descansar un poc dins la caseta, vora el balancí del seu 
amo, fins l’endemà.
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Sense deixar de gaudir de la tranquil·litat d’un horabaixa per aquells 
camins de foravila, plens d’herba curta, de margalides minúscules i altes 
porrasses florides, em vaig acomiadar.

* A l’antiga significa, per als qui no coneixen aquest món, que ja 
de ben joves aquests cans eren tancats, normalment dins una soll, i els 
feien passar un parell de dies de fam. Llavors els posaven un ca més pe-
tit amb ells i els donaven menjar. Com podeu imaginar, quan n’havien 
mort un parell, ja només ensumaven l’olor de la sang i la mort. Aquest 
fet que demostra que l’edat mitjana no ha estat tan lluny de nosaltres. 
Cal dir que no tots els garriguers i pastors feien el mateix, però era una 
pràctica coneguda per tothom.
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Mestre Arabí (1829-1905).- Isidro Arabí Andrades, va néixer a Múr-
cia l’any 1829. Fou destinat, com a mestre d’escola, a la nostra vila, 
l’any 1854, i aquí va romandre per a sempre més. Es va casar i va 
tenir fills. Néts seus, que han viscut a sa Pobla fins als anys setanta, 
ara resideixen a Ciutat. Va dedicar, el mestre Arabí, més de 50 anys a 
l’ensenyament, a l’educació i a la cultura de sa Pobla. Generacions i 
generacions de poblers aprengueren amb ell, a llegir i a escriure. Va 
morir a sa Pobla, l’any 1905, entre l’estima general. Fou persona aus-
tera i complidora, d’una notable vocació pedagògica.  Aquest premi, 
així mateix, i per extensió, representa un homenatge als mestres i les 
mestres que han desenvolupat i segueixen desenvolupant amb dedica-
ció la seva noble tasca a sa Pobla.

En aquesta segona edició del premi, s’hi presentaren un total de 49 
obres anònimes, de les quals 15 corresponien a la categoria infantil, 
10 a primer cicle de primària, 19 a segon i tercer cicle de primària, 3 
a l’ESO i 2 a batxillerat, FP, CEPA .


