
 

                                                                                          
 

 

 

 
 

L’INSTITUT MARTÍ POUS CONVOCA EL
I CONCURS LITERARI SANT JORDI 

 2017-2018 
 

 
 

 
  



BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 

Participants 
Els alumnes del centre, els quals, pel sol fet de participar-hi, accepten aquestes 
bases. 

Categories 
Prosa catalana i/o castellana. 

Termini de presentació 
7 de maig 2018 (participació concurs El gust per la lectura) 

Presentació formal dels treballs 
Lletra Arial 12, a doble espai , títol en negreta (Arial 14) 

Temàtica 
Microrelat 

Jurat 
Estarà format pel alumnat del centre que votaran els millors microrelats. Les 
votacions es realitzaran la mateixa Diada de Sant Jordi. 

Premis  
Llibre i rosa 

Lliurament de premis 
Els premis seran lliurats després de la lectura pública dels microrelats  finalistes, 
en l’acte de celebració de Sant Jordi 23 d’abril de 2018. 

Informació 
Els treballs guanyadors i/o finalistes podran ser presentats a concursos literaris, 
es penjaran a la pàgina web de l’Institut Martí Pous i podran ser  publicats  en 
format paper en el llibret de l’institut. 
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Mai vas tornar             PRIMER PREMI 

Jordi Casanovas Balagué 

 

Només tenia nou anys, era el 7 de maig de 2015, em vas dir que anaves a fer 

uns encàrrecs de la feina, que trigaries dues hores, que no em preocupés, que 

em quedés mirant la tele, que l’espera seria curta, que em quedés tranquil. 

El 7 de maig de 2016, un any després, encara esperava la teva tornada, amb 

llàgrimes als ulls i els braços oberts esperant rebre’t amb una enorme abraçada. 

Els anys que havia estat amb tu m’havies promès moltes coses: que tindria un 

gos, que em compraries aquell joc que tant desitjava. Però l’únic fet que vull 

recriminar-te i que no complissis és aquell dia 7 quan em vas dir que no em 

preocupés, que tornaries en dues hores. No sé què va passar, ni per què no has 

tornat, ni per què estic vivint amb els avis, l’únic que sé és que ningú em diu res 

i que estic molt trist, i que dins meu ha quedat un forat, i que em falta un tros de 

cos i que l’espera s’està fent eterna. 

Encara recordo aquell treball per l’escola, s’havia de fer un diari sobre emocions, 

només em sortia tristor. Vaig treure un 10, però no em vaig alegrar gaire, en canvi 

la idea de fer un diari..., i segueixo escrivint, fins i tot participo en un concurs de 

microrelats.  

Avui som a 7 de maig de 2018, fa tres anys, jo encara així, segueixo esperant 

que tornis. L’àvia m’ha dit que ja sóc gran, que cal que sàpiga, que tinc tota una 

vida per davant... Quan m’ho ha dit, fa tres hores, no he plorat, no he fet res. Ella 

m’ha abraçat. També m’ha donat un anell d’or amb el meu nom gravat per dins. 

Llavors he plorat, he plorat molt, l’ àvia m’ha consolat. Segueixo plorant.  

No cal que vinguis tu, demà aniré jo allà on sigui que estàs, i abraçar-te després 

de tres anys d’espera. Fi. 

Mor un nen atropellat per un cotxe a la mateixa cruïlla on fa tres anys va morir la 
seva mare també atropellada per un conductor que va donar positiu en el control 
d’alcohol i drogues. 8 de maig de 2018. 



L'abraçada 

Lia Parra Guinot 

 

Estava plorant. Plorant desconsoladament. En un racó. Sola. Trista. Ell va arribar 

i em va abraçar. No vaig entendre bé el perquè. Vaig seguir plorant, tampoc sabia 

per què. Simplement ... plorava. 

Em va abraçar fort. Amb ràbia. Aquest abraçada ... aquesta abraçada em va 

doldre tant que vaig notar com em  trencava el cor. El seu ja estava trencat ... 

Els trossos, els seus i els meus, embrutaven el sòl. 

L'abraçada era un punyal. La ferida no sanaria mai. 

Em va acariciar els cabells. També plorava. Llavors em vaig adonar ... Vaig veure 

les seves mans ensangonades ... No la tornaria a veure mai més. 

La Vanguardia 
2017.04.09 
Un home mata la seva dona al seu domicili de Blanes en presència dels 
seus fills 
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'un home a la seva parella a la 
localitat gironina de Blanes en un nou episodi de violència masclista. El crim ha passat 
en presència de la filla de 13 anys. Ha transcendit que la parella estava en tràmits de 
divorci. 

 

-Molt bé llegida la notícia -em va dir la professora-. Ara veurem les 

característiques d'aquesta tipologia textual. Preneu apunts! 

Mai va saber que aquella era jo. 

 

 

 

 

 



Microrelat 

Marta Guarner Miranda 

 

Un bon títol, una idea, perquè... un principi sorprenent vull tenir. I he de dir que 

molt bé he començat i amb aquesta ximpleria vint-i-quatre paraules  he escrit 

d’introducció. 

La quarta línia estic començant i curt està  quedant; podria posar molts 

personatges, però crec que aquest no es el cas, aquí el protagonista sóc jo, i déu 

n’hi do  el que m’estic enrotllant.  Com original no semblo, llavors potser millor 

jugo amb la tècnica, i mira, m’estic desenvolupant poc a poc.  

Giro i giro, em marejo, tota l’estona el mateix tema...Com m’avorreixo! Vaig a 

tallar-me, massa rotllo, però endavant, que ja son  cent-tres paraules. Acció,  falta 

acció? em diu. Dons corro a seguir les instruccions: un mínim de 1000 caràcters, 

en Arial 12, bona presentació, bla, bla, bla. Que sí, pesada! Espai? Doncs a la 

teva classe de Llengua. Temps? Doncs... bona pregunta: el que triguis em llegir-

me. Narrador? Endevina.  Dubtes? 

Per fi arribo al fi: tot i que sóc i he de ser petit, també sóc intens, com un bon 

final, curt, obert a la imaginació. Lector, jo ja m’ estic morint, i tu, has agafat el 

truquet? 1095 caràcters amb espais i estic acabat. M’has llegit. T’he sorprès? 

¡Misión cumplida! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cor 

Raúl Díaz Pérez 

 

UNITAT 3: LA CARTA 

Exercici  11: Redacta una carta per un familiar estimat. 

Hola àvia. Avui, fa tretze anys que et conec. Em vas criar durant tres anys, amb 

afecte i altruisme, i t’ho vull agrair, però sé que no ho recordaràs. Saps? t’anava 

a regalar un marc per a la foto de  boda amb l’avi, avui fa 53 anys. Però al teu 

marit el tens aquí al costat i no el reconeixes. Després vaig pensar en una pilota, 

però no tornaràs a jugar amb mi, ara gaire bé no pots moure’t. Posteriorment, 

vaig pensar en unes flors, però no gaudiries del seu preciós perfum. Vaig pensar 

en una jaqueta, sempre has estat molt presumida, però no podries lluir-la pel 

carrer perquè no surts de casa. Un flascó de colònia, però només ho 

reconeixerien les persones del teu voltant, i jo vull que ho oloris tu. Un peluix era 

bona idea, però quina utilitat té per a una persona de 79 anys? Millor et dono una 

cosa sincera. Toca, toca el meu pit, toca el meu cor i sent que això és amor i no 

una altra cosa. Adeu àvia. Sempre en mi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equacions 

David Muntané Castro 

 

E igual a MC al quadrat, que és igual a Energia per Massa per la Constància de 

la velocitat de la llum al buit elevada a si mateixa. 

 

Només he trigat vint-i-dos segons en resoldre aquesta equació. La professora 

em felicita.    

Densitat igual a massa dividida entre volum,  igual a massa que és igual a massa 

dividida entre l’ amplada multiplicada per l’altura. 

 

Trigo uns trenta segons. La professora em torna a felicitar. 

Un altre: y és igual a 1 dividit entre x elevat a 5, igual a x  elevat a menys 5 que 

es transforma en y elevat a 1, sent igual a menys 5  x  elevat a 5 elevat a menys 

6, sent al final menys 5 entre x  elevat a 6. 

 

El primer de la classe, quinze segons. Tothom diu que soc un crack 

Jo més ella, multiplicat pel seu somriure, els seus llavis dividit entre els meus ulls 

multiplicat per la seva mirada, més els seus cabells daurats restat entre l'arrel 

quadrada de la seva rialla i la seva tendresa multiplicada pel seu rebuig i partit 

pel meu dolor. 

 

Equació de l’amor: impossible de resoldre. 

 

 

 

 



Massa fàcil  

Adrià Roig Ferro 

 

M’he despertat com qualsevol altre dia. Vaig a l’escola, obro la llibreta i faig les 

activitats que em diu la professora, sempre les mateixes, avorrides, sense 

aprendre res. Les acabo totes i arriba l’hora de la següent assignatura. Tenim 

examen, no l’he preparat gens, però no em preocupo. Acabo dels primers de la 

classe. Més assignatures més explicacions, més esbroncs, més alumnes mal 

educats, més profes... Vaig a casa i passo l’estona de qualsevol forma, miro la 

tele, jugo a videojocs, surto al carrer, faig els deures (a vegades)... Arriba el cap 

de setmana i me’n alegro, perquè són dels pocs dies de la setmana que no he d’ 

anar a l’escola i puc estar fent el que vull durant tot el dia.  

M’he despertat com qualsevol altre dia. Vaig a l’escola, obro la llibreta... 

M’entreguen el resultat de l’examen, un dels millors de la classe, com 

m’esperava. Segueixo amb la mateixa rutina, igual cada dia, totes les setmanes, 

tots els mesos, tots els trimestres, fins al final de curs. No hem fet coses 

interessants sinó escoltar, copiar i completar, com sempre, es fa etern. Arriben 

els últims dies del trimestre, tothom està preocupat perles notes, tots menys jo.. 

Agafo les notes que m’entreguen les professores i els professors. Són bones, 

com sempre,  els professors em feliciten. Vaig a casa. Els pares em feliciten. Què 

llarg i ximple se’m fa tot...! T’he avorrit prou, lector? Dons, és el que hi ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.excelsior.com.mx/node/717812 

Natàlia Rubio Tendero 

 

Merda. Merda. Merda em van cridar... No pensis, no pensis. Merda seré... No sé 

què pensar... Pot ser... Si ells ho van dir... Merda em van cridar... Merda sóc... 

Em vaig orinar. No se'n van adonar. Tinc fred... No fa fred... Però tinc fred... Tinc 

fred... No fa fred... Això mateix. Em calmarà. Sol. Sempre. Sóc ximple? M'ho van 

dir... M'ho van cridar... Però... Ho seré... Sóc imbècil?... M'ho van cridar... No vull 

plorar. No ploris, ets un merda! Tinc por, fred, ja no sé... No ho sé... No pensis, 

deixa-ho ja. ¡Llepaculs! Em van empènyer. La paret estava freda també. Ningú 

em va mirar. Què et passa? Què tens? També els meus pares em criden. Per 

què estàs tan esquerp? Sol. Em van insultar. ¡Marieta! NO VULL PENSAR. No 

sóc com els altres. Sí sóc com la resta. Què dic? Em van dir... deixa-ho. No 

tornaré a casa per aquest camí. Em fa mal. Què diré quan em preguntin pel blau? 

Una excusa. Pensa ràpid una excusa. L'hi hauria de dir a algú...? No... No, no... 

Però què dic? A qui? Tontito, tontito!! No pensis, Óscar, no pensis. Em van 

amenaçar... No, no, no... No puc fer-ho... No... No, no... Però què dic... Em vaig 

orinar sense parar. ¡Marieta, marieta! Tinc son. Em van insultar... Em van pegar... 

Em van escopir... Però saps què? No m'importa... Ara comença a fosquejar... I 

ja està... Ja s'ha acabat... Dormir...Demà...Dormir. 
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El canvi  

Marina Campamar  

 

-Recordo ... Recordo coses ... Però ¿què recordo? No ho se, és difícil d'explicar. 

Quan vaig néixer, tothom deia que podria arribar a ser una gran persona, però 

ara ja no... Qui sap, potser tinguin raó. Per a algunes persones ho sóc tot, per a 

altres no sóc ningú, i per a altres, sóc el pitjor que hauria pogut existir. Si bé no 

sóc la millor persona del món, tampoc sóc un dimoni, oi? Hi ha persones que 

pensen que sí. Em sento malament amb mi mateix, ja que si la gent diu que estic 

malament, així serà... Qui sóc?, A on vaig?, Què aconseguiré en el futur? Són 

algunes de les preguntes que em faig constantment, però les preguntes que 

superen totes les altres amb diferència són per què?, perquè havia d'haver sortit 

rar?, Per què no podia haver estat com els altres? ... Em fa mal haver nascut 

noia, em fa mal la cara que posa la gent al veure i la seva manera de saludar-

me tot i que ja els hagi dit mil vegades que no sóc el que semblo. Jo sóc noi, 

sempre ho vaig ser i sempre ho seré. Recordo ... Recordo coses ... Ja que 

recordo, recordo el somni que vaig tenir un dia, en què tothom em tractava amb 

normalitat. Tota la classe va aplaudir. Resulta que acabava de guanyar el premi 

al millor microrelat. -Molt bé, Clara, m’ha agradat molt, però hauries de llegir més 

lentament perquè... -Gràcies, professora, però a partir d’ara prefereixo que em 

digui Pol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Això tan sols va ser una dutxa 

Marc Arce Mauri 

 

Alemanya, Munic, 09:04 S'obre la porta entren tres homes amb porres a colpejar 

el ferro de les lliteres. 09:30 Ens donen un tros de pa amb un color verdós 

groguenc i ens fan aixecar.11:00 Segueixo avorrit amb un munt de gent a 

l'habitació, just en aquell moment que estava escrivint el diari quan de sobte van 

entrar 4 soldats i vaig amagar els papers perquè no m'ho traguessin. 12:00 Ens 

van enviar al "jardí" a plantar cactus amb les mans, i el dolor és una miqueta 

inexplicable. 14:00 Hora de dinar, i com sempre un tros de pa verdós per menjar, 

em feia ja tant fàstic que em treia la gana. 14:30 Tornem a la feina però ara el 

que teníem que fer era netejar el fem dels animals i ens vam embrutar molt. 17:00 

Acabo la meva feina i ens dirigim una altra vegada a la habitació. 19:00 

M'avorreixo (com sempre) de sobte els soldats ens van trucar per donar-nos una 

dutxa perquè estàvem molt bruts. 19:15 Ja estàvem nus per ficar-nos a la dutxa 

però, vaig escoltar un so estrany va ser un cop al ferro de la llitera ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com sempre  

Adrián Velázquez 

 

Era un diumenge com altre qualsevol, en el mateix restaurant de sempre, amb la 

família com sempre. quan vam arribar  em vaig posar amb el mòbil i a fer deures 

de matemàtiques amb el Moodle, com sempre, però… alguna cosa era diferent,  

no li vaig donar molta importància i el vaig deixar córrer. Tots vam començar a 

demanar el dinar, jo vaig demanar el de sempre a ningú li va sorprendre però 

seguia faltant alguna cosa, algú en especial  que sempre em deia alguna cosa 

sobre el menjar: mai canviaràs jajaja… Just quan creia recordar, va arribar el 

plat. Anàvem a demanar el postre quan de sobte: ¡pum! La bateria del mòbil es 

va acabar, i va ser quan vaig començar a veure la realitat, tots estaven molt 

tristos però no sabia perquè, tot era molt confús, va ser llavors quan vaig recordar 

que… faltava l’avi! No m’ho vaig pensar dos vegades, ni tres, vaig preguntar on 

estava, em van dir el que se’ls hi  va ocórrer : Esta dormint. jo li vaig donar voltes 

i voltes al tema, l’avi mai es saltaria un menjar en el seu restaurant favorit, i ell 

mai es quedava dormint tant, sempre era molt matiner, tenia moltes coses en el 

cap, quan… va ser llavors, només llavors que vaig comprendre que l’ avi sí 

dormia, dormia per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRÀCIES A TOTS 

 

 


