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Salutació
Un any més i ja en van vuit, tenim a les nostres mans l’edició en 

paper del “Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar”. Com a batle 
de sa Pobla, per a mi és tot un orgull veure la continuïtat en el temps 
d’aquests guardons pensats per crear hàbits tan saludables com la 
lectura i l’escriptura entre el jovent de sa Pobla. 

Al llarg de la trajectòria del certamen, l’Ajuntament de sa Pobla 
no ha perdut mai de vista la doble intenció inicial de la seva creació. 
D’una banda, estimular la creativitat dels infants i joves en edat es-
colar a través de la narrativa i, d’altra banda, la promoció de la nostra 
llengua.

És tota una satisfacció per a mi i per a tot el consistori, constatar 
l’excel·lent nivell de participació dels alumnes poblers així com també 
l’inestimable empenta que els mestres i professors han exercit en la 
promoció dels premis.

En darrer terme, en nom de l’Ajuntament de sa Pobla, només em 
resta felicitar a tots els premiats, i esperonar els infants i joves de sa 
Pobla que es llancin a l’aventura d’escriure per trobar un espai de lli-
bertat i d’expressió mitjançant el joc amb el llenguatge.

Llorenç Gelabert, batle de sa Pobla.
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Presentació
Com a primer tinent de batle i regidor de Cultura, per a mi és tot 

un orgull i una satisfacció poder presentar l’edició en paper del VIII 
Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar.

La principal voluntat d’aquest premi és incentivar la creació 
literària entre els joves i els nins de sa Pobla que ja han adquirit certa 
habilitat en la lectoescriptura. D’aquesta manera, la regidoria de 
Cultura se suma a l’empenta que donen els docents, les famílies i la 
biblioteca pública es Rafal als més joves en el camí al fascinant món 
dels llibres. 

L’escriptura creativa comporta molts d’aspectes positius. 
Indubtablement, és una excel•lent manera de desenvolupar la 
creativitat, la imaginació i l’expressió artística. Per continuar, és 
important per al desenvolupament i aprenentatge de la llengua a un 
nivell més profund i, en aquest cas, de la llengua catalana. Tampoc 
podem oblidar l’escriptura com a element d’entreteniment, que 
permet al jovent una alternativa a la sobreexposició a les pantalles.

Llegir i escriure és el primer pas per poder rebre una educació que 
ens faci lliures per poder prendre decisions amb més coneixement i 
llibertat. 

Per acabar, 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.

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

Aina Moret Simó, 
amb l’obra “La girafa”
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Infantil − 2n. premi 

Martí Crespí Serra 
amb l’obra “Una guerra de dinosaures”
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Primer cicle de primària − 1r. premi 

Pere Joan Crespí Cladera, 
amb l’obra “En Miquel, en Toni i la cadernera”

Una vegada hi havia dos germans que nomien Miquel i 
Toni que varen anar d’excursió a un bosc amb els seus 
pares.

Mentre estaven jugant varen sentir un ocellet que cantava. S’hi 
varen acostar i va ser una cadernera de molts colors: marró, groc, 
blanc, negre i vermell. Els va agradar molt i la varen agafar.

En arribar a casa la varen posar dins una gàbia en el corral.
Al cap d’un temps varen veure que estava trista i avorrida i la va-

ren tornar a dur al bosc. Quan varen ser allà, la cadernera es va posar 
molt contenta i va tornar a cantar. La seva família la va sentir i varen 
anar cap a ella i els dos nins varen tornar cap a ca seva.

Des d’aquell dia, en Miquel i en Toni sempre van al bosc, miren 
els ocells, però no n’agafen cap.

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

Carla Pol Ayuso, 
amb l’obra “El conill i el moix”

Una vegada hi havia un conill i un moix que eren molt 
amics. Un dia varen córrer per amunt i per avall, varen 
jugar a encalçar-se. Es varen embrutar molt.

El conill va decidir anar a dutxar-se, va convidar el moix. Ell li va 
dir que no es dutxaria de cap manera, que li feia por l’aigua.

Pel camí va començar a ploure. El moix va dir: “Que divertit!” A 
partir d’aquell dia es va dutxar cada dia.
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Segon cicle de primària − 1r. premi 

M. Magdalena Palou Crespí, 
amb l’obra “La vida al revés”

Dia 8 de març, una princesa molt valenta que nomia 
Valentina caminava tranquil·lament pel bosc. Era el Dia 
de la Dona i ella estava molt contenta.

Ella anava caminant caminant i, sense voler, va posar el peu a una 
trampa i va quedar penjada a un arbre.

Després d’una estona va venir un drac molt amable. Tothom es 
pensava que era el contrari d’amable, dolent, i tothom estava molt 
equivocat.

El cavaller, que no era gaire llest, va veure la princesa. Hi va anar 
i, com que era tan beneit, hi va anar sense calçons i, també, en lloc 
d’una espasa duia una granereta de vàter.

Quan el drac el va veure, no podia parar de riure, i tranquil·lament 
va alliberar la princesa i tots dos varen anar a sopar junts.

I si ningú ha anat a cercar el cavaller beneit segur que encara està 
allà, enmig del bosc, amb la granereta a la mà.

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

Catalina Carbonell Torrandell, 
amb l’obra “Nacuta i la naturalesa”

Hi havia una vegada un país llunyà que es deia Batacuna 
en el qual vivia una fada amb els seus amics animals. 

En aquest país no hi havia cases, ni edificis, ni 
escoles, ni carreteres, tan sols hi havia boscs plens d’arbres enormes 
i plantes silvestres. La fada es deia Nacuta i era tan guapa que tots 
els animals del bosc n’estaven enamorats. Era molt aventurera. Li 
agradava descobrir nous racons del bosc immens del seu país. Es 
proposava conèixer tot el que hi havia i ho anava anotant i dibuixant 
a una llibreta de paper que tenia. Hi dibuixava els animals que no 
havia vist mai, les flors més formoses i acolorides que trobava, els 
llacs, rius i muntanyes on nedava i escalava. D’aquesta manera anava 
fent un llibre preciós de tota la seva experiència. 

Ella no necessitava casa, ni tendes, ni llits per dormir i descansar. 
Tan sols utilitzava el que es trobava en el bosc. Dormia sobre fulles 
grans i dins coves naturals que es trobava. Menjava tot tipus de fruits 
i fruites silvestres de la natura: pinyons, aglans, bolets, fraules, mores, 
cireres, etc. De tan bé que menjava estava molt sana.

En totes les seves aventures i viatges, na Nacuta sempre anava 
acompanyada d’un esquirol i d’un mussol. La fada sabia xerrar amb 
la llengua de tots els animals. Sabia quan tenien gana, sabia si estaven 
contents, enfadats o tristos. Ella els podia ajudar si ho demanaven, 
per aquesta raó tots els animals del bosc l’estimaven molt.

Però, així i tot, ella estava un poc trista perquè volia tenir una 
amiga com ella. En aquest país on vivia, no hi havia més fades, mai se 
n’havia trobat cap ni una. No entenia per què no hi havia pobles amb 
més fades com ella. On devien ser? Na Nacuta va créixer cuidant-se 
ella tota sola. No sabia qui eren els seus pares, només havia conegut, 
de la seva família, el seu avi, però aquest va morir fa ja molts anys. 
Ella només té un petit record de la seva infància amb el seu avi. Devia 
ser molt petita quan ell va morir. Des de llavors havia viscut amb els 
animals del bosc que es cuidaven un dels altres.

Na Nacuta havia tornat gran i es feia moltes preguntes i, a la 
vegada, també feia preguntes a tots els animals que coneixia. Per això 
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ella volia viatjar per tot el país Batacuna per trobar-se amb altres 
fades. Per ara no tenia sort, només trobava en el seu camí arbres 
enormes, muntanyes, plantes, animals, flors, rius i rierols. Tenia molta 
habilitat per escalar les muntanyes i dibuixar a la seva llibreta tot el 
paisatge que veia des del cim. 

Així passaven els dies dels anys i ella cada vegada es feia més 
garrida i més sàvia perquè aprenia tot de la naturalesa. 

Un dia d’hivern, que plovia com mai havia vist, estava molt 
espantada: feia molt de vent i el cel estava negre com el carbó, 
semblava totalment de nit. El vent xiulava molt fort, i els arbres es 
movien de banda a banda. Algunes branques es varen rompre i en 
caure a terra feren un gran renou, com si hi hagués un terratrèmol. 
Estava espantada, sabia que havia de resguardar-se i va cercar un lloc 
on podia estar segura. El mussol, que la veia, li va indicar el camí per 
arribar a una cova. L’esquirol la va seguir i tots tres entraren a una 
cova que no-havien vist mai en aquella zona. Tot d’una en entrar 
va sentir com si ja ho conegués. Li resultava familiar aquell lloc. No 
entenia el perquè però hi va voler quedar fins que la tempesta va 
acabar. Estigueren un dia més sense llum i sense deixar de ploure. A 
la fi es va aturar de ploure i sortí el sol, tan brillant i calorós com un 
dia d’estiu. 

Na Nacuta va voler entrar més dins la cova i seguí caminant 
amb els seus amics, l’esquirol i el mussol. Com més s’endinsava més 
conegut li semblava aquell lloc. Però també hi havia cada vegada 
menys llum. Ella va tocar les parets de la cova i va trobar-hi una torxa 
per seguir el camí. Caminant caminant, va arribar al final de la cova 
i va empènyer una gran pedra que impedia el seu pas. No tenia força 
per moure-la, ni amb l’ajuda dels seus amics. Què podia fer? Sentia 
que darrere aquella pedra hi havia alguna cosa important. Recordà 
que havia estat allà mateix amb el seu avi. Es va seure en terra i es 
va posar a pensar. Sabia que ella podia ser capaç de llevar la pedra. 
Sabia que, si demanava ajuda als animals, ells l’ajudarien. Recordà 
una cançó que el seu avi li havia ensenyat de petita i es va posar a 
cantar-la mentre li brotaven dels ulls plors de tristesa. 

Batacuna el meu país de la vida 
t’estim i tinc sort de tenir-te 

és la meva llar, la meva sang, la meva vida 
Nacuta sigues forta i valenta 

batacunastia serà la que et guiarà el teu camí per sempre. 

Quan acabà de cantar-la, la pedra es va moure, lentament, i 
tota sola. La llum que es veia darrere la pedra la deixava sense visió. 
I un lleu cant també es podia sentir, però no distingia què deien. 
Na Nacuta estava nerviosa, les seves mans tremolaven i el seu cor 
bategava ràpidament. No sabia què fer, però el seu instint la va fer 
continuar cap a l’interior de la cova. 

El camí que seguia ara ja no era obscur sinó verd, ple de plantes 
per tot arreu. Flors que creixien per les parets de la cova i el llum 
que entrava ves a saber d’on. Un món diferent apareixia davant d’ells 
tres ple de llum i colors. També li resultava familiar, tot i que no 
recordava res de la seva infància. Seguí caminant fins a un clar del 
bosc i de sobte va trobar-hi moltes i moltes fades que feien activitats 
sense aturar. Amagada darrere una fulla va observar que un grup de 
fades cantaven la cançó que l’avi li havia ensenyat. Ella es va posar 
a riure, sabia que aquell lloc era casa seva, havia trobat les amigues 
que sempre havia enyorat. Ara podia ser totalment feliç. Va sortir de 
darrere la fulla i es va posar a cantar. Les altres fades es varen aturar 
de cantar i na Nacuta, seguint cantant, es va dirigir cap a elles que li 
feren una forta abraçada. Totes les fades varen reconèixer na Nacuta, 
com la fada que s’havia perdut feia molts anys. 

Tot el poble de la cova va organitzar una gran festa per celebrar 
que na Nacuta havia tornat a casa.
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Tercer cicle de primària − 1r. premi 

Laura Gea Lumbreras, 
amb l’obra “Aventura al supermercat”

Em dic Laura. Tenc un germà que nom Ivan i la meva 
cosina nom Gemma. Jo sóc la més gran. Ens agrada viure 
aventures. La darrera va ser molt divertida. Ara la contaré! 

Estàvem els tres avorrits a casa i no sabíem què fer, fins que la 
nostra mare va dir: “Hem d’anar a comprar!” Nosaltres teníem peresa 
d’anar-hi, però com que estàvem avorrits, hi vàrem anar. 

Vàrem entrar al supermercat i anàrem al passadís de la xocolata. 
Quan ens vàrem adonar, na Gemma havia desaparegut! 

La nostra mare no se’n va adonar i va anar tranquil·lament 
comprant. Jo i n’Ivan també ens vàrem perdre, però no tant, perquè 
coneixíem el supermercat.

La nostra imaginació va sorgir al passadís dels congelats! Era el 
pol Nord i, com que feia tant de fred, ens costava caminar. 

A poc a poc, vàrem entrar en calor i aconseguírem entrar al 
passadís del pa. Allà feia tanta calor! 

Resulta que era un desert molt estrany i ja començàvem a tenir 
molta set fins que vàrem descobrir aigua, tanta d’aigua com a un oceà. 
I així era, el desert no era un desert, era una platja molt gran!

Ens vàrem ficar a la mar, els peixos tenien forma de botella però 
la nostra imaginació es va aturar ... Tota la gent ens mirava i nosaltres 
estàvem fent beneitures, estàvem fent com si nedàssim al passadís de 
les botelles i garrafes d’aigua.

Quan la gent va deixar de mirar-nos, tornàrem a la nostra mar de 
botelles i garrafes imaginàries. 

I arribàrem a Pastalàndia. Hi havia muntanyes d’espaguetis, llacs 
de sopa de fideus, torres de macarrons i moltes altres pastes. Allà ens 
vam entretenir molt, però faltava una cosa a la nostra aventura, na 
Gemma!
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Havíem de trobar na Gemma i vàrem mirar per tot arreu: Al bosc 
de les verdures, a la muntanya nevada de farina, al món del dolç...

El món del dolç era molt gran i era el millor lloc del supermercat. 
Vaig pensar en això i vàrem mirar la piscina de xocolata però no hi 
era. També vàrem mirar al castell de pastís i tampoc no hi era. 

Només ens quedava mirar al boti boti de llepolies. 

I... és clar! Allà hi havia na Gemma. On podia ser sinó? Li 
encantaven les llepolies i els boti-botis. La imaginació es va aturar de 
nou i la mare ens va cridar, deia que havíem de partir! 

Així va ser l’aventura al supermercat.
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Tercer cicle de primària − 2n. premi 

Xesca Pol Sansó, 
amb l’obra “La vida és així”

F a molt de temps, hi havia una nina que nomia Miquela. Na 
Miquela era una nina molt bona al·lota que, des de petita, 
ajudava els seus pares al camp. Ella s’aixecava a les set del 

matí, dia a dia, per anar a la seva finca a cultivar la terra. Sembraven 
i veien créixer tot el que cultivaven: com les mongetes, les patates, els 
cacauets, el blat, el blat de les Índies, entre altres verdures. 

El seu poble era molt petit però molt bonic i na Miquela 
l’estimava molt. La major part era camp però hi havia moltes cases 
que s’integraven dins el paisatge fent semblar una postal tot l’indret 
que envoltava a la nina. 

Tenia un ca anomenat Neu que sempre l’encalçava per allà on 
anava. Tenia molt de pèl blanc i molt suau. El tenien al corral (un 
corral molt gran). Cada dia anaven a passejar pel poble i tota la gent 
els feia molt de cas. Na Miquela se sentia molt apreciada. 

La vida a la pagesia tenia anys bons però també anys dolents. 
Quan el temps no acompanyava les collites tota la família s’havia 
estrènyer la corretja perquè el menjar no abundava. Tot això va fer de 
na Miquela una nina responsable i amb un sentit de vida que li feia 
apreciar tot el que tenia. Les vivències de la infància l’ajudarien a ser 
una dona feliç tota la seva vida. 

A l’adolescència conegué un jove molt ben plantat i bona persona 
del qual s’enamorà de seguida. Vivia a un altre poble i es veien a 
mitjan camí. Tots dos es movien amb bicicleta. Aplegaren moltes 
brusques i constipats per veure’s, malgrat que només fos mitja hora. 
Quan na Miquela va fer 21 anys es casaren i anaren a viure al poble 
d’ell. Seguiren fent feina al camp com havien fet tota la vida. 

Va tenir el seu primer fill a 24 anys, el segon a 26 anys i el tercer 
a 27 anys. 

Quan tenia 30 anys començà a fer feina a una cooperativa, una 
empresa que distribuïa fruites i les verdures del camp. 
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Participants en aquesta edició del Prem
i, am

b el batle i altres regidors i 
regidores de l’A

juntam
ent de sa Pobla

La seva vida era molt feliç, els seus infants creixien forts i sans i 
ella i el seu home s’estimaven tant o més que quan es casaren. 

La feina a la cooperativa donà els seus fruits i no els faltaren 
doblers per poder donar estudis als seus fills, que tenien tots tres una 
bona carrera i una millor feina. 

A 57 anys va ser per primera vegada padrina, a 59 ho va ser per 
segona i tercera vegada i a 63 ho va ser per quarta vegada. Li encantava 
poder passar temps amb els seus nets i netes i ensenyar-los tot el que 
ella sabia, que era molt. Els seus nets l’adoraven i na Miquela estava 
tota orgullosa que la seva família pogués tenir tot el que ella sempre 
havia somiat. 

A 69 anys li trobaren una malaltia i només li donaven dos mesos 
més de vida. Al principi estava molt malament i es pensaven que no 
superaria el primer mes. Després, però, reviscolà miraculosament i 
la malaltia la deixà viure dos anys més. Els metges no s’ho podien 
creure. Varen ser dos anys magnífics i plens d’amor, com tota la seva 
vida. Els passà envoltada de la família i dels que més estimava.

 Desgraciadament, quan tenia 71 anys, va morir a causa de la 
malaltia diagnosticada dos anys abans. 

Hi havia molta gent que l’estimava i per això hi va anar molta gent, 
a fer suport a la família. Ella volia que l’incinerassin i que repartissin 
les cendres al poble on va néixer. Així ho feren. Anaren al poble on 
havia nascut, a una finca que era seva i ara pertanyia a un dels seus 
fills i escamparen les cendres. Na Miquela reposaria per sempre a la 
terra que més estimà durant tota la seva vida.
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ESO − 1r. premi 

M. Victòria Perelló, 
amb l’obra “El mirall”

Aquesta història no comença per “hi havia una vegada”, ni 
amb “en un lloc molt llunyà”, tan sols comença a una sim-
ple habitació d’una nena de 14 anys anomenada Maria. 

Na Maria era una nena a qui encantava estar amb les seves amigues 
a l’institut. Per això no li agradava gens arribar a casa i trobar-se amb 
el que sempre es trobava. 

Cada dia quan arribava de l’institut anava dreta a la cuina, agafava 
el berenar que li preparava la seva mare, anava a la seva habitació 
i esperava. Tan sols esperava fins que això passés mentre ella se 
submergia en un mar de llàgrimes recordant la tarda anterior. 

Aquella tarda va ser diferent. Na Maria va entrar a la seva habitació 
i es va trobar un paquet gegant i el va començar a desembolicar. Quan 
el va tenir obert va quedar petrificada. Era un mirall enorme, així que 
amb molt de compte va intentar col·locar-lo en un buit que hi havia 
al costat del seu llit. 

Després, molt contenta, va començar a fer voltes mirant el mirall 
molt feliç. De cop i volta, va ensopegar i va caure en terra, però no de 
la seva habitació, sinó en un sòl fred d’un lloc molt fosc. 

Es va aixecar i va començar a córrer i a cantar molt contenta. No 
sabia el que havia passat, però li era igual. A qualsevol altra persona 
no li hauria agradat estar allà i intentaria tornar al lloc on estava, però 
ella no.

Va trobar un card, així que va decidir que el regaria amb l’aigua de 
les seves llàgrimes, perquè no tenia res més. A mesura que passaven 
les hores el lloc es tornava clar i càlid. D’aquella manera li agradava 
més i el seu card a poc a poc va anar creixent.

No va saber per què, però es va demanar per què perdia el seu 
temps regant-lo encara que fos l’única cosa que hi havia allà. Així 
que va anar a cercar alguna cosa per jugar, però no va trobar res, va 
tornar al costat del seu card que s’havia convertit en una margalida. 
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La margalida que es va trobar era mig blanca i mig negra amb el 
pistil daurat. 

Na Maria va decidir jugar sola, i no fer mal a la flor. Botava, reia 
i, quan es va adonar, la seva flor era tota blanca. Es va posar molt 
contenta i, de sobte, la flor es va desprendre del sòl, es va posar a 
brillar i es va dirigir directament al cor de la noia. 

Ella va notar alguna cosa que mai havia sentit: seguretat i fortalesa. 
Quan es va adonar, tornava a estar a la seva habitació. Es va trobar 
amb el que més temia, els crits de la seva mare. Per primera vegada 
estava segura d’ella mateixa i va anar a fer front a la situació. 

Va sortir de la seva habitació i se’l va trobar allà. Es va interposar 
entre ell i la seva mare, el va mirar fixament i li va dir: 

—Ja n’hi ha prou pare! La mare no té el valor de fer-ho, però jo 
sí. La mare no es mereix això. Arribes a casa i discutiu per qualsevol 
ximpleria i ella sempre calla. Mai et diu res, ja n’hi ha prou de fer-li 
el que li fas! No es mereix que li peguis, no es mereix que l’estampis 
contra la paret i no es mereix algú que la tracti així! 

—Maria, fuig d’aquí, això són coses de grans! 

—No, no sóc una nena petita i el qui se n’ha d’anar d’aquí ets tu! 

Puuumm! Es va tancar la porta de la casa, es va girar i el rostre de 
la seva mare estava ple de llàgrimes. Va anar directa a abraçar-la i les 
dues ploraven a terra. La seva mare es lamentava per tot i na Maria 
la consolava dient-li: 

—Mare, ja està, no és culpa teva, en aquest moment només has de 
pensar que no tornarà a molestar-nos, li hem fet front, anem a ajudar-
nos mútuament a partir d’ara. Entre totes dues podem superar-ho i 
sempre em tindràs aquí per al que sigui. 

En aquell instant ho va comprendre tot: el mirall l’havia portada a 
un lloc fosc, és a dir, el seu problema. Per això no se sentia incòmoda, 

ja que hi estava tan avesada que ja no li importava; el card formava 
part del seu problema i amb les llàgrimes el feia més gran, és a dir, 
dedicar temps a lamentar-se sense cercar una solució feia més gran 
el seu problema; en deixar de pensar en el card, aquest es va convertir 
en una cosa bonica. Per tant, en deixar de pensar en el seu problema 
va trobar la solució i quan la margalida es va tornar completament 
blanca va ser perquè en aquell instant va decidir fer front al problema, 
només necessitava aquella empenteta. 

El mirall li va fer entendre tot de manera inconscient. Ara ho veia 
tot amb més claredat. 

Es va aixecar de cop del sòl i li va dir a la seva mare: 

—Mare, ara torno. He d’anar a mirar una cosa. 

Sense pensar-ho, va anar a la seva habitació i va mirar el mirall de 
dalt a baix i no va saber per què, però el seu instint li deia que el girés i 
així que ho va fer. En un cantó del marc del mirall va trobar un paper 
amb una lletra daurada i molt bonica, el va agafar i deia: 

Un mirall màgic sóc, 
viatjo en el temps 
i sense ni tan sols tu saber-ho
la meva ajuda et dono. 
Puc canviar de lloc 
i també de forma, 
amb mi la seva ànima pot trobar 
qualsevol persona. 
Si no saps on ets, 
depèn de la teva voluntat 
si la solució vols trobar,
mira dins i la trobaràs. 

Puf ! El paper va desaparèixer juntament amb el mirall en acabar de 
llegir-lo i a partir d’aquell moment va passar a ser el seu major secret. 



VIII Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar VIII Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

34 35

ESO − 2n. premi 

Martina Socias, 
amb l’obra “Els detectius de París”

A continuació llegireu una història d’uns nois molt aven-
turers on les seves aventures no tenien límit. Veureu el 
seu recorregut, els misteris que resolen, i molt més. Esper 

que us agradi.
El 2008 a París, la ciutat més romàntica de totes, hi vivien quatre 

nens: n’Adriana era molt divertida, aventurera, amb uns cabells força 
llargs de color marró fosc, n’Alexandra, una nina molt treballadora, 
intel·ligent i alta, n’Adam tenia els cabells d’un ros obscur i era un 
aficionat als videojocs, però també li agradava llegir contes d’aventures 
i finalment n’Adrien era el més baixet dels tres però el més llest i 
destacava per ser reservat però molt alegre. 

Ells tres desitjaven algun dia formar el seu grup de detectius i que 
fossin exitosos. Així que començaren a cercar misteris pels barris més 
intrigants de la ciutat. 

Un dia en sortir de l’escola, n’Alexandra va convidar els seus amics 
a casa seva, primer de tot acabaren els deures, i a continuació anaren 
a fer una volta pel barri LIatí, un barri molt antic; de sobte trobaren 
una casa molt misteriosa, era de les cases més grans i antigues de 
París. Deien els rumors que l’any 1944 hi vivia la dona d’un militar 
que va lluitar a la segona guerra mundial. La dona feia feina en el 
museu del Lovre. Durant la guerra, les obres més importants foren 
robades pels nazis. Ella tenia un diari on anotava els seus secrets més 
íntims, un d’ells era haver descobert on els nazis varen amagar les 
pintures més importants. El 1945 el seu home va morir a la guerra. 
Ella tanta pena tenia que es va tornar boja. El seu secret va quedar en 
l’oblit a causa dels seus problemes mentals. 

Els nins tenien curiositat per saber coses interessants, tant 
de la dona, que es deia Carmen Smith, com de l’horne. Així que 
aconseguiren entrar a la casa a través d’un forat a la paret que donava 
al jardí. Recorregueren tota la casa. I n’Adriana descobrí una cosa: 
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“LE PARISIEN 
Darrera notícia del dia: 
La dona del militar John Smith ha mort a causa del seu trastorn men-
tal al psiquiàtric l ’Esperança. 
Els policies han investigat a casa seva però no s’ha trobat res. 
Seguirem amb la investigació. 
12/9/1946”. 

Adrien: “Per avui ja hem fet molt, millor que descansem, s’ha fet 
massa tard. Seguirem demà”. 

Se n’anaren molt contents perquè... i si descobrien un tresor? 

L’endemà tornaren a la casa misteriosa. N’Alexandra, mentre 
caminava pels passadissos va veure una cosa que li va cridar l’atenció.

Alexandra: “Nois, per què hi ha totes les rajoles en una posició 
menys una que està al revés?”. 

Adam: “Segur que només és una coincidència, no pot ser res 
important”. 

Adriana: “Tens raó”. 

Seguiren investigant la casa però n’Alexandra no podia deixar de 
pensar en aquella rajola. 

Així que va decidir donar una ullada, va tocar la rajola i va veure 
que es movia. A continuació intentà treure l’objecte i va trobar amagat 
un diari secret que segons la portada pertanyia a na Carmen Smith. 
N’Alexandra va informar els seus amics: 

“Escoltau! Us enrecordau d’aquella rajola? Doncs a davall he 
trobat el diari de na Carmen Smith, potser ens pugui servir d’ajuda 
per trobar algun tresor”. 

Adrien, Adriana, Adam:  “Genial! Ets un geni!”. 

Obriren el diari i començaren a llegir i no trobaren coses gaire 
interessants fins que arribaren a una pàgina molt misteriosa: 

“Dia 08/01/1945. Els nazis han començat a robar les obres més 
importants del museu Lovre! Estic amagada, crec que no em veuen. Estic 
veient on amaguen les obres! Les estan duent a una sala abandonada del 
museu que es troba a la porta que hi ha devora la zona de comprar les 
entrades. Els nazis se n’han anat. He entrat a la sala però no he trobat res, 
he mirat per tot, però res”. 

Adrien: “Que bé! Potser trobem on hi ha les pintures perdudes”.

Adriana: “Sí! Quanta informació, idò ja sabem a on anar”.

El grup de detectius va anar al museu a correcuita. Entraren dins 
el museu. A primera vista veieren la porta on els nazis amagaren 
les pintures, ara només faltava tenir un pla per poder entrar-hi. 
N’Adrien va anar als guàrdies i els va despistar dient-los que s’havia 
perdut i no trobava la seva mare, mentre n’Alexandra va anar a les 
dependentes per demanar-los ajuda per saber on estava l’obra de la 
Mona Lisa, de manera que tant el guàrdia com el dependent estaven 
molt entretinguts. Va ser el moment perfecte perquè n’Adriana i 
n’Adam entressin a l’habitació. Primer de tot miraren al seu voltant 
per saber si hi havia algun perill i tot seguit entraren silenciosament 
dins l’habitació. Aconseguiren entrar, i per molt que intentaren trobar 
les obres robades no trobaren res. Però de sobte n’Adriana va trobar 
un full amb un codi sota una taula vella: 

“34458” 

Adriana: “Què és això? Potser és una pista?”. 

Adam: “Idò cerquem més!”. 

Mentre feien una ullada per l’habitació, n’Adam va veure un 
pedaç, el va llevar i es va trobar una caixa gegant de fusta bloquejada 
per un codi. Varen posar el codi i aconseguiren obrir la caixa. Hi 
trobaren obres impressionants.
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Finalment avisaren els guàrdies i els contaren tant la història 
d’aquella dona com la de les pintures robades. Els policies al·lucinaren, 
no tenien altra opció que creure’ls, ja que tenien proves de tot. Aquell 
dia va sortir per les revistes de tot el món el descobriment de les 
obres robades pels nazis. I des d’aquell dia han estat uns detectius 
molt exitosos.
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Batxillerat-CIFP-CEPA -  1r. premi 

Maria Eufrina Ramis Pujadas, 
amb l’obra “Matèria viva”

M’aixoplugo del temps. Guardo el rellotge a la butxaca i 
deixo la ment en blanc.

Em desvesteixo de les peces de roba inútils per tal 
d’estar còmoda i em faig la baga al davantal. 

M’assec a la cadira i desembolcallo la pella sobre la taula, la tallo 
i la col·loco sobre el torn manual. Acaricio anhelant la matèria viva, 
humida i dúctil. M’hi connecto en cos ànima i retrobo l’antic, però 
encara vehement plaer del treball ben fet. Penso que aquesta casuali-
tat no pot ser fortuna i que hi ha una sort de fat que em guia. 

Quan esculpeixo és mala traça derrapar amb força les mans sobre 
la terra roja i he de parar els sentits al que faig i treure’m del cap la 
rutina, el llistat de tasques pendents i l’economia domèstica.

Puc albirar, entre la forma corba, escairada, fina o rugosa, l’esguard 
dels rostres estimats, els moments i converses mantingudes fa uns se-
gons o fa uns anys i m’inspiro. 

La meva germana, que estimo tant, em serveix de revulsiu per 
confegir peces, pensar la seva utilitat, la seva ubicació a l’entorn i, 
finalment, el seu manteniment perquè no s’hi fiqui la pols als plecs 
profunds i estrets. L’esguard, al final, es cremarà al foc, però formarà 
part de la seva casa. 

Tant de bo pogués regalar a cadascú que he estimat tot el meu 
esforç! 

El meu cervell desenvolupa una gran activitat neurològica i, les 
emocions, tant diàfanes, com tèrboles, se’m desfan en cristalls nacrats, 
com en un calidoscopi ple de llums de colors iridiscents. 

És hora de plegar i em sembla que no he tingut temps a basta-
ment per acabar les peces. Agrano la pols i amago les mitges llunes, 
les ganivetes que van tan bé, els palets de fusta, les cosetes per fer 
textures, els motlles, el corró i el fil de tallar. 

Agafo el cotxe per tornar a casa. Condueixo com un robot. 
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Equivoco el camí de sempre i agafo la carretera antiga d’Inca a 
sa Pobla. 

Tinc el cap a una altra banda, en trobar la solució a l’interessant 
problema de posar un peu a un plat molt obert i enorme sense que 
s’enfonsi. 

No sent res tret de la música moguda de la ràdio i em sento a pler, 
cansat el cos pesant. De cop i volta, desapareix l’autopista i se substi-
tueix per frondosos arbres: garrovers, oliveres, alzines, pins i platers. 
Les seves fulles es mouen amb la brisa i el brancam em refresca. El 
sol il·lumina el cel brillant de blau turquesa encès. 

Hi ha revolts on delectar-se en les vistes i el viatge en si mateix. 
Hi ha també, promontoris que són miradors. Als seus peus s’hi estén 
pla el camp, ample i pulcre i vesteix verds impossibles de crear a la 
paleta, són els verds àcids, secs, obscurs o fulgurants. 

Agafo el camí de la infantesa i evoco mon pare, les seves mans 
fortes i enèrgiques al volant, en el nostre cotxe sense amortiment. 

Ma germana i jo, iniciades a la ufologia per Jiménez del Oso, 
comptàvem naus marcianes que observàvem pel vidre del darrere. Els 
seus deixants blancs, taronges o rojos eren en realitat avions o estre-
lles, però ens tenien fascinades i discutíem amb el pare i la mare si en 
realitat ho eren o no els ovnis dels quals tant es xerrava i si l’endemà 
sortirien al parte. Quina ingenuïtat, devien ser els avions de l’OTAN 
que en Marshall, perdó, l’arnat Franco, deixà entrar al nostre espai 
aeri a canvi de pasta. 

Jugàvem ma germana i jo a endevinar els colors de les lletres i els 
nombres de les matrícules. Vaig descobrir empíricament un procedi-
ment totalment fiable, una ciència ben intrincada que em permetia 
veure amb els ulls clucs enlluernadores llums verdes i vermelles, que 
es movien com focs artificials per la pantalla de la retina. 

Era una forma d’humanitzar l’ambient carceller de l’escola i 
transmutar els elements opressors i avorrits, les còfies negres de les 

monges que es movien com escarabats, en alguna cosa més útil per 
als sentits. 

Estava convençuda que cada un o una tenia un color per dignitat 
que el diferenciava dels altres. 

L’equilibri entre la ment i el possible a vegades és remot. Pensar i 
treure’s del cap el què i el com no enllaça molt bé amb la realitat i en 
tinc la prova, perquè em fa falta practica i ofici. 

A la nit guardo les peces confegides amb el pensament, mentre 
faig altres coses com caminar i conduir. Em passen volant les hores 
i no puc dormir. Llavors la casa se’m menja i l’única escapatòria és 
seguir somniant, guiar la rotació del plat amb la mà dreta i respirar 
encara assossegadament. 

Costa concentrar-se i fer la descompressió. 
La clau contra l’estrès no és una medicina dòcil, és un cavall que 

arriba desbocat, que entra per la porta pegant salts i s’encabrita. 
Rompre la inèrcia és quelcom arriscat, no es pot tornar enrere, 

perquè el brogit del jo i les tasques pendents són com un mac dintre 
un cascavell, colpegen el crani en moviments circulars que em mare-
gen i em fan la visió borrosa. 

Tot i això, em concentro en la tasca i analitzo de cap tot el que es 
comenta al taller. És complex rebobinar tanta informació a la vegada 
mentre no deixo de mirar la peça que giravolt al plat, atent el meu 
cap i les mans a la feina. És difícil sortir del jo i el perquè interrogatiu, 
reposar les urpes sobre el zenit de la muntanya i veure-hi clar, deixar 
l’angúnia a les arrels del pi que, esponerós, mou la cabellera antiga, 
que es vincla, però triomfa sobre el vent i la mar irada. 

Amunt ànima forta! 
M’inspiro altre cop amb les tesis d’Erich Fromm que vaig llegir 

d’adolescent. 
La meva mà, toca la terra, allibera el jo del parentiu i navega sola. 
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Investiga el fet alliberador, cercant el què i el com expressar el que 
porto a dintre i el traspasso a l’obra d’art. 

La remor del desig a les entranyes és un xiuxiueig de cançons de 
pèndols, de xiulets entre les parets dels queixals. Agafo volada i em 
pentino el meu pelatge. 

Amb els dits o amb la pinta de banya dels ancestres. Em cons-
trueixo un pati per caminar sobre el gel o per lliscar sobre la terra mo-
lla, tal com d’infant xafava els peus contra els bassiots i m’embrutava 
les sabates de fang.  El mateix ara faig amb les mans. 

Però he de ventar el foc de la foganya quan no hi sigui la meva 
mare perquè no s’apagui i a l’encop circumcidar el deure de la meva 
ànima, rentar-lo amb tanta aigua que s’esborri. Casar-me amb 
l’uniforme de l’estudi, posat en lloc del vestit núvia. He de deixar el 
que diran, no tallar-me gens i covar l’amor sense por de tornar-lo un 
fòssil. 

Finir a les mans l’objecte, vist entre ombres i clarianes. No hi ha 
res més satisfactori que sentir l’intel·lecte alentint-se en els somnis i 
fruir de l’orgasme que giravolta a l’úter. 

Les formes i les eines per estampar textures em neixen amb cada 
passa al carrer, mentre faig les coses rutinàries de sempre. Coses di-
minutes com un pern, una fulla seca o una tija de romaní esdevenen 
petits personatges que dialoguen amb l’argila. 

Qui sap si el fat m’ha ofert l’anhelat gaudi per ataüllar la pau, per 
donar ànima a les coses?
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Batxillerat-CIFP-CEPA − 2n. premi 

Maria Teresa Cañellas Guayta, 
amb l’obra “Les fotos poden esperar però les 
flors de les mares mai es moriran”

És horabaixa. La mare mira Ella, han de passar el capvespre 
juntes, ha dut un àlbum de fotos que mai havia deixat 
adesar a la filla. 

Ella la mira i li diu: 
—On vas amb aquest àlbum? No n’hi havia d’altre de més florejat? 
La mare li contesta: 
—No en quedava d’altre. No podia triar. 
—Quan jo te deia per aferrar, tu no volies i ara, avui, t’ha pegat 

per això —li recrimina Ella a la mare. 
La mare mai ha volgut tocar aquells records de la capseta, però 

sap que Ella vol posar els records en ordre. 
Ella se mossega la llengua. Sempre se l’ha mossegada. Mai ha 

anat en contra dels seus pares. Sempre condicionada per ser la nina, 
la femella, dona. Després va néixer el seu germà: era el nin, era el 
mascle, l’home. Ell, ell, ell!!! Ella no se sentia “Ella”. Ja no volia ser 
“una”. Sentia altres coses, no se sentia bé. Estimava? Sí, però estimava 
a qui no podia estimar. 

Recorda que, quan venia el dia de Reis, deia a la mare: “Enguany 
te duran un àlbum de fotos i aferrarem les fotos de la capseta, i a baix 
de cada foto els noms de qui surt a les fotos, que després ningú sabrà 
qui són”. I la mare sempre amb la mateixa excusa: “Deixa-ho anar, 
estan bé dins la capseta!”. 

Ella està estirada, la mare li atraca les coses. Mare avui ha fet un 
canvi de pensament i ha dut la capseta, àlbum i unes targetetes d’un 
verd clar. 

Ella no se mou i la mare li mostra la primera foto del munt de la 
capseta: 

—Mira, la de l’any de la neu. Aquesta és na Maria i aquest, en 
Joan; en Rafel “Moliner”, ton pare i jo. Aquí encara festejàvem. Era 
a Pollença, on ens coneguérem. Vàrem fer una bolla de neu a dalt del 
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Calvari i va rodolar fins a la plaça. Va estar dies a fondre’s —conta la 
mare, a cau d’orella d’Ella. 

Ella la mira, sap la història, l’ha sentida moltes vegades. Però els 
noms dels personatges ja no els recordava. 

—Sí, mamà, record això. Però els noms, ja no els recordava. 
—Bé, faràs el que trobaràs. Després, si no hi ha temps, no diguis 

que no t’he contat les coses. 
—Ja, poc temps —somriu Ella, irònicament—. Anam, un altre! 
—Ah, aquí a la Victòria. Sa tia Antonina ens havia convidat a 

dinar. Na Florentines estava contenta i ballava. Te’n recordes, d’ella? 
—Sí, a na Florentines sempre la feien anar vestida amb un bave-

rall, com si fos una nina petita i amb dues coes i llaços. Era retrassada, 
avui en dirien discapacitada mental. Quants d’anys tenia quan se va 
morir? Quaranta? Pobreta! 

—Sí, uns quaranta —recorda la mare, una mica trista pel record. 
—Vinga, mare, una de més alegre. Avui no vull tristesa. Hem 

d’aprofitar el temps! —diu Ella animant la mare.
—Mira aquesta, saps qui són? 
—Ai, sí, els padrins. Ell sempre tan curro, alt i ulls verds. I sa 

padrina, que era de bona dona. Quan anàvem a comprar juntes, jo 
sempre li besava la mà. Que l’estimava de molt! I ella a jo! 

La mare plora quan sent aquestes paraules. Sap que la seva filia 
mai se l’ha estimada tant. Ara se sent culpable, sempre la va dur molt 
recta, massa. Molt condicionada per ser nina, femella, dona. 

—Mamà, ara no ploris. Cerquem-ne una altra —anima la mare, 
que plora i vol fer la mitja. 

—Sí, mira. Club Carabela. Quan el papà feia de porter. Havíem 
anat amb na Barqueta i en Pere feia de cambrer. Fèiem ball, tot el 
vespre! Na Barqueta creia que era la millor ballant. Però ton pare i jo 
érem els millors ballant pasdoble! 

—He he, pobra Barqueta. Però mira, he trobat la millor, la de 
quan vaig fer tres anys. Estam tota la família. Na Mònica feia els anys 
dos mesos després. Aviat veuré molts d’ells, mamà —diu amb molta 
solemnitat Ella—. Comença a fer fosc i tenim poc temps. Enguany 
no faré cap festa. Però estic contenta que per una vegada has fet una 
cosa que sempre m’havia fet ganes fer amb tu. 

La mare plora i sent la veu del fill que diu:
—Mamà, és l’hora. Què fas amb les fotos? Ara trobes que és el 

moment? Tantes vegades que t’ho havia demanat Ella! 
—Sí, fill. Ella sempre me deia que ho fes. 
—Pobreta, sí, sempre t’ho dèiem, els dos fills. A veure l’àlbum, 

què hi has posat? 
—Res, encara res —respon la mare. 
El fill mira l’única foto aferrada: “Les noces dels pares, Joan i 

Maria. Se casaren on s’enamoraren. Vos estim a tots (a tu també, 
brother), Ella”. 

Quan acaba de llegir, mare i fill s’abracen i entren fent renou els de 
la funerària, dient: “Facin fora, per favor. És hora de posar-la dintre”. 
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INFANTIL
Sa Graduada (ind.) .... 3 Jaume Carbonell Mir
Vialfàs (ind.) ............. 5 Aina Moret Simó
Vialfàs (ind.) ............. 5 Ariadna Serra Peña
Vialfàs (ind.) ............. 5 Arthur Carpio Mendoza
Vialfàs (ind.) ............. 5 Carla Perelló Serra
Vialfàs (ind.) ............. 5 Damià Alzina Bennàssar
Vialfàs (ind.) ............. 5 Dunia Bouhjira Harbal
Vialfàs (ind.) ............. 5 Felipe González Yañez
Vialfàs (ind.) ............. 5 Francina Bauzà Cladera
Vialfàs (ind.) ............. 5 Francina Mulet Comas
Vialfàs (ind.) ............. 5 Gabriel Cantarellas Crespí
Vialfàs (ind.) ............. 5 Gabriel Díaz Cartes
Vialfàs (ind.) ............. 5 Hajar Amir
Vialfàs (ind.) ............. 5 Imane El Hammouti
Vialfàs (ind.) ............. 5 Jaume Cardell Ribot
Vialfàs (ind.) ............. 5 Jaume Crespí Alomar
Vialfàs (ind.) ............. 5 Joan Soler Socias
Vialfàs (ind.) ............. 5 Joan Vilanova Méndez
Vialfàs (ind.) ............. 5 Júlia Gómez Del Pulgar Siquier
Vialfàs (ind.) ............. 5 Llorenç Riutort Gost
Vialfàs (ind.) ............. 5 Llorenç Riutort Pol
Vialfàs (ind.) ............. 5 Magdalena Llabrés Pol
Vialfàs (ind.) ............. 5 Marc Alorda Serra
Vialfàs (ind.) ............. 5 Maria Del Mar Cladera Cladera 
Vialfàs (ind.) ............. 5 Maria del Mar Cladera Reyes
Vialfàs (ind.) ............. 5 Martí Centeno Quetglas
Vialfàs (ind.) ............. 5 Martí Crespí Serra
Vialfàs (ind.) ............. 5 Marwa Hajjoubi
Vialfàs (ind.) ............. 5 Miquel Pericàs Pérez
Vialfàs (ind.) ............. 5 Nadia Zouggaghi

Vialfàs (ind.) ............. 5 Oussama Bouhjira Arricha
Vialfàs (ind.) ............. 5 Pere Pons Pons
Vialfàs (ind.) ............. 5 Samira Danoun
Vialfàs (ind.) ............. 5 Simó Pere Amengual Vallespir
Vialfàs (ind.) ............. 5 Xavier Cladera Parets
Vialfàs (ind.) ............. 5 Yara El Arkoubi
Vialfàs (ind.) ............. 5 Yasmine Rus Dimitrescu
Vialfàs (ind.) ............. 5 Zakaria El Ajati
Vialfàs (ind.) ............. 6 Isabel Canyelles Alorda
Vialfàs (ind.) ............. 6 Manwane Lanar
Vialfàs (ind.) ............. 6 Mireia Socias Socias

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
Son Basca .................. 1 Antonia Fornes Bennasar
Son Basca .................. 1 Arnau Capilla Matas
Son Basca .................. 1 Claudia Balaguer Crespí
Son Basca .................. 1 Lucas March Hutschenreuter
Son Basca .................. 1 Marta Tugores Font
Son Basca .................. 1	 Sofia	Sastre	Terrassa
Son Basca .................. 2 Joan Crespí Serra
Son Basca .................. 2 Paula Cladera Morro
Vialfàs (ind.) ............. 1 Ana Maria Torrens Trujillo
Vialfàs (ind.) ............. 1 Carla Pol Ayuso
Vialfàs (ind.) ............. 1 Catalina Soler Serra
Vialfàs (ind.) ............. 1 Dolça Maria Amengual Vallespir
Vialfàs (ind.) ............. 1 Laura Tugores Contreras 
Vialfàs (ind.) ............. 2 Marina Reus Reynés
Vialfàs (ind.) ............. 2 Pere Joan Crespí Cladera
Tresorer Cladera ........ 2 Marc Camuñas Bennàssar

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
Sant Francesc (ind.) .. 3 Maria Margalida Pol Soler
Sant Francesc ............ 4 Alba Cresoí

RELACIÓ DE PARTICIPANTS AMB OBRES 
PRESENTADES  AL CONCURS
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Sant Francesc ............ 4 Hafra El Barkani
Sant Francesc ............ 4 Marta Bunyola Crespí
Son Basca .................. 3 Carlota Muñoz Guardia
Son Basca .................. 3 Francina Fullana Socies
Son Basca .................. 3 Marc Vanrell Gost
Son Basca .................. 3 Tomeu Bennassar Mayol
Son Basca .................. 3 Xana Martín Terrassa
Son Basca .................. 4 M. Magdalena Palou Crespí
Son Basca .................. 4 Pau Tortella Canyelles
Tresorer Cladera ........ 3 Carla Franco Mascó
Tresorer Cladera ........ 3 Maria Margalida Riutort Pujol
Vialfàs (ind.) ............. 3 Antoni Figuerola Cardell
Vialfàs (ind.) ............. 3 Antònia Maria Pol Capó
Vialfàs (ind.) ............. 3 Arianna Seguí Vallespir
Vialfàs (ind.) ............. 3 Catalina Carbonell Torrandell
Vialfàs (ind.) ............. 3 Clàudia Joy Dopazo
Vialfàs (ind.) ............. 3 Marta Vilanova Méndez
Vialfàs (ind.) ............. 3 Miquel Crespí Mulet
Vialfàs (ind.) ............. 3 Núria Bergas Munar
Vialfàs (ind.) ............. 4 Àngel Dopazo Hernàndez
Vialfàs (ind.) ............. 4 Francisca Payeras Siquier
Vialfàs (ind.) ............. 4 Rosa Maria Seguí Garcia Rey

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
Son Basca .................. 5 Caterina Crespí Bernad
Son Basca .................. 5 Joan Marc Payeras Aubert
Son Basca .................. 5 Kawtar Bouhriba
Son Basca .................. 5 Laura Gea Lumbreras
Son Basca .................. 6 Caterina M. Martorell Riutort
Son Basca .................. 6 Marta Frias Ramos
Son Basca .................. 6 Xesca Pol Sanso
Vialfàs (ind.) ............. 5 Erika Moreno López
Vialfàs (ind.) ............. 5 Gabriel Llabrés Pol 
Vialfàs (ind.) ............. 5 Llorenç Soler Serra

Vialfàs (ind.) ............. 5 Martí Serra Tugores
Vialfàs (ind.) ............. 5 Toni Carbonell Torrandell
Vialfàs (ind.) ............. 6 Carla Capó Peña
Vialfàs (ind.) ............. 6 Cristina Estades Novo
Vialfàs (ind.) ............. 6 Jaume Pol Capó
Vialfàs (ind.) ............. 6 Joan Cantallops Comas
Vialfàs (ind.) ............. 6 Juanma Dopazo Hernàndez
Vialfàs (ind.) ............. 6 Mateu Cantarellas Crespí
Vialfàs (ind.) ............. 6 Miquel Riutort Gost
Vialfàs (ind.) ............. 6 Viictòria Cladera Torrens

ESO
Sant Francesc ............ 1 Caterina Cantallops
Sant Francesc ............ 1 Martina Socias
Sant Francesc ............ 2 Andreu Campins
Sant Francesc ............ 2 Antonina Pol
Sant Francesc ............ 3 M. Victòria Perelló
Sant Francesc ............ 4 M. Magdalena Perelló Nadal
Sant Francesc ............ 4 Sumiya Khayi

BATXILLERAT - CIFP - CEPA
CEPA ...........................  Maria Crespí Seguí
CEPA ...........................  Maria Esperança Cantallops Cantallops
CEPA ...........................  Maria Eufrina Ramis Pujadas
CEPA ...........................  Maria Teresa Canyelles Guayta
CEPA ...........................  Camilo Fáundez Jaña
CEPA ...........................  Manuel Santos Santamaria 





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. 
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,       “ d’Assís i del       “ 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-      “. 

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. 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 
114 treballs, procedents dels centres escolars de Son Basca, sa 
Graduada, Tresorer Cladera, Vialfàs, Sant Francesc d’Assís i del 
CEPA sa Pobla. 

Per categories, 41 treballs corresponien a infantil, 16 al primer 
cicle de primària, 24 al segon cicle de primària, 20 al tercer cicle de 
primària, 7 a ESO i 6 a batxillerat-CIFP-CEPA. 


