
VII Premi Mestre Arabí
de Narrativa Escolar

recull de les obres guanyadores
curs 2017 - 2018







DL: PM  697-2019
Edició: Ajuntament de sa Pobla
Impressió: Impremta Bergas (sa Pobla)
Coberta: A partir del dibuix Joan Albert Rachón Vives.



5

Salutació
Un any més, em complau poder-me adreçar a tots vosaltres a tra-

vés de les pàgines d’aquest recull de relats escrits pels més joves del 
nostre poble. Després de set edicions, podem afirmar de forma ro-
tunda que el Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar està més que 
consolidat donat l’èxit de participació i la qualitat de les històries que 
s’hi presenten.

En aquesta terra d’escriptors, el premi va néixer amb l’ànim de 
fomentar el gust per escriure entre els més joves i l’ús de la llengua 
catalana. Els objectius inicials estan assolits.

Des d’aquí vull donar les gràcies a tots els participants que s’han 
involucrat en aquest guardó amb els seus relats, als seus mestres per 
haver-los animat a endinsar-se en l’aventura d’escriure, a tota l’orga-
nització per la seva empenta i al jurat pel seu encertat criteri.

Per acabar, sols dir que des de l’Ajuntament de sa Pobla continua-
rem donant suport a aquest engrescador premi i impulsant iniciatives 
que promoguin l’ús de la nostra llengua. Enhorabona a tots els nins i 
joves que han aconseguit que el seu relat formi part d’aquest llibret i, 
a tots els participants, desitjar-los que mai perdin les ganes de seguir 
escrivint. Gaudiu tots d’aquest aplec de petites històries i, en acabar, 
recordau que conte contat és conte acabat.

Biel Ferragut,
batle de sa Pobla
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Presentació
La imaginació canvia el món.
Alimentar des de ben petits les capacitats creatives i mantenir-

les vives durant la vida és sens dubte una de les joies més valuoses 
per a qualsevol persona. El mestre Arabí, pens que és un exemple 
de reconèixer la creació literària del nostre poble, i precisament un 
reconeixement a les creacions. Cada una d’aquestes històries que 
sostenen aquestes pàgines són el fruit d’una trajectòria –per petita 
que sigui– que ha demanat esforç, dedicació i agilitat.

Fomentar la cultura, i en especial l’escriptura, és primordial per 
la promoció d’un poble culturalment saludable, com és i com ha 
de continuar sent sa Pobla. Per això, emperò, és imprescindible la 
implicació dels i les autores d’aquest recull, les escoles i les famílies. 
Implicació que els vull agrair intensament, i animar a seguir treballant 
amb i per la cultura.

Antoni Simó Tomàs i Canyelles
primer tinent de batle i regidor de Cultura. 
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Infantil − 1r. premi 

Joan Albert Rachón Vives, 
amb l’obra “Flor”
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Infantil − 2n. premi 

Elisa Capellà Batle, 
amb l’obra “Una mamà enfadada”
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Primer cicle de primària − 1r. premi 

Margalida Serra Gelabert, 
amb l’obra “Na Lida, el dofí i la balena”
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Una vegada hi havia una nina que es deia Lida i tenia 7 
anys. A l’estiu vivia devora la mar i tenien una barca per 
passejar. Un dia varen anar amb sa barca a nedar a una 

cala molt tranquil·la. Na Lida es va tirar a l’aigua i mentre nedava 
es van acostar un dofí i una balena. El dofí es deia Griset i la balena 
Guapa. Li van contar que eren amics de petits i que ara també volien 
ser amics d’ella.

Varen anar a nedar tots tres junts i en Griset feia uns bots molt 
alts. Na Guapa ho va intentar però no va poder i es va posar trista 
perquè volia ser com en Griset.

Na Lida li va dir que no estigués trista, que si ella volia i practi-
cava ho aconseguia. I així ho va fer. Es va posar a practicar un poquet 
cada dia.

El proper dia que na Lida va anar a nedar a la cala es van tornar 
a veure i quina va ser la sorpresa: que na Guapa ja botava tan alt i 
bé com en Griset. I na Lida li va dir: “Ho veus, tot es pot aconseguir 
amb un poquet d’esforç”.
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Primer cicle de primària − 2n. premi 

Jessica Vives Cerdà, 
amb l’obra “El drac sense foc”
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Una vegada hi havia un drac grandíssim que feia foc per 
la boca. Aquest drac vivia en un bosc molt gros del Japó.

El drac estava molt trist perquè se li havia gastat el 
foc i ja no podia assustar a la gent ni jugar amb els seus amics.

El drac va decidir anar a demanar ajuda al millor doctor de tot 
Japó. El doctor li va dir que menjàs pebre coent, dels que et fan fla-
mejar la boca.

D’aquesta manera va tornar a fer foc per la boca i va tornar a ser 
feliç.
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Segon cicle de primària − 1r. premi 

Martina Vicente Crespí, 
amb l’obra “Sense llegir no podem viure”
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Hi havia una vegada un nin que es nomia Pau. A en Pau 
no li agradava llegir lectures i contes. Un dia les mestres 
li varen dir:

—Has de llegir cada dia.
—És que no m’agrada llegir —va respondre.
La seva mare li deia el mateix. Un dia en un bosc en Pau va trobar 

un pou i era màgic. El pou li va dir:
—Jo concedesc un desig a cada persona que passa per aquí. Vols 

que te’l concedesqui?
—Sí, per favor! Desig, desig no llegir pus mai més.
—Segur? —li va dir el pou.
I en Pau va respondre ben convençut:
—Sí!
—Idò venga, puf!
El pou li va dir: “Demà, quan vagis a l’escola no sabràs llegir. Idò 

dit i fet. Va ser així, a l’escola no sabia llegir. Cada dia sense llegir 
lectures i en Pau estava ben content, pintant, contant. Fins que un dia 
va arribar l’aniversari de la seva mare. I en Pau li volia fer una tarta de 
regal. Va agafar una recepta i quan l’anava a fer va veure que no sabia 
llegir. Es va posar molt trist. 

En Pau va tornar al pou. El pou li va dir:
—Hola, ja tornes a ser aquí Pau.
—Sí, pou, per favor, me podries concedir un nou desig?
—Sí, però primer m’has de contar per què?
En Pau li va explicar que volia fer una tarta de regal d’aniversari 

a la mare, però havia vist que no la podia fer perquè no sabia llegir. 
Després el pou li va concedir el segon desig. En Pau aviat va estar 
molt content perquè quan va arribar a casa ja sabia llegir. En Pau rà-
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pidament es va posar a fer la tarta. Quan va ser l’aniversari de la seva 
mare li va donar el pastís i va entendre que sense llegir no podem 
viure.
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Segon cicle de primària − 2n. premi 

Maria del Mar Giménez Aubert, 
amb l’obra “La bruixa dels 4 castells”
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Això era i no era una bruixa que volia fer 4 castells. Aquella 
bruixa va pensar: ”Per què no faig 3 bruixes més? Ho faré 
així. Després les faig desaparèixer”. I així ho va fer.

Va dir: “Abra cadim, abra cadam, que apareguin 3 bruixes ja! Li 
van aparèixer 3 bruixes, els ho va explicar tot, però tot.

La primera va fer clinc!, i li varen aparèixer 6 trossos de castell 
blau. L’altra va fer clan!, i també li van aparèixer 6 trossos de color 
groc. L’altra va fer clen!, i varen tornar sortir 6 trossos de castell rosa 
i la darrera va fer clun i va fer aparèixer 6 trossos de castell verd. Els 
trossos els varen sortir petits, però de sobte els trossos varen anar 
creixent i creixent fins que es varen fer súper grans i es varen convertir 
en quatre fantàstics castells de quatre colors diferents. Una vegada 
que la bruixa va tenir els castells, va fer desaparèixer les tres bruixes.

Després, la bruixa Maria se’n va anar a veure el rei de la ciutat i 
li va contar que havia construït 4 castells ella tota sola i que li havien 
duit molta feina.

Per tot el que havia fet, la recompensà en forma de poder. El rei 
va respondre: “Au idò, anem a veure els castells”. Quan varen arribar 
al lloc on hi havia els castells, aquests castells havien desaparegut. El 
rei, sorprès de la mentida que li havia dit la bruixa, la va tancar a la 
presó tants d’anys com castells li havia dit que havia fet.
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Tercer cicle de primària − 1r. premi 

Margalida Rosselló Soler, 
amb l’obra “Una altra manera de viure la vida”
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Na Laura en un principi era una nina alegre i feliç, res la 
posava trista. Era la filla única d’una família petita però 
bonica, sempre havia estat molt tímida i li costava tenir 

amics, però els que tenia eren els millors. Un dia qualsevol quan ana-
va de camí a l’escola en el cotxe de la seva mare, van tenir un accident 
greu en el qual la seva mare es va rompre el braç mentre que ella va 
quedar paraplègica.

En aquell moment la seva vida va canviar, ella no sabia què fer, 
els seus amics li feien molt de cas però ella sentia que era una càrrega 
per a ells perquè no podia fer el mateix que ells. No volia sortir de 
casa i no podia fer res sola. Per a ella era un infern no poder fer vida 
com abans. Va perdre l’alegria que sempre havia tingut. Dos mesos 
després els seus pares s’adonaren que la seva filla estava molt trista i 
no millorava sinó que empitjorava. Ella que sempre havia tret bones 
notes i aquests darrers mesos suspenia totes les assignatures. Els seus 
pares no sabien com animar-la. Decidiren fer un viatge amb ella per-
què agafàs consciència que podia viure com abans i que no hi havia 
límits. Varen viatjar a Àfrica.

Quan arribaren allà, després d’un vol molt llarg, només baixar de 
l’avió es va trobar amb una dona amb aspecte d’estar malalta, aquesta 
dona estava estirada en terra sense ningú al seu costat i demanava 
doblers per poder curar la discapacitat que patia. Quan na Laura va 
veure allò, es digué per a ella mateixa, com puc dir que jo estic ma-
lament? Encara no havien arribat a l’hotel i ja havia vist a més de 
trenta persones que pareixia que vivien al carrer. Va pensar que tenia 
molta sort perquè ella tenia on viure i uns pares que l’estimaven molt. 
Quan tornaren del seu viatge, na Laura estava molt més alegre, ja no 
ho pensava en la seva discapacitat com una cosa negativa sinó que 
almenys no li causava la mort. Ella havia de continuar els seus estu-
dis, ja que els havia deixat apartats degut a l’accident. Quan va tornar 
amb els estudis estava tan animada que treia millors notes que mai.

Després va anar a l’institut, allà va fer dos grans amics: n’Anne, 
una holandesa que havia superat un càncer, i en Javier, un gallec amb 
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una infecció respiratòria. Els tres amics anaren tots a la universitat, 
ella va estudiar psicologia. Des de la seva experiència ja tenia clar que 
la seva feina estaria relacionada a ajudar la gent a superar situacions 
difícils davant la vida, com li havia passat a ella.

Amb els anys havia après a viure amb les limitacions del seu cos 
i havia descobert que aquestes limitacions no eren tan greus com 
pensava en temps abans.

Un dia va quedar amb en Javier i n’Anne i els va comentar si vo-
lien formar part del seu projecte. Des d’aquell moment va començar 
tot. Anaven pels hospitals a parlar amb malalts i sobretot a nins, per 
demostrar que amb ganes, tot es pot superar. En poc temps ja eren 
molt coneguts i els demanaven a molts de llocs per fer xerrades de 
superació. Tenien un do especial amb les seves paraules, feia que la 
gent pogués veure la vida d’una altra manera. Allò era la seva passió 
i aquell accident que un dia li havia canviat la vida el que va fer va 
ser ajudar-la a viure d’una manera diferent, que no era ni millor ni 
pitjor sinó diferent. Varen animar altres persones amb discapacitats 
a ajudar-ne altres, i na Laura va aprendre una altra manera de veure 
la vida.
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Tercer cicle de primària − 2n. premi 

Auba Font Cladera, 
amb l’obra “Diari de na Laura”
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Divendres, 4 de maig

Hola, sóc na Laura. En aquests moments estic a 
l’hospital “La Creu”, un hospital on duen la gent que està a punt de 
morir-se i intenten salvar-la. En el meu cas m’he intentat suïcidar. 
Vos preguntareu per què? Doncs, ara vos ho explic.

A la meva classe hi ha tres grups socials: populars, normals i fri-
quis. A aquest darrer grup, hi pertany jo. Els populars tenen tota 
l’atenció dels normals. La qüestió és que en Marc, que és dels po-
pulars, va començar a dir-me tomàtiga (jo ja sé que tinc les galtes 
vermelles, no necessit que m’ho recordin!!), i m’obliga a donar-li el 
meu berenar per deixar-me a mi sense berenar. I això no acaba així. 
Na Mar (popular) i les seves amigues m’insultaven i em posaven mots 
(patata, bolla, poma, etc ...). Els normals em tiraven papers, em lle-
vaven els bolígrafs i tot el que tenia dins l’estoig i ho canviaven per 
papers i la brutor de dins els fems.

Durant molt de temps vaig estar aguantant els insults i les bro-
mes dels meus companys, fins arribar al punt de no poder aguantar 
més, i va esser quan vaig decidir suïcidar-me.

Però, com he sobreviscut doncs? Vaig intentar suïcidar-me amb 
gas però la meva mare em va trobar i em va dur aquí, a l’hospital.

Divendres, 1 de juny
Fa cinc dies que he tornat a l’escola. Els meus companys van veure 

que havia intentat suïcidar-me perquè ells feien aquestes petites però 
molt, molt pesades bromes, així que han canviat el seu comportament 
cap a jo.

Per tant, això m’ha ensenyat que quan tenim problemes, sempre 
tenen una solució molt més senzilla que la del suïcidi. És important 
que sempre que tenim un problema per molt petit que ens pareixi, el 
comentem o diguem a algú, ja que l’altra persona sempre ens donarà 
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un consell i ens podran ajudar i, per tant, poder solucionar el proble-
ma.

Jo estic aquí i ho puc contar, però molts no ho poden contar.

Laura
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ESO − 1r. premi 

Maria Martínez Alomar, 
amb l’obra “Una bona lliçó”



VII Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

33

Hi havia una vegada una jove que es deia Àngela. Era una 
al·lota molt rondinaire que sempre remugava per tot. 
No hi havia res que li anés bé. El dia que feia sol perquè 

feia sol, el dia que plovia perquè plovia. N’Àngela no era dolenta però 
tenia el defecte de sempre estar protestant, matí, migdia i vespre. Ja 
s’havia convertit en un costum.

Cada dia, quan sortia de l’institut i arribava a casa seva per dinar, 
n’Àngela es queixava del plat que havia cuinat la mare.

—Mare, ja et vaig dir que no volia carn! —deia amb veu queixosa 
n’Àngela.

—Val Àngela, idò demà et cuinaré peix —responia la mare sense 
enfadar-se.

Però si l’endemà la mare li cuinava peix, n’Àngela es tornava a 
queixar:

—Uf!, aquest peix no m’agrada gaire i, a més, està un poc salat.
—Bé, menja’n un poc i demà et cuinaré un menjar que et faci 

més ganes —li solia respondre la mare. Perquè la mare de n’Àngela 
era una d’aquelles persones que volia que tots els de la seva família 
estiguessin contents i no s’enfadava mai davant les queixes contínues 
de n’Àngela.

N’Àngela mai valorava l’esforç que la seva mare feia per cuinar els 
diferents plats de cada dia. Ni tan sols s’havia plantejat si duia feina 
o no cuinar, donava per fet que la seva mare havia de cuinar alguna 
cosa que a ella li vengués de gust i que sinó, tenia el dret de protestar.

Un dia, la mare de n’Àngela va caure, es va fer molt de mal en un 
braç i va acudir a l’hospital.

—Haurem d’operar-te —li va dir el metge que la va atendre.
—I quant de temps hauré d’estar a l’hospital? —va preguntar la 

mare de n’Àngela.
—Almenys una setmana —va respondre el doctor.
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Quan n’Àngela i els seus germans van arribar de l’institut, el seu 
pare els va dir el que havia passat i que la seva mare hauria de quedar-
se uns quants dies a l’hospital, així que tocaria repartir-se les tasques 
de casa, que sempre feia la mare: anar a comprar, posar la rentadora, 
escombrar, cuinar ...

—Quin fàstic, ho haurem de fer tot! —va dir n’Àngela protestant.
—Jo m’encarregaré de la compra perquè la botiga està lluny i cal 

anar-hi amb cotxe —va dir el pare.
—Idò jo posaré la rentadora —va dir en Lluís, el germà gran.
—Doncs jo em deman netejar —va dir en David, que era el ger-

mà petit.
—I qui cuinarà? —va demanar n’Àngela.
El seu pare i els seus dos germans se la van quedar mirant i 

n’Àngela va entendre que hauria de fer-ho ella.
—Uf, quin fàstic! —va tornar a dir.
—Tot clar! —va dir el pare—, avui mateix començam.
A mitjan horabaixa, n’Àngela va començar a preocupar-se perquè 

no se li acudia què podia fer per sopar, obria la gelera i la tancava, 
obria el congelador i el tancava, anava al rebost... però res, no sabia 
què cuinar. Es va passar una hora pensant. No volia cuinar peix per-
què el dia anterior n’havien menjat, no podia cuinar carn perquè el 
seu germà David era vegetarià...

—Cuinar és un fàstic! Jo m’estimo més netejar o posar la renta-
dora —es queixava una i una altra vegada n’Àngela.

Després de pensar i pensar va decidir fer una truita de patata i 
amanida.

—Quina feinada! —repetia n’Àngela en veu baixa durant tot el 
temps que preparava el sopar—. I ara perquè no ho agreixi ningú i es 
queixin d’això o d’allò.
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Però no va ésser així, el seu pare i els seus germans la varen fe-
licitar per aquell sopar, encara que n’Àngela sabia que no havia es-
tat la millor truita de patata que havien menjat, la patata estava un 
poc crua. Ningú va dir res. Tots varen valorar l’esforç que havia fet 
n’Àngela preparant el sopar i n’Àngela es va posar ben contenta.

Durant els dies vinents, n’Àngela va seguir preparant els sopars. 
Li duia molta feina decidir el menú, havia de tenir en compte moltes 
coses: el que havien menjat el dia anterior per no repetir els plats, 
els gustos de cadascú perquè tots gaudissin... Abans de començar a 
cuinar ja estava cansada i després de cuinar es quedava mirant el so-
par que havia preparat, i no es creia que aquelles senzilles piteres de 
pollastre li haguessin duit tanta feina. Però els seus germans i el seu 
pare la felicitaven pel menjar que preparava i això li feia sentir feliç.

Per fi la seva mare va sortir de l’hospital i quan n’Àngela va arribar 
a casa, el menjar ja estava preparat.

—Quina bona olor que fa això! Quina mengera! —va dir n’Àngela 
quan va veure el menjar.

La seva mare, acostumada a les seves queixes, no sabia què pensar.
—Avui aquest peix està boníssim —va dir n’Àngela mentre men-

java.
La mare va pensar “aquesta no pareix la meva filla”, acostumada a 

les seves queixes diàries.
—Estic contenta que t’agradi Àngela —va dir la mare.
Des d’aquell dia n’Àngela no va tornar a queixar-se pel menjar. 

En lloc d’una queixa, felicitava a la mare. Durant els dies que va haver 
de cuinar, n’Àngela es va adonar de la feina que duia preparar el men-
jar i que, quasi mai, li agraïa a la seva mare l’esforç i el temps dedicat.

Al final, n’Àngela aprengué la lliçó!
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ESO − 2n. premi 

Maria Antònia Perelló Ripoll, 
amb l’obra “Tres segons”
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Na Marina, una noia de 17 anys, guapa, rossa, amb els ca-
bells llargs i arrissats, estava a la seva habitació llegint un 
llibre molt apassionant (El mecanoscrit del segon ori-

gen), realment ella imaginava com si estigués dins el llibre.
—Marina la teva habitació està molt desorganitzada, arregla-la 

ara mateix per favor, no vull enfadar-me el poc temps que estic a casa! 
—va interrompre la mare la seva lectura.

—Mare, ara l’ordenaré, però deixa’m acabar el capítol —li contes-
tà ella, ja que només li quedava mitja pàgina per acabar-lo.

La veritat és que aquella habitació havia patit un augment 
d’entropia impressionant, res estava al seu lloc. Quan va acabar 
d’ordenar-la, volia tornar a la lectura, però de sobte el seu germà, 
n’Àngel, entrà per la porta i li digué que acabava d’arribar una carta 
per a ella. Es va quedar petrificada davant allò. De qui seria? Per què 
li havien enviat aquella carta? D’on venia? Mil preguntes se va fer 
ella mateixa dins el seu cap, per això no va esperar ni un segon més 
a obrir-la.

Va començar a llegir i quan acabà, una llàgrima li queia pel seu 
rostre. La decisió que havia de prendre era complicadíssima. Als seus 
dots d’intel·ligència, li havien donat l’oportunitat d’anar a la univer-
sitat més bona del món actualment, és a dir Harvard. Sabia que tenia 
molt de potencial pels estudis, però no s’imaginava mai que tingués 
tanta sort i que la vida li atorgués aquesta oportunitat que era única. 
Havia de pensar molt bé la seva decisió, perquè ella vivia amb el seu 
germà i la seva mare, però com que era hostessa quasi mai era a casa i 
per una part no ho volia deixar escapar, però per una altra no sabia si 
el seu germà estaria capacitat per viure sol. Decidí esperar a prendre 
la decisió abans de contar al seu germà allò que l’inquietava tant.

Aquell mateix vespre, ja dormida, va tenir un malson: ella ca-
minava per un camí amb n’Àngel, de sobte ell no podia avançar 
més, s’havia quedat clavat a terra, na Marina l’agafava de les mans i 
l’intentava alliberar d’allò que feia que el seu germà s’hagués quedat 
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immòbil, per més que ho intentava menys ho aconseguia. De sobte, 
tot el que havien anat deixant darrere anava desapareixent, tot que-
dava arrasat i l’únic que els podia salvar era córrer.

Es despertà amb el front banyat de suor, abans que desapare-
guessin tots dos, ja sabia la seva decisió, s’aixecà i anà a l’habitació 
de n’Àngel, col·locant-se dins el llit al seu costat li digué que mai el 
deixaria, xiuxiuejant-li a l’orella.

El matí, ell s’aixecà i no entengué què feia la seva germana vora 
ell, na Maria li explicà el que havia passat el dia anterior.

—Marina, no pots prendre aquesta situació tan a la lleugera, em 
pareix inversemblant que renunciïs a la millor universitat per mi.

—No és tan sols per tu, jo et necessito i no podria deixar-te aquí.
—Viu la vida i aprofita el moment. Les decisions que més costa 

prendre són les millors.
Tardà tres segons a dir aquelles paraules, tres segons que la varen 

fer canviar d’opinió i que s’adonà que el seu germà no era tan petit 
com es pensava, amb allò que li havia dit li demostrà que ja era un 
nin madur i que se les podria arreglar. Tenia raó, li costaria deixar-lo 
enrere, però al cap i a la fi era el millor que podia fer.

Ella estava a la seva habitació contemplant la carta, no es cansava 
de llegir-la, però de sobte la veu del seu germà es va sentir des de 
l’altra part de la porta, ella el deixa passar i quan el va tenir davant es 
va posar molt vermell i li digué: Marina no vull que t’enfadis pel que 
ara et diré, la carta que tens entre les mans és falsa, la vaig escriure 
perquè volia que estigués preparada quan arribés la de veritat, la de 
veritat és aquesta —es va treure una carta de dins la jaqueta.

Es va fer un silenci i na Marina va agafar la carta, la deixà damunt 
de l’escriptori i s’acostà al seu germà i li donà un petó i una abraçada.

—Ho vaig fer perquè havia de fer-te entrar en raó abans que... 
—va dir n’Àngel abans que la seva germana l’interrompés.
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—Ssshhhh! Àngel no diguis res, gràcies.
Ell no va entendre què era el que li passava, a la seva germana, pel 

cap, però donà les gràcies, perquè no s’havia enfadat. A partir d’aquell 
moment ell s’adonà que tenia sort de tenir aquella germana, després 
de tants d’anys barallant-se per bajanades, era la primera vegada que 
la valorava.



VII Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

40

Batxillerat-CIFP-CEPA − 1r. premi 

Maria Eufrina Ramis Pujadas, 
amb l’obra “La música que mou l’infinit”
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Tu i jo, sords al beat, al ritme que pausa l’esclafit al no res, 
som bèsties de fang que es desfan en el big bang, enamo-
rats dopats de desig, de les nits del seixanta-vuit viscudes. 

Tu i jo sentim, entre la cridòria interior, la música dels estels que ens 
vincla de genolls; esclaus i submisos, isolats entre flaixos de llum. 
Vivim entre esquerdes de silencis gasosos, entre el batec arrítmic dels 
canells i sanglota la música de sang entre tantes besades, entre els 
murmuris i les mentides que ens semblen veritats inamovibles.

Tu em vols i em claves les mans al cos com dents d’una pante-
ra negra i em boixes compassadament. Mon entrecuix s’obre com la 
boca d’una fera i les veus es fan respiració efervescent sobre el coixí 
molsut. Els gemecs ens sobrevolen com àligues enormes i els petons 
es transformen en espurnes de foc a l’univers. Tu ets la lluna en el 
blau del cel que es fon amb el sol a l’albada, les teves paraules suaus 
es compaginen amb la gravetat sonora del tren que es marceix en la 
llunyania. Tu m’has alliberat dels sentiments de por condormits, amb 
tu ja no temo dissoldre’m, ni perdre’m entre les bales.

Jo era una escórpora verinosa de ventre glaçat, era pell d’absència. 
Vivia desvetllant els matins dins la fosca dels somnis, com una trucu-
lenta homicida. Tenia les mans amarades d’ombra incubant gelosia. 
Baldament la llet encara era tèbia al cos i el desig em vessava per 
dintre, procurava oblidar la ràbia.

Tenia la ment absent en els records de passats amors fous i els 
sentia en cada arruga que fa la pell, en el vermell i el groc de la carn, 
en les artèries blaves com un gong, en cada principi de rosada a les 
fulles quan es tornen gebre, com gotes d’acer. Cercava les engrunes 
en els llençols calents, ensumant els plecs del matalàs; no hi eren ni 
en la desvetllada son, ni entre els meus dits que esdevenien peces de 
marès que el salnitre esmicola fent-les sorra.

Jo he tingut por d’obrir els llibres d’amor i escoltar ecos a cau 
d’orella, com cants de sirena, però, ara, que els sentiments d’amor són 
nouvinguts, despert d’estraperlo al desig com un ritual nou, el plaer 
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em rodola al ventre com l’àliga al cim i la papallona pren volada.
No tenc altre compromís per aconseguir que l’ambrosia que em 

converteix en immortal. Seduir-te, estimat, se’m dibuixa un clavell 
odorant i no ens deceben mai les teves promeses, ni cap il·lusió em 
sembla caduca. T’he trobat, amor, camín cap al vent deixant que 
m’atrapi l’aire, que les paraules es confonguin amb els teus cabells, 
que les ombres dels dits a la sorra es belluguin entre petites regalès-
sies. Vull que el poder de la teva tendresa em vincli, que les plantes 
dels meus peus a la terra molla agafin el gust de la floridura. Dansaré 
amb els peus vinclats a les terres submergides sense paüra que l’olor 
de les garroves madures traci una escletxa rugosa per sobre del temps 
i em faci oblidar-te. Ets el meu centre de gravetat, ja no tinc por de 
perdre’m.

El temps passat ja no és odi, la vídua negra de les emocions se 
m’ha convertit en no res; la fantasmagòrica visió de la solitud ja no em 
rosega per dintre com pedres enquitranades; la filosa que s’enganxava 
en cada braçada al llac, com una Ofèlia pàl·lida i morta, se m’ha con-
vertit en un record entelat, com una fulla arrugada que es crema i es 
desfà en pampallugues.

Ja no tem que el temps m’escapci l’olor del pi, ni el renou del vent, 
ni la música dels estels. Amor, m’has ensenyat a despistar l’enemic! 
Quan arribi la llimonada àcida del temps, que ens ha de dissoldre 
com un bocí de miotragus dins un cristall, en un record de carn viva, 
sé que no s’apagarà mai l’espelma que ara ens fa centellejar a l’univers, 
perquè el poder de l’amor és la música que mou l’infinit.
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Batxillerat-CIFP-CEPA − 2n. premi 

Maria Teresa Cañellas Guayta, 
amb l’obra “Mon pare té un jardí de més de cent rosers”
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Mon pare té un jardí de més de cent rosers. El dia dels 
Reis me va demanar: “Tu saps quan toca podar els ro-
sers?”. Cada any podava pel gener els seus rosers, en-

guany va podar pel desembre, abans de Nadal. No sé si tots els rosers 
sobreviuran.

Mon pare m’ajudava al manteniment d’apartaments. Cada any 
pintava. Ara fa dos anys que no els pinta. Quan arribam allà, als 
apartaments, me demana:

“Què hem vengut a fer aquí? “A fer net”, contest jo. Tot seguit, 
“Què hem de fer aquí?”, me torna a demanar, amb la granera i la pala 
a la mà.

Mon pare tenia una moto per anar d’aquí cap allà. Cada dia, al 
matí, feia una volta pel poble, el port, el far... Ara fa la volta el ca-
pvespre, fa el camí de la ronda amb mumare. Ara la volta la fa a peu.

El dia que se va adonar que això no anava com tocava, ens havíem 
topat pel passeig, i em va dir: “El teu germà i tu heu de mirar tots 
els papers i anar al notari. Hi ha dies que me fallen les paraules per 
xerrar. Ja no pas gust d’estar amb els amics”.

Mon pare té un jardí de més de cent rosers, ha deixat de pintar, 
ja no va en moto a fer voltes, ara les fa a peu els capvespres amb mu-
mare perquè no se perdi.

Li falten paraules per dir que “això no va com toca”.
Però té un jardí, encara per podar molts d’anys, tant sigui abans 

de Nadal o passat festes. Té un jardí de més de cent rosers!
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RELACIÓ DE PARTICIPANTS AL CONCURS

INFANTIL curs  
Vialfàs ................ 3  Bilal Zouggaghi
Vialfàs ................ 3  Dídac Santos Estarellas
Vialfàs ................ 3  Esteve Florit Gomila
Vialfàs ................ 3  Gabriel Sacarés Cladera
Vialfàs ................ 3  Gerard Tugores López
Vialfàs ................ 3  Joan Albert Rachón Vives
Vialfàs ................ 3  Joan M. Pascual Cantallops
Vialfàs ................ 3  Joan Marc Coll Gomila
Vialfàs ................ 3  Laia Riera Valdivia
Vialfàs ................ 3  Malak Richa
Vialfàs ................ 3  Marta Soler Reynés
Vialfàs ................ 3  Martí Crespí Recobet
Vialfàs ................ 3  Nadal Oliver Cardell
Vialfàs ................ 3  Pere Caimari Prieto
Vialfàs ................ 3  Pere Pons Mateu
Vialfàs ................ 3  Ramon Sebastià Company
Vialfàs ................ 3  Roberto Mena Muhlhauser
Vialfàs ................ 3  Tomeu J. Siquier Vallespir
Vialfàs ................ 3  Toni Ordoñez Crespí
Vialfàs ................ 3  Walid El Hammouti
Vialfàs ................ 3  Xavier Cladera Parets
Vialfàs ................ 4  Aina Moret Simó
Vialfàs ................ 4  Gabriel Cantarelles Crespí
Vialfàs ................ 4  Joan Vilanova Méndez
Vialfàs ................ 4  Júlia Gómez del Pulgar Siquier
Vialfàs ................ 4  Magdalena Llabrés Pol
Vialfàs ................ 4  Nadia Zouggaghi
Vialfàs ................ 4  Pere Pons Pons
Vialfàs ................ 4  Simó Pere Amengual Vallespir
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Son Basca .......... 5 a Elisa Capellà Batle
Sant Francesc ..... 5  Isabel Cañellas Alorda
Sant Francesc ..... 5  Mireia Socias Socias
Sant Francesc ..... 6  Caterina Serra Gost
Sant Francesc ..... 6  Joana Aina Reinés Alfonso

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
Son Basca .......... 1 a Àngel Reus Bauzá
Son Basca .......... 1 a Enric Crespí López
Son Basca .......... 1 b Jessica Vives Cerdà
Son Basca .......... 1 b Marc Carbonell Roig
Sant Francesc ..... 1  Ariadna Tugores Pol
Sant Francesc ..... 1  Llorenç Cañellas Alorda
Vialfàs ................ 1  Malena Canet Pons
Vialfàs ................ 1  Margalida Serra Gelabert
Vialfàs ................ 1  Neus Pericàs Pérez
Vialfàs ................ 1  Pep Soler Moreno
Vialfàs ................ 1  Pere Joan Crespí Cladera
Son Basca .......... 2 b Carlota Muñoz Guardia
Son Basca .......... 2 a M. Montserrat Riera Torrandell
Son Basca .......... 2 b Maria Ramis Payeras
Son Basca .......... 2 a Toni Bennàssar Mayol
Sant Francesc ..... 2  Catalina Cladera Soler
Sant Francesc ..... 2  Maria Margalida Pol Soler
Tresorer Cladera 2  Carla Franco
Tresorer Cladera 2  Marta Riutort
Vialfàs ................ 2  Clàudia Joy Dopazo
Vialfàs ................ 2  Guillem Alzina Bennàssar
Vialfàs ................ 2  Joan Pons Mateu

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
Son Basca .......... 3 a Francesc Cladera Mir



Son Basca .......... 3 a Tervel Petrov Topalov
Sant Francesc ..... 3  Alba Crespí Caimari
Sant Francesc ..... 3  Marta Bunyola Crespí
Personal ............. 3  Isona Porcel Payeras
Tresorer Cladera 3  Maria del Mar Giménez Aubert
Tresorer Cladera 3  Martina Vicente Crespí
Personal ............. 3  M. Antònia Servera Tugores
Son Basca .......... 4 b Kawtar Bouhriba
Son Basca .......... 4 b Miquel Serra Alomar
Son Basca .......... 4 a Paula Crespí López
Sant Francesc ..... 4  Antoni Tortella Montserrat
Sant Francesc ..... 4  Jaume Ripoll Fornés
Vialfàs ................ 4  Erika Moreno López
Vialfàs ................ 4  Gabriel Llabrés Pol
Vialfàs ................ 4  Joan Serra Garcia
Vialfàs ................ 4  Martí Serra Tugores
Vialfàs ................ 4  Salma El Boti Vallespir

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
Son Basca .......... 5 b Caterina Martonell Riutort
Son Basca .......... 5 a Fatima Boubal
Son Basca .......... 5 a Judith Morillas García
Son Basca .......... 5 b Sergi Cantallops Peré
Sant Francesc ..... 5  Aina Forteza Cañellas
Sant Francesc ..... 5  Margalida Rosselló Soler
Personal ............. 5  Andrea Guerrero Rupertus
Personal ............. 5  Júlia Payeras Crespí
Vialfàs ................ 5  Carla Capó Peña
Vialfàs ................ 5  Caterina Seguí Fiol
Vialfàs ................ 5  Jaume Pol Capó
Vialfàs ................ 5  Joan Llorenç Fiol Buades
Vialfàs ................ 5  Juan Manuel Dopazo Hernández



Vialfàs ................ 5  Khadi Mbengue
Vialfàs ................ 5  Mariona Mulet Comas
Vialfàs ................ 5  Mateu Cantallops Crespí
Vialfàs ................ 5  Núria Quetglas Riera
Vialfàs ................ 5  Victòria Cladera Torrens
Son Basca .......... 6 b Àgueda Roigé Ramis
Son Basca .......... 6 b Auba Font Cladera
Son Basca .......... 6 a Bernat Crespí Cladera
Son Basca .......... 6 a Carme Cladera Mir
Sant Francesc ..... 6  Caterina Cantallops Cantallops
Sant Francesc ..... 6  Isabel Crespí Terrassa
Vialfàs ................ 6  Adrià Sánchez Comas
Vialfàs ................ 6  Ainhoa Muñoz Sáez
Vialfàs ................ 6  Alba Blasco Cánovas
Vialfàs ................ 6  Antònia M. Serra Canyelles
Vialfàs ................ 6  Celia Pavón Castillo
Vialfàs ................ 6  Francesc Servera Tugores
Vialfàs ................ 6  Francina Figuerola Cardell
Vialfàs ................ 6  Gabriel Crespí Varón
Vialfàs ................ 6  Josep Rettich Soler
Vialfàs ................ 6  Llorenç Cladera Serra
Vialfàs ................ 6  M. Magdalena Pol Ayuso
Vialfàs ................ 6  Marta Garcia Soler
Vialfàs ................ 6  Toni Crespí Mulet

ESO
Sant Francesc ..... 1  Andreu Campins Rosselló
Sant Francesc ..... 1  Maria Martínez Alomar
Sant Francesc ..... 2  Cosme Campaner Bonnín
Sant Francesc ..... 2  Maria Victòria Perelló Ripoll
Sant Francesc ..... 3  Magdalena Perelló Nadal
Sant Francesc ..... 3  Maria Victòria Carbonell
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Sant Francesc ..... 4  Joan Miquel Vaquero Crespí
Sant Francesc ..... 4  Llorenç Balaguer Mateu

BATXILLERAT - CIFP - CEPA
CEPA ..................   Margarita Socias Crespí
CEPA ..................   Maria Esperança Cantallops Cantallops
CEPA ..................   Maria Eufrina Ramis Pujadas
CEPA ..................   Maria Teresa Cañellas Guayta
CEPA ..................   Neus Gómez Mallorquín
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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. 
Nets 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 austera 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 dedicació la seva noble 
tasca a sa Pobla.

En aquesta setena edició del premi, s’hi presentaren un total de 124 
treballs, procedents dels centres escolars de Son Basca, sa Graduada, 
Tresorer Cladera, Vialfàs, Sant Francesc d’Assís i del CEPA sa Pobla, 
4 dels quals ho han estat a títol personal.

Per categories, 34 treballs corresponien a infantil, 22 al primer cicle de 
primària, 18 al segon cicle de primària, 37 al tercer cicle de primària, 8 
a ESO i 5 a batxillerat-CIFP-CEPA. 


