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Salutació
No hi ha millor manera de fomentar l’amor per la lectura que permetre, 

als joves del poble, gaudir de les seves pròpies obres editades. És per això que 
l’Ajuntament de sa Pobla manté viu el Premi Mestre Arabí, amb la il·lusió 
de reunir els treballs literaris que es produeixen al llarg del curs escolar i que 
suposen un exemple a seguir per als joves del nostre municipi.

Aquest premi és fruit de la participació d’alumnes, professors i pares, que 
col·laboren de manera desinteressada per fomentar la lectura i l’escriptura en 
el si de la comunitat educativa. I, a jutjar per la gran participació i interessant 
recull de textos, podem considerar tot un èxit la tasca que els col·legis de sa 
Pobla desenvolupen.

La creació artística, el treball en grup i la responsabilitat de compondre un 
llibre són tasques formatives que incrementen la qualitat del nostre ensenya-
ment i el compromís dels alumnes cap a la lectura.

Com a batle de sa Pobla, voldria felicitar l’equip de docents que impulsa 
cada any la participació en el Premi Mestre Arabí, a les famílies que li donen 
suport i als alumnes que han participat en aquesta darrera edició.

Enhorabona a tots i a totes i llarga vida al Premi Mestre Arabí.

Biel Ferragut i Mir,
batle de sa Pobla

VI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar
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Salutació
(Re)descobrir les paraules

Són moltes les coses que fem diàriament sense que ens produeixin cap 
sentiment particular que en el seu moment, quan les vàrem aprendre a fer o 
les començàrem a dominar, ens van semblar el més maravellós del món.

Una d’aquestes coses és el domini del llenguatge, que ens obre les portes 
a tot un grapat de coses que desconeixíem. La primera passa és prendre 
consciència que tot té un nom, totes les coses, éssers vius o inanimats, i totes 
les persones. Una segona etapa en la nostra relació amb el llenguatge és quan 
podem entendre la lletra escrita, quan desxifram el conjunt de signes de 
l’escriptura i podem entendre què ens volen dir. I la darrera és quan, essent 
ja capaços d’anomenar el món i i de llegir-ne les paraules, el començam a 
descriure a través de les nostres pròpies paraules. El fruit d’aquest procés és 
el que teniu a les mans, la visió del món a través d’uns ulls que descobreixen 
o redescobreixen les paraules per fer recordança d’aquell gran mestre de sa 
Pobla Isidre Arabí i Andrades. 

La més sincera enhorabona als autors dels escrits aquí recollits i a totes i 
tots els participants en el certamen. Que sapiguem mantenir viu el record de 
mestre Arabí per molts d’anys.

Rafel Socias Tugores,
regidor d’Educació. 
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Infantil − 1r. premi 
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Isabel Olivia Crespí Howcroft, 
amb l’obra “Les estrelles i el nin”
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Infantil − 2n. premi 
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Joan Carbonell Torrandell, amb l’obra “Esport”
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Primer cicle de primària − 1r. premi 

M. Margalida Pol Soler, 
amb l’obra “El camp de roses de colors”



VI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

13

Una vegada hi havia un príncep que vivia a la Lluna tot sol. 
I un dia va decidir anar a altres llocs per fer amics, com a 
Júpiter, la Terra, Mart, Saturn, Urà i Mercuri. A Júpiter va 

trobar un mag, a la Terra, una princesa! A Mart, uns alienígenes. I a tots 
els va dir: “Voleu ser amics meus?” Resulta que tots li varen dir que 
sí! Però un dia el príncep, el matí, quan va sortir defora es va trobar la 
Lluna feta un camp de roses de colors! I li va donar un ram de roses a la 
princesa i als seus altres amics. I la princesa es va casar amb ell!

I si vos ha agradat, vos la menjau amb patates i si no vos ha agradat, 
la tirau per la teulada.
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Primer cicle de primària − 1r. premi ex aequo

Paula Pérez Rayó, 
amb l’obra “El nen que es va perdre al supermercat”
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Una vegada hi havia un nen que es deia Arnau, que va anar 
a comprar amb els seus pares al supermercat. Tota l’estona 
li donava la mà a la seva mare, per no perdre’s. Però en un 

moment que es va despistar, n’Arnau ja no anava de la mà de la seva 
mare. Va començar a mirar pertot i no veia els seus pares.

Els seus pares el van començar a cercar per tot el supermercat 
però no el trobaven. Venga a fer voltes, venga fer voltes, però no el 
veien enlloc. Després, van decidir sortir corrents a buscar la policia, per 
avisar-los que el seu fill s’havia perdut.

Mentrestant, n’Arnau passejava amunt i avall dins del supermercat 
cercant els seus pares. Com que no els veia, va decidir que buscaria una 
senyora que tingués bon aspecte i li explicaria el que li havia passat. Va 
mirar una mica al seu voltant i va veure una senyora que estava comprant 
i que tenia aspecte de ser una bona mare. S’hi va acostar i li va dir:

—Perdoni senyora, he vengut a comprar amb la meva família. 
Anàvem de la mà però de sobte m’he perdut. Que em pot ajudar?

—I tant, no pateixis. Com et dius?
—Arnau.
—Doncs mira, Arnau. Saps què podem fer? Anirem a dir-li a una de 

les caixeres. Saps quines et vull dir?
—Les que cobren els diners, allà, quasi a la sortida ...
—Exacte. Elles tenen uns altaveus i els demanarem que avisin els 

teus pares per l’altaveu.
I així ho van fer. Però els pares no venien a buscar n’Arnau, perquè 

no eren dins del supermercat. Llavors, la caixera va avisar el responsable 
del supermercat i aquest va cridar a la policia. La policia els va dir que els 
pares estaven localitzats, perquè havien anat a la comissaria de policia 
a avisar que n’Arnau s’havia perdut. I els policies van avisar els pares 
que ja havien trobat n’Arnau. Es van trobar tots al supermercat i així va 
ser com n’Arnau va tornar amb els seus pares. I, a la senyora que havia 
ajudat n’Arnau, li van regalar un ram de flors per agrair-li la seva ajuda.

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

Sergi Arenas Portell, 
amb l’obra “L’extraterrestre Bibli”
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Això era i no era un extraterrestre que es deia Bibli. Li agra-
dava molt anar d’excursió. Després d’un any va construir 

una nau espacial. Volia anar a Mart i no va aterrar, va xocar i es varen 
quedar atrapats. Allà resulta que hi havia un boc màgic i es va trobar els 
seus amics i varen intentar escapar però es varen trobar un home i es 
varen espantar. I l’home li va dir a en Bibli que havia construït una nau 
espacial i els va deixar la nau i varen tornar a casa però es varen deixar 
un amic. El varen anar a cercar, el varen dur a casa i conte contat conte 
acabat. Si no és mentida, serà veritat.
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Segon cicle de primària − 1r. premi 

Llorenç Soler Serra
amb l’obra “Un panda viatger”
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Una vegada hi havia un ós panda que li agradava molt viatjar. 
Ell havia anat a la Xina, Japó, Mèxic, ...

Un dia va anar a Egipte devora el Nil i es va trobar una 
piràmide. Va entrar allà dedins i flipava. Va trobar or, plata, joies i fins i 
tot diamants. Just quan ell va entrar la porta es va tancar. [Pum!]

—I ara què faré? Estic tancat aquí dedins!
Quan varen haver passat vint minuts se li va encendre la bombeta.
—I si vaig a explorar?
Bona idea que va tenir, i cap a explorar va partir.
Ell va trobar moltes coses valuoses, des d’una moneda de plata a 

una escultura d’or.
Caminant, caminant, es va trobar una tomba i va dir: “Estic tot sol 

dins una piràmide, i no puc sortir. I si em construesc un llit aquí dins?”.
Quan va obrir la tomba va dir: “Oh!, una mòmia!”.
—No et preocupis, sóc una mòmia bona al·lota. I tu què fas per 

aquí? 
—va dir ella, sorpresa.
—Jo anava a visitar la piràmide i s’ha tancat la porta —va dir el 

panda espantat.
—Nosaltres tenim una porta darrere la nostra tomba.
—És ver? Idò em deixes sortir, per favor?
—És clar que sí!
I la mòmia va obrir el portal i el panda va poder sortir.
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Segon cicle de primària − 1r. premi ex aequo

Maria del Mar Martínez Buades
amb l’obra “La gemma màgica”
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Una vegada hi havia tres germanes. Eren dos nins i una nina. 
La nina es nomia Mary i els dos nins es nomien Miquel i 
Èric. Els seus pares es nomien Cristina i Marc. Un dia va-

ren anar d’excursió a una illa deserta. Quan hi varen arribar, na Cristina 
li va dir als seus fills: 

—Estimats meus, em podeu fer un favor?
—Clar que sí, mare —varen respondre ells, a l’uníson.
—Però quin? —va preguntar na Mary.
—Podeu anar a recollir troncs per fer la foguera?
—És clar que sí, mare! —Va respondre en Miquel
—Pues venga! Arreando! —va dir en Marc.
Na Mary, n’Èric i en Miquel varen fer el que els va dir la mare. Na 

Mary va anar a cercar troncs per la dreta, n’Èric per l’esquerra i, en 
Miquel, recte. N’Enric va trobar troncs molt grossos i, per això, va de-
manar als seus germans si el podien ajudar. Amb tots varen aconseguir 
dur els troncs, però la majoria varen caure en terra. Varen veure una 
cosa que brillava. Era una gemma.

—Wow! Què és això? —va preguntar n’Èric.
—Jo crec que és una gemma —va respondre na Mary, que era la 

més intel·ligent.
I ella es va fixar que la gemma estava un poc oberta i li va demanar 

a l’Èric: Em podries deixar, per favor, la gemma? Només seran deu 
segons…

—No fa falta que et posis així, Mary —el va interrompre en Miquel. 
—Venga Èric, dóna-li.
I així ho va fer. Na Mary la va acabar d’obrir i la gemma els va ab-

sorbir. Varen entrar al món dels píxels.
Quan varen veure el món dels píxels els varen espantar una mica 

perquè ells no vivien al món dels píxels. Al cap de cinc minuts varen 
escoltar una veu que deia: Si voleu tornar a casa, haureu de superar 
aquesta prova: Trobar la sortida. Si no la trobau vos quedareu atrapats 
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per sempre! Ha ha ha. Aiiiii quina por em fas! —va dir, burleta, en Mi-
quel. Però varen haver de cercar la sortida. Al cap d’uns trenta minuts 
es varen donar per vençuts, però n’Èric va tenir una idea: I si, la gem-
ma,  la poguéssim agafar per fer màgia o en poguéssim agafar una? I va 
faltar poc perquè li caigués la gemma damunt el cap. Va fer màgia com 
va poder. Ja faltaven poquets passos per arribar a la sortida: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10! Varen arribar a la sortida! Quan varen tornar al món 
normal varen notar que la gemma havia desaparegut. Varen agafar els 
troncs i no varen dir ni piu als pares. 

Conte contat, conte acabat. Si no és mentida, és veritat.
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Segon cicle de primària − 2n. premi 

Francina Rosselló Soler,
amb l’obra “Terror a l’escola”
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Avui és el primer dia d’escola per a en Joan i na Marta. En 
Joan i la Marta fan 4t de primària i són molt amics. Els dos 
amics es trobaren a la porta de l’escola esperant a entrar 

per començar un nou curs. Ells es coneixien de petits, sempre havien 
anat junts des d’infantil.

—Hola Joan! Estàs preparat per començar aquest curs? —diu na 
Marta.

—Clar que sí, segur que ens ho passem súper bé! —li contesta en 
Joan.

A la fi obriren les portes i els dos amics entraren corrent i es tro-
baren amb tots els seus companys. Un amic d’en Joan, en Pere, li va 
comentar que enguany tendrien de tutor el professor més divertit de 
l’escola, en Mateu.

—Que emocionant! —digué na Marta.
—Serà el millor curs! —digué en Joan. 
A la fi arribaren a classe. Quan arribaren a I’aula notaren una sen-

sació estranya.
—Tu també ho notes? —digué en Joan. 
—Sí —respongué na Marta.
De cop i volta entrà en Mateu, estava molt pàl·lid i no era tan di-

vertit com deia en Pere.
Mentre el professor explicava les novetats d’aquell curs, els dos 

amics sentien unes veus que pareixia que sortien de les parets. Ells dos 
es miraven i pareixien espantats. Al dia següent va tomar passar el ma-
teix durant la classe de català.

En el patí ho comentaren entre ells.
—Has sentit el mateix que jo en el temps de català? —digué en 

Joan.
—Sí, aquí passen coses rares —contestà na Marta. Si ho tornes a 

sentir o a veure res estrany avisa’m!
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—Això mateix et dic —va dir en Joan.
A l’horabaixa, quan tomaven del pati, es varen trobar el seu profes-

sor Mateu pels passadissos de l’escola. Caminava com a somnàmbul i 
anava molt tapat perquè ningú no el reconegués.

—Ara descobrirem que és el que passa —digué en Joan a na Marta. 
I el seguiren fins al despatx del director Antoni. S’amagaren darrere 

una planta molt grossa que hi havia per escoltar el que xerraven.
En Mateu li deia al director que d’aquí a poc ells serien els qui ten-

drien el control del món. En Joan i na Marta estaven espantadíssims i 
varen fugir tan ràpidament i silenciosament com varen poder fins a la 
seva aula.

No sabien si eren vampirs, zombis o extraterrestres que es volien 
apoderar del món. Però, després, en Joan va pensar que eren fantasmes 
i que això explicava que estiguessin tan pàl·lids i que sentissin aquelles 
veus.

Na Marta digué: “Com que no ho podem contar a ningú adult, per-
què no ens creurien, haurem de fer alguna cosa nosaltres”.

En Joan li proposà lluitar per acabar amb ells i se li va ocórrer 
que, tal vegada, amb un aspirador els podrien ficar dins una bossa i 
llançar-los al fons de la mar. Sabien que els homes de neteja tenien 
obert l’armari on guardaven un aspirador molt gros i potent i que, 
l’endemà, podien arribar a les vuit del matí i agafar-lo. Com que el di-
rector sempre arribava el primer —i el professor Mateu també arribava 
amb ell—, provarien d’entrar per la finestra i agafar l’aspirador.

I així ho varen fer. En Joan i na Marta es dirigiren cap al despatx 
del director, on hi hauria el director i en Mateu. En Joan posà en marxa 
l’aspirador i s’acostà a en Mateu, però no passava res. En Mateu i en 
Toni miraren en Joan i na Marta sorpresos.

—Però què feis aquí? —en Toni els digué.
—Sabem el vostre secret —digué na Marta.
— Quin secret? —en Mateu respongué.
—Que sou fantasmes! —cridà en Joan
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—Nosaltres no som fantasmes —digué en Mateu rient.
—I com expliqueu les veus i que estau tan pàl·lids. 
—Veus? —digué en Toni. Ah sí, la vostra aula està devora la clas-

se de teatre i estan assajant una obra de terror. I estàvem tan pàl·lids 
perquè ahir provàrem les disfresses i nosaltres anàvem disfressats de 
fantasmes.

Na Marta digué: “I per què en Mateu anava tan tapat pels passadis-
sos? I per què xerràveu d’apoderar-vos del món?”

En Toni digué: “En Mateu anava tan tapat perquè no volia que 
veiessin la seva disfressa i xerràvem d’allò perquè volíem fer una sor-
presa als alumnes i representar una obra de teatre de por i pareix que 
ho vàrem aconseguir”. 

En Joan i na Marta digueren: “Ens perdoneu?”
I en Mateu digué: “Clar que sí. No té res de dolent tenir molta 

d’imaginació”. 
I tots junts rigueren del malentès que havien viscut els nins. Va 

ser un molt bon començament de curs, més divertit del que haguessin 
pensat mai.
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Segon cicle de primària − 2n. premi ex aequo

Júlia Payeras Crespí,
amb l’obra “La muntanya i n’Olímpia”
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Això era i no era una muntanya abandonada. No hi havia 
ni un sol moscard, ni una sola formiga. Només hi havia 
pedres, roques, arbres i plantes de tot tipus.

Aquesta muntanya estava molt trista de no poder estar amb ningú. 
Ella estava un poc gelosa perquè hi havia una altra muntanya devora 
ella que tenia molts d’animals, insectes, … I hi anava molta gent.

Varen passar molts d’anys i vet aquí que un dia hi va anar … una 
nina!!! La muntanya es va posar molt contenta. Ella tenia un secret. 
Aquest secret era que sabia parlar!!! La muntanya li volia dir el seu se-
cret, però no sabia com. Va pensar i pensar. La muntanya no sabia què 
fer.

Aquella nina sempre feia el mateix: Al matí, a les 10.00 h, anava cap 
a la muntanya a veure llocs nous i per devers les 13.00 h se’n tornava a 
ca seva a dinar i fins l’endemà no tornava. Un dia anava a visitar un petit 
bosc que hi havia, un altre dia anava a un torrent, etc. Així eren els dies 
de la nina i de la muntanya. Un dia per fi va tenir una idea per dir-li a la 
nina que sabia parlar. Aquella idea era escriure una petita carta amb una 
pedra punxeguda, una roca plana i un poc llimada perquè anàs millor 
escriure. Aquell dia la muntanya va fer un pla. Aquest pla consistia a 
escriure la carta abans de les 10.00 h del matí i col·locar la roca enmig 
del camí i així la podria veure fàcilment i llegir-la. I així ho va fer.

Aquest mateix dia la muntanya va posar la roca al camí per on anava 
n’Olímpia i ella la va veure … la va llegir i va quedar al·lucinada. No 
s’ho podia creure i, per comprovar si ho havia llegit bé, ho va tornar a 
llegir a poc a poc, posava: “Hola. Som la muntanya i et vull dir que sé 
parlar. No t’ho he volgut dir oralment per no espantar-te. Adéu. Mun-
tanya”.

Efectivament, el que havia llegit al principi era cert. La nina, per 
comprovar que la carta no era una broma pesada, va dir: “Hola. Som 
n’Olímpia”. Tot d’una que va dir això, la muntanya li va contestar i li va 
dir: “Hola. Som la muntanya. Fa molt de temps que et volia parlar i avui 
per fi he pogut. Esper que no t’espantis”. La muntanya ara ja sabia el 
seu nom. N’Olímpia se’n va anar corrents a dir-li a la seva família i no 
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s’ho varen creure, però varen anar a la muntanya i tots es varen quedar 
al·lucinats i varen anar a dir el que havia passat a la muntanya a tot el 
poble i, des d’aquell dia, aquella família va viure a la muntanya, com 
molts d’animals i insectes.

Fi.



VI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

31



VI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

32

Tercer cicle de primària − 1r. premi 

Jordi Soler Pons,
amb l’obra “El tresor secret a Mallorca”
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Conten les llegendes que Mallorca està plena de tresors ama-
gats; però n’hi ha un que jo  mateix el vaig viure en primera 
persona. Ara us contaré l’aventura que vaig viure cercant-lo.

Un matí normal, amb un berenar normal i una vagueria normal, ma 
mare estava a punt de tirar els fems al contenidor, i li va caure un pape-
ret un tant estrany. Pareixia antic, però no li vaig dir res. Quan partia cap 
a l’escola el vaig mirar més detingudament. No sé si era vertader, però 
era un mapa on posava la indicació per anar a cercar un tresor. Quan ja 
vaig arribar, els ho vaig contar als meus amics de confiança (en Toni, en 
Biel, en Frederic i en Sebastià). Em varen dir de tot: que si era fals, que 
si no és vera, que era mentida, etc. Però en Sebastià em va creure i va 
dir: “Venga, anem tots junts a cercar-lo!”.

Al final, tot i que un poc desconfiats, els altres, s’hi varen apuntar. 
Posava que el tresor estava amagat al punt més alt de tot Mallorca: el 
puig Major. Quedàrem que hi aniríem l’endemà, que era dissabte.

Ens reunírem a casa meva perquè el meu pare ens hi acompanyés. 
Tot i que allà dalt feia fred, nosaltres estàvem molt entusiasmats. En 
canvi, mon pare estava gelat. El mapa posava que estava exactament al 
punt més alt del puig, o sigui que li vàrem demanar a una dona on era 
el punt més alt. Ens va contestar d’una manera un poc estranya i rient: 
“És a l’interior d’una roca en forma de gerra, on hi ha una planta de 
flors blanques i de tija rosa. Però, hi ha aigua quasi congelada a dintre 
la gerra i crec que si no us doneu pressa, es congelarà per complet!!!”.

Nosaltres ni li donàrem les gràcies, excepte mon pare, que era l’únic 
que no estava interessat en el tresor.

Quan érem allà, sort vàrem tenir que l’aigua no s’hagués congelat 
del tot, com que dúiem molt de material d’escalada —mon pare és 
escalador —agafàrem els pics i començàrem a picar a la part inferior 
de la roca per així poder llevar tota l’aigua de dintre i poder entrar. I 
finalment, després de picar quasi trenta minuts i d’esperar jugant a la 
neu perquè es buidés tota l’aigua, ja només havíem d’entrar per acon-
seguir el preuat tresor. L’aconseguirem, el remenàrem per veure si hi 
havia qualque cosa i sí, s’escoltava el renou d’unes pedres xocant entre 
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si. L’únic problema era que tenia quatre cadenats i necessitàvem quatre 
claus per obrir-los tots. El cofre venia acompanyat d’un dibuix d’una 
brúixola amb els punts cardinals: Nord, sud, est i oest; estaven separats 
en quatre peces de puzle, i amb una nota on posava: “Seguiu els punts 
cardinals i…”

En Toni, en Sebastià i jo tot d’una diguérem: “Si hi ha quatre punts 
cardinals i quatre cadenats significa que … a cada punt cardinal hi ha 
una clau!”. En Biel i en Frederic no ho entenien i els ho vàrem explicar: 
“Significa que al punt més al nord de Mallorca hi ha una clau, al punt 
més al sud n’hi ha una altra i així successivament”.

Ells ja ho entengueren i pensàrem en el primer punt que podíem 
visitar. Coincidírem tots i quedàrem per anar primer al punt més a 
l’oest, sa Dragonera. Com que s’acostava l’estiu, decidírem fer-hi una 
excursió el cap de I setmana següent.

Hi havia sargantanes per tot arreu; ens donaren la benvinguda i 
ens digueren on estava amagada la clau. Quan érem on les sargantanes 
ens havien indicat, només trobàrem una gran roca. En Sebastià la volia 
escalar. Jo pensava que era una pèssima idea, però els altres s’uniren a 
ell per intentar escalar-la. Al final tots ajudàrem en Sebastià a pujar dalt 
de la roca, perquè nosaltres no podíem pujar-hi. Ell la va trobar tot 
d’una i va botar per mostrar-nos-la. Hi havia escrit: Aquesta primera 
clau ha estat molt fàcil de trobar, perquè les sargantanes són amigues 
de tothom, però preparau-vos pel que us espera …

—Sí que ha estat fàcil de trobar aquesta! —vaig dir.
No vàrem anar a visitar l’illot, només a cercar la clau. Però els 

deixàrem un bon regalet a les sargantanes: un bon entrepà de format-
ge. I férem el mateix amb els altres llocs. Després, aquell mateix dia, 
com que ma mare estava molt motivada perquè li agradava molt visitar 
llocs de Mallorca, volia anar a un altre lloc: al de més al sud, a Cabrera.

Llogàrem una barca i hi anàrem en un tres i no res. Passàrem pel 
seu grup d’illots i per davant sa Conillera. També passàrem per la cova 
Blava a veure la seva aigua cristal·lina. Finalment arribarem a Cabrera. 
Hi havia un castell gegantí. Hi passàrem per davant per mirar si hi se-
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ria. Vàrem recórrer l’illa sencera i ni rastre de la clau. Amb raó anava 
l’anterior pista en dir que seria difícil trobar la clau següent. Just quan 
pensàvem que estava tot perdut, em vaig capficar dins l’aigua, perquè 
estava rebentat de caminar, quan ... vaig a agafar una grapada d’arena 
per fregar-me-la per damunt la cara per aconseguir un massatge ràpid, 
trob la següent clau!!, amb el missatge següent: “Cabrera és una illa 
petita envoltada d’aigua, però la pròxima zona que haureu de visitar no 
està envoltada d’aigua, sinó de terra …”.

—Això que diu és veritat, la pròxima zona no és una illa, sinó una 
cala, i aquestes estan envoltades de terra —va dir intel·ligentment en 
Toni.

Al dia següent, anàrem als dos llocs que ens quedaven. Anàrem 
primer al lloc més a l’est: a cala Rajada. Aquesta plageta, en concret, ens 
agradava a tots, gaudiríem de les seves aigües cristal·lines i per això hi 
anàrem primer.

En el cotxe de ma mare, anant-hi de camí, vàrem pensar per on 
estaria aquesta clau. Jo vaig ser l’únic que es pensà que la clau estaria a 
l’aigua, però tots els altres, més espavilats que jo, recordaren l’anterior 
pista que deia que estava a terra i no a l’aigua.

Ja érem a la platja i tots anàrem a capficar-nos dins l’aigua per re-
frescar-nos un poc. Com deia la nota, no estava dins l’aigua, o sigui que 
ningú la va trobar. Sortírem de l’aigua i anàrem a berenar. A mi no em 
va agradar l’entrepà que em va fer ma mare, per això li vaig demanar si 
podia anar a comprar un gelat a la tenda de devora el passeig marítim. 
Hi vaig anar i el vaig comprar. Venia amb un codi per a un sorteig d’una 
clau prehistòrica que s’havia trobat feia poc i, com ja us podeu imagi-
nar, em va tocar!! Vaig anar corrents cap als meus amics i els hi vaig 
ensenyar. Hi posava: “Ara haureu d’anar al lloc preferit de tot mallorquí, 
una platja d’arena suau i d’aigües fresques, el cap de …”

—De Formentor, el lloc més nord!!! —responguérem tots alhora.
Mon pare ja estava cansat d’aquell cap de setmana, però va fer un 

esforç més. I anàrem al cap de Formentor amb la barca llogada de dis-
sabte.
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El camí va ser preciós i refrescant, però anàvem un poc marejats, la 
veritat. Allà, sempre feim una excursió per l’estiu, amb la meva família, 
i ens posam a un lloc concret. Potser seria allà i ... efectivament hi era, 
enterrada a l’arena!

—Ja hem trobat totes les claus! —diguérem tots emocionats.
Tot d’una tornàrem a casa per obrir el cofre. Posàrem tots junts les 

claus i ... hi havia pedres precioses pertot arreu. Les repartírem entre 
tots i a cada un li varen tocar quasi cinc-cents grams de pedres precio-
ses. Tots quedàrem a dormir a ca meva perquè estàvem rebentats. Una 
autèntica caça del tresor!
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Tercer cicle de primària − 1r. premi ex aequo

Joan Miquel Pérez Seguí,
amb l’obra “La meva història”
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Estava tranquil·lament a casa quan va entrar rompent la por-
ta un grup d’homes de la tercera edat. Posteriorment, va 
aparèixer un conjunt d’homes joves. A l’instant, els vaig 

pegar un cop de puny al nas, i va ser quan em van agafar pels braços i 
per les cames, com si fos una branca, i ens vam dirigir cap al bosc de de-
vora casa, el qual s’anomena “El bosc dels esbarzers”, i quan vam haver 
arribat, vam veure que en terra hi havia una pila de branques,  m’hi van 
llançar a damunt i se’n van anar. Em vaig fer tant de mal que em vaig 
desmaiar. Hi havia trossets d’ullastres, càrritx ... En un moment donat, 
vaig veure un nanet encantat davant els meus ulls. No sé si va ser una 
visió, a causa del deliri del cop del cap, o si va ser real. Tot seguit, em 
vaig aixecar de damunt la llenya i les espines i ell em va parlar:

—Jo visc aquí prop d’aquest bosc encantat, està ple de misteris i de 
coses meravelloses que sovint hi passen.

—Ahhh sí!!!!!  —vaig contestar—, però jo estava molt, molt mare-
jat.

—La meva casa és petita, al davant hi ha una porxada, i davall de la 
casa hi ha un amagatall de fusta. És tot el que tenc, però em basta per 
poder viure bé.

—Jo, en aquests moments, no sé molt bé on estic ni que faig. 
I tot seguit li vaig contar tot el que m’havia passat. Tant de bo jo 

també hagués tengut un amagatall com el teu, tal vegada no m’haurien 
trobat aquests malfactors. El nanet, era agradable i joliu. Amb una gran 
saviesa, adquirida al llarg de la seva vida, i a través de conèixer coses, 
situacions i llocs impensables.

El seu nom era Bru. Era un nanet de pell colrada, veia com el temps 
passava al seu voltant, passejava pel bosc, parlava amb les tortugues que 
hi havia a la garriga, estava sempre acompanyat d’animals de tota casta i 
espècie. Es troben tots molt units i sempre s’ajuden uns amb els altres, 
com a mi mateix que em varen ajudar.

—Jo sóc un nin entremaliat i aventurer, no tenc por de res ni de 
ningú. I això m’ha portat a aquesta situació conflictiva i de risc. Em 
diuen que sóc caparrut i sovint no escolt els consells dels altres, però 
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aquesta vegada t’escoltaré.
—Idò, podries venir amb mi, anirem a ca meva i et rentaràs i et 

curaré les ferides que tens.
—Estic angoixat, Bru, de veure que hi ha homes que es barallen 

uns amb els altres i desitgen coses que no són seves, com si això els fes 
més poderosos, més homes. A més, peguen i són violents.

—Quin és el teu nom? —em va demanar en Bru.
—Sóc en Pere Joan. (Parlava amb la veu tremolosa).
Vàrem anar a casa d’en Bru, a l’altre costat del bosc dels Esbarzers, 

allà enfora, on es veu el sol que s’amaga sota l’horitzó. Em vaig rentar i 
en Bru em va curar amb una branqueta mullada amb la seva saliva. Vaig 
quedar adormit a un balancí, sota la porxada de casa seva.

Varen passar uns quants dies i vaig millorar moltíssim. Així que vaig 
trobar paper de diari i vaig atrevir-me a fer una miloca tan gran que ni 
en Bru ni jo podíem amb ella. Quan va estar acabada la miloca, en Bru 
em va demanar què faria amb ella.

En Pere Joan, per un moment, va quedar aturat però tot d’una res-
pongué: “No ho sé, de moment hem fet una joguina gegant i ens ho 
hem passat molt bé”.

Li agradava fer aquestes coses a en Pere Joan, ja que era molt fan-
tasiós.

—Mira Bru, ara hi posaré una cordeta i una coa de trinxes de paper.
En Bru va quedar bocabadat. Va començar a voltejar. En Pere Joan 

estava un poc espantat però en Bru estava a l’aguait de tot.
Va tornar a passar un temps i en Pere Joan estava molt feliç amb en 

Bru, però enyorava anar a ca seva. Va pensar que de bon matí del dia 
següent podria partir. En Bru es va posar una mica trist.

—I amb què partiràs, Pere Joan?
—Amb la miloca que he fet.
—Ohh!!! Em sembla molt bé —respongué en Bru. Però si no fa 

vent, com ho faràs?
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—Mmmmmm ... —Va quedar pensant en Pere Joan. Bé amic meu, 
vols ajudar-me, si cal?

—Clar que sí —respongué en Bru.
En Pere Joan i en Bru tot d’una varen agafar la miloca i es varen 

penjar a la corda.
Va començar a enlairar-se i, de sobte, la miloca volava i volava fins 

als núvols.
—Però bé!, què passa aquí? La meva miloca era de paper de diari, 

amb les lletres i els dibuixos de color blanc i negre, i ara mira.
En tocar els núvols, totes les lletres i els dibuixos varen tornar de 

tots els colors.
—No puc creure que em passi això a mi.
Durant tota la travessia el nanet va acompanyar en tot moment 

en Pere Joan. La miloca va davallar a poc a poc i just es va aturar a la 
terrassa de la casa d’en Pere Joan. Varen començar una conversa abans 
d’acomiadar-se. En Bru contava i contava sense aturar. Estaven tan 
entusiasmats tots dos plegats que no s’adonaven que havia començat a 
fosquejar. Cap dels dos s’havia adonat, del transcórrer del temps, per-
què es trobaven tan bé junts!

El nanet havia de tornar a la seva casa, ran del bosc dels Esbarzers 
i tornar a jugar, parlar i ajudar a tot ésser que ho necessités. Digué: “He 
de partir, és molt tard i tots els meus amics passaran ànsia. Pere Joan, 
amic meu, mai més ningú no tornarà a tocar-te”.

En Pere Joan no sabia si encara somiava, no sabia com expressar la 
satisfacció i el plaer que mai ningú hagués pogut fer per a ell.

Vaig entrar cap a casa amb molta por. Tot estava ben col·locat, la 
lluna començava a il·luminar amb més força que mai. Em vaig dirigir 
cap a l’escriptori, a poc a poc, i vaig encendre l’ordinador amb calma. 
Vaig anar a una pàgina web sobre personatges fantàstics i vaig veure 
tots els que hi havia. Vaig clicar sobre una imatge d’una espècie que 
s’assemblava bastant al nanet (en Bru) que havia vist i vaig descobrir 
que el nom de l’espècie d’aquest que havia vist era Briseido.
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Durant tota la meva vida no vaig tornar a saber res més d’ell, però 
la meva casa i jo estàvem protegits amb una corona invisible que no 
deixava passar ningú sense el meu permís. Així que sempre em vaig 
sentir molt feliç. A més, sentia molt prop l’amistat d’en Bru, que encara 
dura.
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Tercer cicle de primària − 2n. premi 

Àgueda Roigé Ramis
amb l’obra “Una carretera que no duu enlloc”
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Fa qui sap quants d’anys, dins una gelera hi vivien fruites i 
verdures. Entre elles no es duien gens bé, sobretot na Pome-
ta i na Cebarramoneda. Totes dues volien quedar-se dins la 

gelera i que els amos d’aquella casa no se’ls menjassin, ni a elles ni als 
seus amics.

Per això decidiren fer una carrera. Hi participaren, de part de les 
fruites, na Pometa, en Cocot i na Kiwi-Kawa i, de part de les verdures, 
na Cebarramoneda, na Tomaguera-tomàtiga i en Porrofils. Però aques-
ta carrera era diferent perquè, a part que als qui perdien se’ls menjaven, 
l’havien de fer al lloc més fred de tot el món ... el congelador.

Va arribar el dia de la cursa i els concursants escalaren per un ro-
còdrom d’imants per arribar a la part més alta de la gelera. La carrera 
consistia a fer una volta completa al congelador. La competició era a 
punt de començar.

—Preparats ... llestos ... va! —va dir el jutge de carreres, el senyor 
Patata.

Na Pometa anava al davant, seguida de na Cebarramoneda, la qual, 
per despistar-la, li va contar un acudit.

—Què li diu una ceba a una altra ceba? Idò li diu: “La gent no 
s’aclareix amb els sentiments, perquè primer ens maten i després plo-
ren”.

Na Pometa va riure tant que es va despistar, i les verdures li varen 
passar al davant. Aleshores na Kiwi-Kawa va tirar els seus pinyols en 
terra i en Porrofils quan va passar per allà damunt va caure, però es va 
poder tornar a aixecar i continuà la carrera.

Finalment, arribaren a la meta els guanyadors: en Cocot, na Pometa 
i na KiwiKawa, que estaven d’allò més contents.

Aquell vespre els amos de la casa s’havien de menjar les verdures, i 
decidiren, al final, com a primer plat, fer un trempó de tomàtiga, porro 
i ceba i, de postres, macedònia de fruites, així que la carrera no va servir 
de res, perquè l’únic que va sobreviure va ser el senyor Patata.

I això és tan veritat com que el conte s’ha acabat.
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Tercer cicle de primària − 2n. premi ex aequo

M. Magdalena Pérez Rayó
amb l’obra “La nena del llac”
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Fa molt de temps, a Bolívia, hi havia un poble que es deia 
San Pedro. En el poble hi vivia una família. La mare es deia 
Elisabeth, el pare es deia Jonny, la filla, de nom Nara i, la més 

petita, que es deia Jennifer.
La família era la més coneguda del poble, perquè eren molt amables 

amb tota la gent de San Pedro. Ells havien fet una casa per a tota la gent 
que no en tenia i van fer moltes coses més.

Una nit, que hi havia lluna plena, la Jennifer va sortir de la casa a 
veure les estrelles, fins que va sentir un petit soroll que venia del llac. La 
Jennifer hi va anar i va veure una nena que estava mirant el llac. Anava 
amb un vestit de color blanc i tenia els ulls de color vermell.

La Jennifer pensava que els seus ulls eren de color vermell perquè 
era de nit. Ella va decidir anar cap on era la nena misteriosa; quan va 
arribar al seu costat li va dir, molt a poc a poc, perquè tenia son: “Com 
et dius? Què fas aquí?”.

La nena no responia res. La Jennifer va decidir anar-se’n, es va aixe-
car i va començar a anar-se’n, fins que la nena misteriosa li va dir: “No, 
no te’n pots anar”.

I va començar a somriure i els seus ulls van començar a brillar molt. 
La Jennifer es va acostar a la nena. La nena li va voler donar la mà. La 
Jennifer va estar a punt de donar-li la mà fins que la germana de la Jen-
nifer, la Nara, va cridar: “Jennifer, on ets? Respon si us plau!!!”.

La Jennifer va respondre: “Sóc al llac amb una nena!”.
La germana de la Jennifer va anar molt ràpidament al llac; quan hi 

va arribar, la germana de la Jennifer li va fer una pregunta: “Jennifer, on 
és la nena?”.

La Jennifer va respondre: “Però ... no la veus? És al meu costat!”.
Es va donar la volta i no va veure res de res i va dir molt sorpresa: 

“No pot ser, si era aquí mateix! Nara, ha desaparegut, és un fantasma 
que em volia donar la mà perquè jo em convertís en un difunt”.

La Nara va començar a riure molt descontroladament i va dir: “Ha 
ha ha ha ha ha, què dius? Has vist moltes pel·lícules de terror, ha, ha, 
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ha, ha, ha, ha! Anem a casa que la mare ens està buscant”.
Quan es va fer de dia la Nara li va explicar tot el que va passar aque-

lla nit als seus pares, tot rient: “Sabeu el que va passar? La Jennifer va 
veure una nena que era un fantasma. Ha, ha, ha, ha, ha!”.

Al seu pare li va sonar estrany, i li va preguntar una cosa a la Jen-
nifer: “Jennifer, aquella nit la nena que vas veure tenia un vestit blanc 
amb els ulls de color vermell, i et va dir que li donessis la mà?”.

La Jennifer va respondre: “Sí. Com ho saps? A tu també t’ha pas-
sat?”

El seu pare va respondre a la pregunta de la Jennifer: “La veritat és 
que sí. De petit també vivia en aquesta casa. Una nit em vaig aixecar i 
vaig veure la nena que estava cantant una cançó de “Halloween”. M’hi 
vaig acostar i em va dir que li donés la mà. Estava a punt de donar-l’hi 
quan el meu germà, el teu oncle, em va cridar, i va dir-me: “Jonny, on 
ets?”

Li vaig dir que era al llac, ell va venir ràpidament, li vaig dir que al 
llac hi havia una nena i ell, rient, em va dir: “Quina nena? Al llac no hi 
ha ningú”. Li vaig explicar tot el que tu, Jennifer, vas explicar a la Nara. 
Pensava que mai més apareixeria la nena, però em vaig equivocar. Sí, 
em vaig equivocar. Així que, la nena només pot aparèixer totes les nits 
de lluna plena, o sigui que la nena vindrà una altra vegada demà a les 
12.00 de la nit. 

Ningú ha de sortir demà a les 12.00 de la nit i, si sortiu, no li doneu 
la mà, perquè un de nosaltres es convertiria en un fantasma.

Aquella nit ningú de la família va sortir de casa seva. Però, a les 
12.00 del vespre va venir una dona que era amiga de la família a donar-
los una sorpresa, perquè aquella nit era “Halloween”. La dona va venir 
amb la il·lusió de fer una festa el dia de “Halloween”, però va sentir 
algú que estava cantant. El cant venia del llac. Era la nena, que va dir-li: 
“Qui ets tu?”. Va començar a riure i li va dir: “Dona’m la mà”.

La dona li va dir: “Qui ets tu? Per què estàs aquí?”
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Ella va respondre, rient: “No importa el meu nom, només dona’m 
la mà. Ha, ha, ha, ha”.

La dona pensava que era una nena disfressada i li va donar la mà. La 
nena va dir, rient: “Ha, ha, ha, ha. Només em falta una persona i tornaré 
a viure. Ha, ha, ha, ha, ha, ha”.

La família va escoltar tot el que havia dit. Al dia següent, tota la 
família va decidir anar-se’n del poble, anar-se’n a la ciutat. Van vendre 
la casa a una altra família i el pare va dir a la família: “Millor que no em 
comprin la casa perquè a les nits hi ha una nena que és un fantasma”. 
La família nova pensava que era una broma, i no li van fer cas.

La família de la Jennifer va anar als Estats Units. La família va ser 
feliç, però no sabien si la nena seguia apareixent.

En el poble, a les nits de lluna plena, la nena va seguir apareixent. 
Ningú sap si la nena del llac va poder donar la mà a algú més, ni si ho 
va seguir intentant.
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ESO − 1r. premi 

Maria Victòria Perelló Ripoll
amb l’obra “Persones que et marquen”
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Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,

conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que assalten la ribera,

com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada,
no va la fontanella ses ombres a besar;

mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada
i li donà per terra l’esquerpa serralada,

per font la immensa mar.

De sobte va tocar el timbre de les dues, i així és com va aca-
bar la classe de català. La darrera hora de la setmana, per 
na Joana i per la resta dels seus companys s’havia fet eter-

na, però aquell dia, ella estava més ansiosa del que era normal: aquell 
cap de setmana se n’anava d’acampada amb uns amics dels seus pares, 
que no havia conegut mai perquè, pel que es veu, vivien a la Península. 
Només sabia que en aquella família tenien una filla de la seva mateixa 
edat i un fill que era un any més gran que la seva germana.

Va dinar tota impacient, va agafar les maletes i se les va endur al 
cotxe. Quan varen arribar al casal on passarien els tres dies, va conèixer 
aquella noia, que nomia Laura, alta, i amb els ulls de color blau, i el seu 
germà, en Jaume, un noi que tenia els ulls castanys igual que els seus 
cabells.

Al capvespre, els dos germans grans el varen passar junts, parlant 
de moltes coses que tenien en comú, en canvi na Joana i na Laura no 
es varen dirigir la paraula, perquè tenien vergonya, les dues llegien un 
llibre.

Na Joana no es volia quedar amb les ganes de quedar-se sense ha-
ver conegut na Laura i se li va acostar i li va demanar de què tractava el 
llibre que llegia. Ella li va dir que parlava dels millors minerals del món 
i li va contar que el seu preferit era el lapislàtzuli. Na Joana li va contar 
que llegia un llibre molt interessant sobre els dinosaures. Des d’aquell 
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moment varen congeniar molt bé.
Al dia següent, varen anar a la platja i, mentre estaven contemplant 

el paisatge, na Joana li va confessar a na Laura que a l’escola tenia pro-
blemes amb els seus companys de classe, perquè ella tenia altes capaci-
tats; i per molt que els seus companys això no ho sabessin, no

deixava d’evitar que es fiquessin amb ella. La nina es va quedar 
bocabadada, ella també tenia altes capacitats però no es ficaven amb 
ella, tot al contrari, totes les persones li tenien molta estima. Això és el 
que ella no va entendre, perquè una persona que treu molt bones notes 
hauria de ser molt valorada pels peus companys.

Des d’aquell moment na Laura es va sentir molt malament per la 
seva nova amiga, i va decidir que, si na Joana no gaudia durant gran part 
de la setmana, era hora que algú li fes un poc de cas i la fes sentir millor.

En tot el cap de setmana no va deixar de riure, però tot el que té 
principi té final i així va ser.

El dilluns cada una va tornar a la seva vida real, i a na Joana va tro-
bar a faltar moltíssim l’amor que li transmetia na Laura, sabia que no 
tornaria a veure-la fins molt de temps, però tot allò que va aprendre la 
va fer sentir molt millor, sabia que per molt que no parlessin cada dia, 
quan necessités una amiga, ella hi seria per ajudar-la. Al cap i a la fi, a 
vegades hi ha persones que et marquen amb una sola mirada i llavors 
se’n van, però t’acompanyen tota la vida, i per molt que et separin molts 
de quilòmetres, aquestes amistats sempre perduraran.
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ESO − 2n. premi 

Bartomeu Tortella Montserrat
amb l’obra “La porta”
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La porta?
Doncs sí, la porta. Potser vos sembli una porta normal 

però, per a mi no ho era. Per posar-vos en posició:
Era un matí d’hivern, en què jo encara era un noi, potser solita-

ri i callat. Em sentia indiferent, l’únic que volia fer era tornar a casa 
i acabar els deures. Seguidament acompanyaria el meu germà petit a 
l’entrenament de futbol, on solia quedar-m’hi uns minuts i somiar com 
ho faria jo, si hi jugues, però en el fons, sabia que tot el que pensava 
eren imaginacions meves.

Això era la meva rutina de cada dia, intentant ser un bon nin i aju-
dant a tot el qui pogués.

Aquell dia havia fet tots els deures, que eren pocs i fàcils. Ja no sabia 
que fer, així que vaig decidir anar a fer una volta amb la bicicleta, per 
no avorrir-me. Em trobava a la plaça secreta, una plaça on no hi havia 
ningú, on l’únic que es podia veure era una porta i matolls que amb el 
pas del temps s’havien anat fent grans i tapaven quasi totes les entrades, 
excepte la meva que l’havia anat cuidant i deixant un buit de la meva 
mida per on passar. Allà hi tenia llibres, juguetes i poca cosa més.

La porta que hi havia, no m’havia atrevit mai a passar-hi, per ser po-
ruc i tenir por a infringir regles, fins que, amb molta voluntat pròpia, ho 
vaig aconseguir. Jo em pensava que darrere hi hauria un jardí o alguna 
casa però no hi havia res. De sobte en va sorgir una altra que posava 
jardí. Seguidament, em va venir al cap un castell, i allà hi era, un castell. 
Jo estava al·lucinant, estava flipat. Què era allò, jo no sabia el que estava 
passant, em trobava desesperat. Quan vaig començar a caminar cap al 
castell vaig comprendre que era real, que no hi havia cap truc. En aquell 
castell vaig trobar infinitat de llocs: un laberint immens on, tot ple de 
roses, brillaven diamants; un camp de dracs on em passava hores jugant 
amb ells; milers de torres de princeses en perill; sales repletes de jocs 
increïbles; biblioteques màgiques; racons dedicats a escenes de misteri 
i fingia ser un detectiu, i moltes coses més. Però hi havia un problema: 
no volia sortir.
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Allò era el gran problema d’aquella porta. No era la millor opció 
quedar-me allà dintre però, com ja he dit, era un nin que, per diversió 
que trobés, em tornava boig.

En aquell lloc, hi passava hores i hores creant el meu propi món 
només per a mi, però seguia igual, tornava a estar sol.

De cop i volta, tot el món que tenia es va començar omplir d’una 
multitud de gent. El meu somni es feia realitat. Però aquella gent no era 
de veres, era comprada, no la volia i així vaig caure en una depressió 
profunda i silenciosa.

Sabia que havia de sortir d’allà però no sabia com i, de sobte, una 
negror, entrava per la porta del meu castell i es menjava tot el que tro-
bava. No sé com ni per què, però vaig sentir la veu de la meva mare, que 
em cridava: “Tomeu, Tomeu ... “

Obrí els ulls i em trobava el meu llit tot mullat, ple de suor, i ado-
nant-me que el que havia passat, tot era un somni increïble, però pro-
fund, que m’havia cregut com un nen petit, però gràcies a aquest pen-
sament del meu cap, vaig assabentar-me del que era la realitat i l’amistat 
vertadera.
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Batxillerat, CIFP, CEPA − 1r. premi 

M. Esperança Cantallops Cantallops
amb l’obra “Pensaments que m’acompanyen”
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I
A LA VIDA

I ... he après a xerrar amb les estrelles, amb els núvols, amb el vent 
que m’acarona suaument.

I ... vos deman i em responeu.
Sé que hi sou i n’hi ha prou.

II
A LA MARE

Te n’anares mare ...
Fugires de cop, sense avisar-me.
Com l’aigua que se’n va pel riu.
Com la llàgrima que surt dels ulls, i no vaig poder fer res per aturar-ho.

LA TROCA
Com cada hivern, una de les coses que record amb més claredat i 

enyorança de quan era petita, és el passeig que fèiem la mare i jo per les 
paradetes de llanes, per escollir-ne una, amb la qual em faria un jersei 
que portaria totes les festes de Nadal ... Havia de ser la més bonica de 
totes.

Em fascinava triar un d’aquells bolics de fils, fets de bolletes de 
coloraines. Les mirava amb uns ulls expectants fins que trobava la que 
més m’agradava … Aquesta, mare, aquesta! … Havia trobat la meva 
troca.

El següent pas, a la nit, era debanar-la, ho record ... Vine aquí, posa 
les mans, ara una volta, després l’altra ... fins que la troca es tornava un 
esplèndid rodet … I ara, estimada, toca triar el dibuix ... Una estrella de 
neu, mare, una estrella.
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El que no sabia era que a la nit, quan dormíem, la mare desfeia tots 
els jerseiets que ens anaven petits i amb les bolles de fil que en sortien 
teixia divertides gorres, bufandes, petites peces de roba que omplien 
el nostre armariet... Gràcies, mare, gràcies, mare ... Encantats els meus 
germanets i jo.

Passat el temps, ara que la mare no hi és, buscant dins del vell arma-
riet, en un racó mig amagada, vaig trobar una bossa preciosa, plena de 
rodets de totes les mides, de tots els colors. I, estirant el fil dels meus 
records, m’adono que el que feia la mare era teixir els meus records, 
sentiments, les meves vivències ... Enllaçava un any amb un altre, fent 
i desfent rodets …

Era la bossa de la meva vida ...
Gràcies, mare.

III
ESTEL FUGAÇ

La mar estava planera, com quasi totes les tardes d’estiu, l’arena 
blanca banyada a la seva riba. L’aigua anava i venia, deixat un perfil 
d’escuma blanca ... petites bombolletes que s’anaven desfent al pas 
dels nostres peus … petjades que de cop s’enfilaven cap a un caminet 
d’entre les dunes, aquells muntets d’arena que les tempestes d’hivern 
feia ballar, donant-los formes d’onades capritxoses. La padrina deia 
que eren espais sagrats de la natura … No trepitgeu-les, sinó, els cards, 
els seus guardians, ens picaran.

A mesura que ens anàvem acostant, apareixia la casa d’estiuejar dels 
padrins … portes obertes ... braços oberts ... cors oberts. Hi cabia to-
thom, fills, nets, tiets, amics que, a poc a poc, anaven arribant, any rere 
any, sense faltar a la nostra trobada.

Poalets, pales, canyes de pescar, copinyes, ... Tot preparat perquè 
fossin els millors dies de l’estiu.
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Un any, dels més llunyans que record, va faltar a la nostra cita la 
tieta, la més divertida, la que ens portava d’excursions per la platja, la 
muntanya, ens contava contes. Ningú deia res ... Padrina, on és la tieta? 
Sí, la tieta Àngela, ...

Era una nit clara, estrellada, ens va agafar de les mans, anàrem a la 
platja. Va asseure’ns en una rotllana i ens va donar la primera classe de 
geografia i amor de la nostra vida, ... Mirau al cel, pareix una manteta 
brodada de llumins que s’encenen i s’apaguen, ... Quan vegeu caure un 
puntet brillant, amb un fil d’or cap a la terra, és un estel fugaç, ... Sí, una 
estrella que ha vingut per compartir el seu amor al lloc on cau. La tieta 
Àngela n’era una, d’elles, i ara ha tornat al seu lloc a l’espai, a l’univers 
de l’amor.

A partir d’aquell estiu, una nit de cada mes d’agost ens reunim tota 
la família, sota el cel estrellat, per veure on cauen els puntets brillants.

Tots en tenim algun, d’estel fugaç, a la nostra vida.
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Batxillerat, CIFP, CEPA − 2n. premi 

Maria Teresa Cañellas Guayta
amb l’obra “Viatge sense retorn”
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“Declaro al acusado: ¡Culpable!”
No n’hi havia d’altra! Si ho va fer per l’esquena, maleït!

El cor cruixia, deixava el més preuat que pot tenir un home: 
una dona i un fill, una família.

Però tot era per una millora, tenia esperança. Ja havien 
partit altres i, fins i tot, havien fet fortuna allà, i a mi també em podia 
anar bé.

El que més greu em va saber de la partida era veure els ulls plorosos 
de n’Antònia; el petit que ens mirava, pobret meu, no sabia que son 
pare partiria enfora, molt enfora ... La padrina li havia contat que son 
pare partiria amb un vaixell gros, molt gros, “més gros que es tren que 
ve de Palma, Jolianet!”, i el nin obria els ulls i feia una mesura amb els 
seus petits braços, tots oberts, a l’aire. 

—Així, padrina? 
—Més, encara més!  —deia ma mare.
El dia de la partida ells no varen venir al port, ja que per tornar 

havien de prendre un dia de jornal, i no s’ho podien permetre. Era 
març de 1911? Cada vespre plorava dins aquell vaixell que em duria a 
l’Argentina. No era l’únic a qui les llàgrimes els vespres visitaven. Parti-
rien bastants de mallorquins aquells anys, de sa Pobla n’eren cinc. Uns 
cosins havien partit l’any abans, en Toni i en Joan de la tia Eulàlia. Quan 
arribàs, em quedaria a viure a ca seva.

Dins la maleta: tres mudes (dues de fer feina i una de mudat), ga-
lletes d’oli, una sobrassada del porc que havien mort pel desembre i 
un quart de peça de formatge. Pocs doblers i una tristesa molt grossa. 
Encara ara plor quan hi pens, no he pogut tornar, no ... I ara plor.

El trajecte em va semblar més llarg del que pensava. Els matins els 
passava passejant pel petit espai que ens deixaven als de la nostra cate-
goria. També ens entreteníem jugant a cartes o dominó.

Els vespres eren eterns, sentia la cançó de la mar, de les ones de la 
mar Atlàntica. Recordava i enyorava les cares dels meus: de mumare, de 
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n’Antònia i del meu Joalianet. Cada vespre sentia rodolar les llàgrimes 
fins al coll.

El dia que vàrem atracar al port de Buenos Aires feia bastant de vent 
i m’havia marejat. Tanta sort que ja havíem arribat! Al port m’esperaven 
els cosins, en Joan i en Toni, que havien demanat “Libre” aquell dia. 
La tia Eulàlia ens esperava a ca seva amb la taula parada i a punt de 
servir de dinar. La casa era petita, una mica malgarbada, a la sortida de 
la ciutat.

Allà tot era molt gran, molt més que Palma i Barcelona junts! Pels 
carrers es passejava molta gent. Tots xerraven “es foraster”.

L’endemà ja em vaig posar a fer feina. L’amo m’esperava amb mol-
tes ganes que començàs. Feia quasi un mes que s’havia mort el vell ma-
joral i les coses del camp anaven un poc endarrerides. Eren unes terres 
molt grans on sembraven sobretot cereals i hi tenien moltes vaques.

Érem un bon grup de pagesos, una bona colla entre argentins i ma-
llorquins. Els cosins, que eren els qui em varen oferir la feina, també hi 
feien feina. L’amo em va oferir quedar a dormir a la casa. Era un quarto 
devora la pallissa que, a més, servia per si, per qualque denou, hagués 
de quedar el manescal.

El fill del majoral mort era en Sebastián. Tots dos érem de la ma-
teixa edat. Era solitari, alt, jugador de cartes, bevedor ... El primer dia 
de feina ja em va deixar les coses clares: ell se sentia l’amo i senyor i, per 
descomptat, més valdria que jo me’n tornàs a ca meva o millor

que mai no hagués arribat. Segur que ara juga a cartes amb en Sa-
tanàs!

Tan sols havia escrit dues cartes a ca nostra, en dos anys. Aquí fan 
negoci amb això de saber lletra! Hi ha dos homes al carrer que t’escriuen 
o llegeixen cartes i documents, i et fan pagar el que volen. N’Antònia 
me’n va enviar una, de carta (no sé si la va escriure el senyor metge) i 
em contava com estaven i em deia que m’enyorava molt. Això va ser el 
darrer que vaig saber de ca meva.

Els dies passaven. El camp ja era a punt de segar, el seu fruit daurat 
es movia a cada bufada de vent. La jornada va començar abans que sor-
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tís el sol. El tragí de cada dia començava amb el vaivé dels munyidors 
de vaques. Eren el meu despertador, no fallaven mai, els galls també em 
despertaven.

Aquell dia tota la gent feia feina. La finca estava preparada per anar 
a segar el blat. Però a mi em varen segar la vida …

En Sebastià i jo vàrem enganxar el mul al carro i partírem amb les 
eines. Quan érem devora un redol d’ametlers em va dir que necessitava 
baixar a fer les seves necessitats i jo vaig aprofitar l’aturada per fer un 
cigarret, el darrer cigarret.

Quan estava mirant el paisatge d’aquell camp daurat, disfrutant de 
la tranquil·litat d’una sortida de sol, vaig sentir un tros de ferro que em 
travessava el cor. Era el trinxet d’en Sebastià, que va posar fi a la meva 
vida fora de ca meva, fora dels meus.

El meu cor descansa en terres llunyanes a l’altra banda del món. La 
meva ànima sempre batega per vosaltres. Vos he vist néixer, créixer i 
sempre estic esperant, pacient, trobar-vos aquí dalt, als núvols que pas-
segen cada dia per tot el món. Esper, vos esper, no passeu pena, viviu 
la vida, que som als núvols!

Al repadrí Jolià, que va partir a l’Argentina.
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INFANTIL NOM

SANT FRANCESC Amanda Márquez Peláez
        “ Ariadna Tugores Pol
        “ Caterina Serra Gost
        “ Joana Inés Torres Maroto
        “ Laura Payeras Llinàs
        “ Llorenç Cañellas Alorda
        “ M. del Mar Crespí Caimari
        “ Maria Tugores Alomar
        “ Miquela Tugores Alomar
        “ Sergi Soler Garcia
        “ Sheila Montes Cifre
VIALFÀS Adam Boulova
        “ Ana M. Torrens Trujillo
        “ Arnau Serra Bennàssar
        “ Bernat Gomila Balaguer
        “ Carla Pola Ayuso
        “ Carme González Far
        “ Catalina Soler Serra
        “ Dolça M. Amengual Vallespir
        “ Isabel Olivia Crespí Howcroft
        “ Jaume Peña Caldés
        “ Joan Carbonell Torrandell
        “ Joana M. Cifre Bergas
        “ Laura Caimari Cabanellas
        “ Laura Tugores Contreras
        “ Llorenç Cladera Batle
        “ Lluís Socias Gutiérrez
        “ Malena Canet Pons
        “ Margalida Serra Gelabert
        “ Marina Reus Reynés
        “ Miquel Carbonell Torrandell
        “ Pedro Moreno Sáez
        “ Pep Soler Moreno
        “ Tomeu Berges Munar
        “ Toni Gomila Balaguer

RELACIÓ DE PARTICIPANTS AL CONCURS
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PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

SANT FRANCESC M. Margalida Pol Soler
        “ Marc Alomar Amer
        “ Marta Socias Serra
        “ Torvi Cifre Ramis
        “ Warda Ousroud
SON BASCA Alicia Biserova Ivanova
        “ An Candel Cons
        “ Arnau Pérez Mendieta
        “ Francesc Cladera Mir
        “ Francina Fullana Socias
        “ Luis Devoto Soler
        “ Maria Luisa Matees
        “ Sergi Arenas Portell
TRESORER CLADERA Carla Franco Mascó
        “ Miguel Ángel Fuentes Pérez
VIALFÀS Adrià Crespí Recober
        “ Miquel Crespí Mulet
PERSONAL Paula Pérez Rayó

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA

SANT FRANCESC Aina Forteza Cañellas
        “ Carme Capó Crespí
        “ Francina Rosselló Soler
        “ Joana M. Gómez Crespí
        “ Margalida Rosselló Soler
        “ Maria Antònia Serrano Pons
        “ Miquel Pericàs Riera
SON BASCA Caterina Maria Martorell Riutort
        “ Deyber Renteria Muñoz
        “ Iker Quirante Serra
        “ Joan Marc Payeras Aubert
        “ Manana Chouay
        “ Maria Victòria Perelló Jofre
        “ Miquel Serra Alomar
        “ Noary Quinteri Arcia
VIALFÀS Cristina Caimari Cabanellas
        “ Erika Moreno López
        “ Francisca M. Crespí Amengual
        “ Jaume Pol Capó



VIALFÀS Khadi Mbengue
        “ Llorenç Soler Serra
        “ Martí Serra Tugores
PERSONAL Andrea Cladera Rebassa
        “ Isona Porcel Payeras
        “ Júlia Payeras Crespí
        “ Maria del Mar Martínez Buades

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

SANT FRANCESC Antonina Pol Barceló
        “ Lídia Bugueño Alcaide
        “ Martina Socias Morey
        “ Miquel Àngel Amengual Terrassa
SON BASCA Àgueda Roigé Ramis
        “ Antoni Soler Serra
        “ Auba Font Cladera
        “ Bernat Crespí Cladera
        “ Evelin Biserova Ivanova
        “ Jaume Seguí Soberats
        “ Joan Ramis Cladera
        “ Maria Magdalena Cladera Soberats
        “ Toni Bennàssar Capó
        “ Victòria Ferragut Dalmau
VIALFÀS Adrià Sánchez Comas
        “ Ainhoa Muñoz Sáez
        “ Antònia M. Serra Canyelles
        “ Celia Pavón Castillo
        “ Francina Figuerola Cardell
        “ Gabriel Cantallops Florit
        “ Jordi Soler Pons
        “ Josep Rettich Soler
        “ M. Magdalena Pol Ayuso
        “ Magdalena Mascó Capó
        “ Maria Antònia Fornari Bonnín
        “ Maria Torrent Pol
        “ Marta Garcia Soler
        “ Sebastia Capó Ripoll
        “ Toni E. Sánchez Canyelles
PERSONAL Catalina M. Comas Moyá
        “ Joan Miquel Pérez Seguí



        “ M. Magdalena Pérez Rayó
        “ Pau Porcel Payeras

ESO

SANT FRANCESC M. Magdalena Lorente Serra
        “ Maria Victòria Perelló Ripoll
        “ Bartomeu Tortella Montserrat
        “ Joan Miquel Payeras Seguí
PERSONAL Maria Pérez Seguí

BATXILLER, CIFP, CEPA

CEPA Isabel Maria Comas Cantallops
        “ M. Esperança Cantallops Cantallops
        “ Maria Teresa Cañellas Guayta
        “ Nicolau Canyelles Serra
        “ Rosa Maria Rodríguez Pérez







Mestre Arabí (1829-1905).—Isidro Arabí Andrades, va néixer a 
Múrcia 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 dedi-
cació, la seva noble tasca a sa Pobla.

En aquesta sisena edició del premi, s’hi presentaren un total de 122 
treballs, procedents dels centres escolars de Son Basca, Tresorer Cla-
dera, Vialfàs i Sant Francesc d’Assís i CEPA sa Pobla, 10 dels quals 
a títol personal.

Per categories, 35 treballs corresponien a infantil, 18 al primer cicle 
de primària, 26 al segon cicle de primària, 33 al tercer cicle de pri-
mària, 5 a ESO i 5 a batxiller, CIFP, CEPA.


