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Enhorabona moranovencs i moranovenques per aquesta 189a edició
de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial. Us heu de sentir orgullosos
de poder lluir aquest xifra, perquè és una demostració fefaent de la
vostra capacitat de treball, esforç i dedicació per tirar endavant un
projecte amb tanta història.
La Fira de Móra la Nova és una de les cites ineludibles del mes d’octubre
per a tot el públic, perquè ja no és només un certamen multisectorial,
que reuneix en un espai l’oferta i la professionalitat de diversos sectors
econòmics, sinó que és, a més a més, un esdeveniment social únic per
a les Terres de l’Ebre.
Malauradament, com ens ha passat en la nostra vida diària i en
l’organització de la majoria d’esdeveniments, la pandèmia va fer
impossible celebrar la Fira l’any passat i encara enguany ens la
condiciona. Amb tot, la gent de les Terres de l’Ebre estem acostumats
a aixecar-nos les vegades que convingui i sortir-nos-en de les
situacions més complexes viscudes, per això, estic convençut que
aquesta 189a edició serà novament un èxit.
Un èxit de la Fira que no seria possible, evidentment, sense la
implicació i la col·laboració de tot el poble de Móra la Nova, encapçalat
pel seu Ajuntament i amb tota la gent que hi col·labora i que hi treballa.
Sense la força de la gent, seria inviable poder convertir, durant quatre
dies, Móra la Nova en el centre neuràlgic, en el punt de trobada, per
als professionals que busquen les darreres novetats en maquinària
agrícola i industrial, les innovacions en ramaderia i agricultura, i els
millors productes de km0.
Us vull agrair, en aquestes quatre línies, l’haver-me permès participar
en aquesta edició de la Fira, enguany com a delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, i alhora demanar-vos que mantingueu el camí encetat
fa 189 anys perquè, tot i els revolts, la drecera està feta i arribareu al
cim.
Gràcies per tant. Enhorabona i endavant!
Albert Salvadó
Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre
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Francesc X. Moliné Rovira

189 FIRA’21 MÓRA LA NOVA

President
de la Fira

Amigues i amics,
Aquest any sí podrem celebrar la 189 Fira Ramadera, Agrícola
i Industrial de Móra la Nova. Després d’un any 2020 molt dur
en que no es va dur a terme el certamen, aquest any 2021
reprenem la posada en marxà de la 189 edició. Qui ens havia
de dir que un any no es podria dur a terme la nostra estimada
Fira.
La d’aquest any no serà una Fira exactament igual que les que
estaven acostumats a gaudir, però després d’un sotrac com
el que hem tingut, ens cal aixecar-nos i posar-nos a caminar
tots plegats. No hi ha d’altra; ho necessitem a nivell anímic
i l’economia del país i el nostre teixit empresarial també ho
necessita.
A més, hi ha moltes ganes d’anar de Fira, us ho puc assegurar,
ho percebo arreu. La gent vol recuperar la il·lusió. A més,
els regidors, treballadors i Comissió de Fires fa molts dies
que treballen colze a colze perquè la Fira, a més de ser un
aparador magnífic de Móra la Nova, sigui també segura.
A tots ell, més que mai, els vull agrair la seva dedicació per a
que tot funcioni com cal. També desitjar-vos a tots vosaltres
que gaudiu d’aquesta 189 edició de la Fira de Móra la Nova,
una Fira feta per gent hospitalària que fa sentir a tothom com
si estès a casa.
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Míriam Vinaixa Rey
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Directora
de la Fira

Benvinguts i benvingudes a la 189 Fira Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova!
Encarem aquest nou certamen amb molta il·lusió. Després de dos
anys esperant poder tornar a sentir el caliu, l’olor i el soroll de la
nostra estimada Fira... ara sí que podem dir, JA LA TENIM AQUÍ!!!
Aquesta edició serà recordada com la Fira de l’abans i del després.
L’any 2020 ens vam veure obligats a suspendre-la a causa de
les condicions d’aquell moment, va ser una decisió molt difícil, i
segurament que del 22 al 25 d’octubre de 2020 van ser uns dels
dies més tristos que recordarem la majoria de moranovencs i
moranovenques.
I ara, després de dos anys, podrem tornar a gaudir passejant entre
la gent, visitant els diferents expositors, pujant a les atraccions i
gaudint d’un bon vi o d’un bon àpat.
La Comissió de Fira hem estat treballant durant molts mesos per
poder tirar endavant aquesta edició de la fira i després de moltes
hipòtesis, canvis, decisions difícils… hem pogut dissenyar el que
a partir del dijous dia 21 d’octubre podreu trobar tots i totes dins
dels recintes agrícola, ramader i industrial.
Les activitats complementàries que habitualment tenen lloc
durant els dies previs o durant els dies de la fira, han disminuït
per tal de poder eliminar les aglomeracions estàtiques. Esperem
que tothom circuli pel recinte firal tenint en compte les mesures
de distància, i si aquesta no és possible utilitzar la mascareta
igual com en els espais tancats.
És moment de fer bé les coses i poder començar a normalitzar les
nostres vides.
Sortim a gaudir de la 189ena Fira de Móra la Nova amb molta
precaució!
BONA FIRA A TOTHOM!!!
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Comissió organitzadora
de la Fira

189 FIRA’21 MÓRA LA NOVA

Components
Comissió
organitzadora
de la Fira

PRESIDENT
Francesc Xavier Moliné i Rovira
DIRECTORA
Míriam Vinaixa i Rey
COORDINADOR
Marc Romera i Abelló

ÀREA D’AGRICULTURA
Antoni Cutrona i Cutrona
Julio Monfort i Tena
ÀREA DE COMERÇ I FIRAIRES
Esther Escolà i Piñol
David Rúbio i Pena

TÈCNIC DINAMITZADOR
David Rubio i Pena

ÀREA DEL PAVELLÓ FIRAL
David Llauradó i Àvila
David Rúbio i Pena

ÀREA DE PROTOCOL I
COMUNICACIÓ
Lua Garceran i Rejano

ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Bruno Gironés i Balsebre

ÀREA DE LA FIRA DEL VI
Marc Romera i Abelló
Marta Buch i Escriche
Joan Casanova i Falcó
Antoni Cutrona i Cutrona

ÀREA D’ACCESSOS, SERVEIS
I SEGURETAT
Jesús Álvarez Vilás

ÀREA DE RAMADERIA
Josep Escoda i Piñol

REGIDORA DE CULTURA
Maria Font i Vallespí
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Carlos Ripoll Nogués
Carrer l’Estel, 23
43770 Móra la Nova
(Tarragona)
Telèfons:
659 94 40 81
977 40 21 76
carlosripoll68@gmail.com

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Instal.lacions de Gas - Biomassa
Aerotèrmia i Terra Radiant

Electricitat - Fontaneria
Aire condicionat - Calefacció
Energia Solar - Descalsificadors
Osmosi

Tel. 977 400 606

635
Mòbil. 639
639
635422
422
43770 Móra la Nova

FIO
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Premis
del XIX
concurs
d’olis
d’oliva
FIO 2021

GRANS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS:
· Finalista: Olis Montané (La Torre de l’Espanyol).
· Guanyador: Agrícola Sant Josep (Bot).
OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS:
· Finalista: Agrofood & Commerce (Margalef de Montsant).
· Guanyador: Mas del Clos (Móra d’Ebre).
OLIS FRUITATS MADURS:
· Finalista: Agrícola i secció de crèdit Terra Alta (Pobla de Massaluca).
· Guanyador: Agrícola i secció de crèdit La Ginesta SCCL (Ginestar).

PETITS PRODUCTORS
OLIS FRUITATS VERDS AMARGS:
· Finalista: Alanterres (Horta de Sant Joan).
· Guanyador: Biocaseres (Caseres).
OLIS FRUITATS VERDS DOLÇOS:
· Finalista: Mas Beturià (Batea).
· Guanyador: Identitat extra virgin oil (Horta de Sant Joan).
OLIS FRUITATS MADURS:
· Finalista: Rius d’Or (La Fatarella).
· Guanyador: Mas Beturià (Batea).
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ESTÈTICA

EVA BARGALLÓ i MARGALEF
C. Major, 37 · Tel. 977 402 163 · 43770 Móra la Nova

Us desitja molt bones FIRES

FIRA
DEL VI
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Expositors
Fira del Vi
DO MONTSANT
CELLER CEDÓ ANGUERA, SL					LA SERRA D’ALMOS
AIBAR 1895 SL							DARMÓS
CELLER MASROIG						EL MASROIG
CELLER ANGUERA DOMÈNECH				DARMÓS
MAS DE LA CAÇADORA					ELS GUIAMETS
DO TARRAGONA
CELLER PEDROLA						MIRAVET
VINS DESANTESOS SCCL					VINEBRE
SUÑER VINS I OLIS						GINESTAR
MOLÍ DE RUÉ							VINEBRE
BIOPAUMERÀ							RASQUERA
DO TERRA ALTA
CASA MARIOL							BATEA
ESCOLA AGRÀRIA GANDESA					GANDESA
CELLER COOPERATIU DE GANDESA (DISBEGRUP G3, SL)
GANDESA
AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE, SCCL				CORBERA D’EBRE
CELLER BATEA						BATEA
LA MADRE VERMOUTH / LA BACCHANAL WINES		 BATEA
CELLER GERMANS BALART SL				GANDESA
DOQ PRIORAT
ESCOLA D’ENOLOGIA INS PRIORAT				FALSET
MAS DELS ESTELS		
				BELLMUNT DEL PRIORAT
SOLÀ CLÀSSIC						BELLMUNT DEL PRIORAT
SENSE DO
VINS PEDRAVOLTA						NONASP
Amb la col·laboració de:

NEGRES RESERVA (10)

Relació
de vins
premiats
al XXVII
Concurs
de Vins
El passat 22 de
juny de 2021
va tenir lloc al
Pavelló Firal de
Móra la Nova el
tast dels 107 vins
participants al
XXVII concurs. El
jurat composat
per professionals
vinculats al
sector de vi,
van puntuar
les mostres
presentades
amb el següent
resultat:

1r premi: SOLÀ VERMELL – DOQ PRIORAT – SOLÀ CLÀSSIC – BELLMUNT DEL PRIORAT
2n premi: CASA MARIOL SYRAH – DO TERRA ALTA – CELLER MARIOL – BATEA
3r premi: VIVERTELL RESERVA – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA

NEGRES CRIANÇA (19)
1r premi: LA MUNTERA – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
2n premi: LES SORTS SYCAR – DO MONTSANT – CELLER MASROIG – MASROIG
3r premi: IUVENIS DE BIOMAUMERÀ – DO TARRAGONA – CELLER HELGA HARBIG CEREZO – RASQUERA
3r premi: MAS DELS ESTELS CRIANÇA – DOQ PRIORAT – CELLER MAS DELS ESTELS – BELLMUNT DEL PRIORAT

NEGRES JOVES (10)
1r premi: L’ELEFANT 2020 - DO TERRA ALTA – ESCOLA AGRÀRIA DE GANDESA – GANDESA
2n premi: L’HOME PEIX – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: LES SORTS JOVES 2020 – DO MONTSANT – CELLER MASROIG – MASROIG
3r premi: LA CISQUETA DE CORBERA – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE

BLANC CRIANÇA (10)
1r premi: PINYERES BLANC 2019 – DO MONTSANT – CELLER MASROIG – MASROIG
2n premi: PRIMÍCIA BLANC – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: ROSA LA GUAPA BLANC 2019 – FORA DO – MAS DE LA CAÇADORA – ELS GUIAMETS

BLANCS JOVES (20)
1r premi: SOMDINOU BLANC 2020 – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA
2n premi: LA CISQUETA DE CORBERA – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: MIMS BLANC– DO TARRAGONA – MOLÍ DE RUÉ - VINEBRE

ROSATS (8)
1r premi: CASA MARIOL GARNATXA NEGRA ROSAT 2020 – DO TERRA ALTA – CELLER MARIOL - BATEA
2n premi: VALLMAJOR ROSAT – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
3r premi: GANDESOLA ROSAT 2020 – DO TERRA ALTA – CELLER COOPERATIU GANDESA – GANDESA
DOLÇOS-LICOROSOS (11)
1r premi: CASA MARIOL VI DOLÇ MOSCATELL – DO TERRA ALTA - CELLER MARIOL - BATEA
2n premi: POBLE VELL DOLÇ GARNATXA BLANCA – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: EQUINOX – DO TERRA ALTA – CELLER BATEA – BATEA
ESCUMOSOS (6)
1r premi: NAKENS ROSAT – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
2n premi: NAKENS BLANC – DO TERRA ALTA – AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE – CORBERA D’EBRE
3r premi: CAMÍ DE SIRGA – DO TARRAGONA – CELLER PEDROLA – MIRAVET
VERMUT (5)
1r premi: CASA MARIOL VERMUT NEGRE – DO TERRA ALTA - CELLER MARIOL – BATEA
2n premi: EQUINOX – DO TERRA ALTA - CELLER BATEA – BATEA
3r premi: L’APERITIU – DO TARRAGONA – CELLER PEDROLA - MIRAVET
NATURALS (8)
1r premi: CARIPA – SENSE DO – ESCOLA AGRARIA DE GANDESA – GANDESA
2n premi: AMIAL DE BIOMAUMERÀ – DO TARRAGONA – CELLER HELGA HARBIG CEREZO – RASQUERA
3r premi: SOLÀ NATURAL – DOQ PRIORAT – SOLÀ CLÀSSIC – BELLMUNT DEL PRIORAT

Amb la col·laboració de:

Lloguer i
de

muntatge

carpes

977

876 063 /

envelatselias@gmail.com

actes de

la fira
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DILLUNS 18
D’OCTUBRE

XLII JORNADES AGRÀRIES DE LA FRUITA
(ONLINE)
9.45 H
Presentació de la jornada a càrrec de la Sra.
Montse de Castro, Cap de l’OC del DACC de la
Ribera d’Ebre.
10.00 H
Màquines d’aire per la lluita contra les gelades,
a càrrec del Sr. Francisco Javier Fernández,
Enginyer agrícola i comercial d’AGROFROSTCOMERCIAL GRANDE.
10.45 H
Nous sistemes de control de gelades amb baix
volum d’aigua, a càrrec del Sr. Carlos Arenes
Alcover, Tècnic i CEO DE AGRICULTURA
CLIMATIZACIÓN Y DESARROLLO, SL.
11.30 H
Equip antigelades de primavera FogDragon, a
càrrec del Sr. Antonio Segarra, Administrador
SAFLOWERS.
12.15 H
Sistema de coberta autoventilada per a la
protecció de cultius, a càrrec del Sr. José
Rodero, Agent de VOEN per Espanya i Portugal.
13.00 H
Fi de la jornada.

DIJOUS 21
D’OCTUBRE

INAUGURACIÓ DE LA 189 FIRA AGRÍCOLA,
RAMADERA I INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA
18.15 H
Davant l’Ajuntament. Recepció de les
autoritats i del inaugurador de la 189 Fira de
Móra la Nova, Sr. Albert Salvadó Fernández,
delegat territorial del Govern de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de l’Ebre.
Gràcies!
18.30 H
Al Casal Municipal. Parlament del president
de la fira i pregó inaugural del certamen.
Lliurament dels premis del concurs literari i
del concurs de vins.
Reconeixements i agraïments. Presentació
del cartell de la FIO 2022 i reconeixement al
seu creador/a.
A PARTIR DE LES 18.30 H
Ràdio SER Móra d’Ebre emetrà l’acte
d’inauguració de la Fira en directe.
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DIVENDRES 22
D’OCTUBRE

10.00 H
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.
DES DE LES 11.00 H I FINS LES 13.30 H
Programa en directe de Ràdio SER Móra d’Ebre
des de la Fira.
JORNADES TÈCNICA DEL PORCÍ (ONLINE)
10.00 H
Presentació de la jornada a càrrec del Sr.
Francesc Xavier Moliné, Alcalde de Móra la Nova.
10.15 H
Actualització de PPA i mesures de bioseguretat,
a càrrec del Sr. Carlos Sánchez Martí, veterinari,
Cap de Secció de Vigilància, Lluita i Control de
les malalties dels animals del DACC.
11.15 H
Millors Tècniques Disponibles i emmagatzematge
del purí a càrrec de la Sra. Montserrat Àlamos
López, Cap del Servei d’Ordenació Ramadera
del DACC, i del Sr. Joan Josep Esquerda Sentís,
Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DACC.
12.45 H
Torn obert de preguntes.
13.15 H
Fi de la jornada.

JORNADA TÈCNICA DE LA UNIÓ DE PAGESOS
A la sala d’Actes de l’Ajuntament de Móra la Nova
16.45 H
Presentació de la jornada, a càrrec del Sr.
Ferran Rosich Prunera, regidor de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Móra la Nova.
17.00 H
Oportunitats de l’autoconsum energètic en
l’agricultura, ramaderia, cooperatives i CCRR
a càrrec del Sr. Ferran Garrigosa Carreras,
Director de Desenvolupament de Negoci km0
Energy.
18.00 H
Precs i preguntes.
18’30 H
Cloenda de la jornada a càrrec del Sr. Ernest
Cubells Perelló, coordinador comarcal d’Unió de
Pagesos a la Ribera d’Ebre.
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DISSABTE 23
D’OCTUBRE

DIUMENGE 24
D’OCTUBRE

10.00 H
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.

10.00 H
Durant tot el dia hi haurà una exposició d’aus
exòtiques a l’interior del pavelló ramader.

HORARI PENDENT DEL PROCICAT
A la plaça de l’oli. GRAN CONCERT DE FIRA:

10.30 H
A l’exterior del pavelló ramader, concurs
d’arrossegament amb cavalls.

PORTO BELLO

DOCTOR PRATS

21.00 H
Sorteig de diversos lots de vi a la Fira del vi.
22.00 H
Clausura de la 189ena Fira Agrícola, Ramadera
i Industrial de Móra la Nova.

HORARIS DE LA FIRA
RECINTE FIRAL

FIRA DEL VI

Dijous de:
19.00 a 22.00 h

Dijous de:
19 a 22 h

De divendres a diumenge de:
10.00 a 14.00 h
16.00 a 22.00 h

De divendres a diumenge de:
11.00 a 14.00 h
17.00 a 22.00 h

• Fred industrial.
• Aire condicionat.
Instal·lació i reparació.
• Equipament d‛hosteleria.

19 7 3

*

CURSOS OFICIALS

of
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is

Cicles formatius Grau mitjà

Escola d’art
s

i

-Decoració ceràmica
-Esmaltatge sobre metall

Cicles formatius Grau superior
-Ceràmica artística
-Esmalts artístics
al foc sobre metall

Batxillerat artístic
En coordinació amb
l’IES Julio Antonio

*
*

-

Escola municipal d’arts plàstiques
i disseny de Móra la Nova

Josep Casadó

CURSOS LLIURES
Ceràmica
Dibuix
Pintura
Escultura
Esmalts
Decoració-chic
Història de l’art
Anglès

ULTS
NIORS I AD
R A NENS, JÚ
CLASSES PE
matrícula oberta

Activitats culturals
exposicions, sortides,
conferències, cinefòrum...

C/ Lluís Companys, 17 - MÓRA LA NOVA
Tel. 977 40 05 23 - A/e e3009527@xtec.cat

http://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova
f

escola artdisseny moralanova
instagram: escolartmoralanova

AJUNTAMENT
DE MÓRA LA NOVA

SISTEMES DE REG - BOMBES SUBMERGIBLES
LLOGUER VENDA I REPARACIÓ DE GRUPS ELECTRÒGENS
AUTOMATISMES - BASSES DE REG
ENERGIES RENOVABLES: FOTOVOLTAICA, EÒLICA, SOLAR I TÈRMICA

Tel. 977 40 05 37 Camí de les Sénies, 16 43740 Móra d’Ebre
info@muntatgeshidraulics.com

Expositors
pavelló
firal i
recinte
exterior
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Pavelló Firal
AIGÜES DE CATALUNYA
ADREÇA:
AVINGUDA DEL NOU CAMBRILS, 7, BAIXOS
POBLACIÓ:
43850 CAMBRILS
TELÈFON:
877 01 88 54
REPRESENTANT: MAR
PRODUCTE:
CLIMATITZACIÓ

CENTRO QUIROPRÁCTICO TORTOSA
ADREÇA:
C/ SANT ILDEFONS, 7, 4 -2
POBLACIÓ:
43500 TORTOSA
TELÈFON:
977 511 104
REPRESENTANT: REBECCA ALETHIA JACKSON
PRODUCTE:
SERVEIS DE SALVA “QUIROPRÀCTICA”

BODAS AMETLLA DE MAR
ADREÇA:
C/DIPUTACIÓ, 238 E3
POBLACIÓ:
08007 BARCELONA
TELÈFON:
977 45 77 91
REPRESENTANT: ANNA MARTORELL
PRODUCTE:
BODES I BANQUETS
BOSCH - ELECTRÒNICA CRESCENTI - BALAY
ADREÇA:
C/ MAJOR, 98
POBLACIÓ:
43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:
977 40 18 86
REPRESENTANT: XAVI CRESCENTI
PRODUCTE:
ELECTRODOMÈSTICS

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
ADREÇA:
PLAÇA DE SANT ROC, 2
POBLACIÓ:
43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:
977 40 18 51
REPRESENTANT: JOSEP MARIA SÁEZ
PRODUCTE:
PROMOCIÓ INSTITUCIONAL
		
DORMIA NATURA
ADREÇA:
CEQUIA DEL PRIMER BRAÇ
POBLACIÓ:
46470 MASSANASSA
TELÈFON:
625 79 61 02
REPRESENTANT: MELINA GARCIA
PRODUCTE:
DESCANS I SILLONS DE MASSATGE

CAL SENZILL - CONSERVES NATURALS
ADREÇA:
C/ SANT PERE CLAVER, 16 3R 3A
POBLACIÓ:
25300 TÀRREGA
TELÈFON:
686 27 20 52
REPRESENTANT: JOSEP MARIA SALA NOVELL
PRODUCTE:
CONSERVES NATURALS

EL MÓN DEL NOM
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ CAMÍ ROIG, 1
43736 EL MOLAR
629 31 13 27
MONTSE BARGALLÓ ROSELL
NINOS DE PELUIX I DIFERENTS ARTICLES
INFANTILS PERSONALITZATS
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Pavelló Firal
EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES
ADREÇA:
C/ ESTACIÓ, S/N
POBLACIÓ:
17535 PLANOLES
TELÈFON:
972 736 224
REPRESENTANT: BERTA AJENJO COSP
PRODUCTE:
EMBOTITS SENSE 				
GLUTEN NI DERIVATS DE LA LLET
ENCURTIDOS SÁEZ
ADREÇA:
C/ DON QUIJOTE, 145, 3B
POBLACIÓ:
13630 SOCUÉLLAMOS
TELÈFON:
687 71 22 77
REPRESENTANT: PEDRO ANTONIO SÁEZ CAÑADAS
PRODUCTE:
ENCURTIDOS Y SALAZONES
FORMATGE IDIAZABAL
ADREÇA:
C/ PERE III, 83 BAIXOS 3R
POBLACIÓ:
17600 FIGUERES
TELÈFON:
630 60 47 46
REPRESENTANT: CARMELINA PRETELT MEJIA
PRODUCTE:
FORMATGE IDIAZABAL, TXACOLÍGETARIA
I SIDRA ECOLÒGICA
FORMATGES MONTBRÚ
ADREÇA:
RONDA LA BOBILA, 34
POBLACIÓ:
08180 MOIA
TELÈFON:
659 60 21 90
REPRESENTANT: PERE ANTUNEZ LLONCH
PRODUCTE:
FORMATGES ARTESANS D’ELABORACIÓ 		
PRÒPIA

FORN FRANQUESA - COQUES DE PERAFITA
ADREÇA:
PASSEIG SANT AGUSTÍ, 8
POBLACIÓ:
08589 PERAFITA
TELÈFON:
938 530 030
REPRESENTANT: ALBERT FRANQUESA PASCAL
PRODUCTE:
PA I COQUES ARTESANES
IBÉRICOS DE SALAMANCA
ADREÇA:
C/ CAMINO DE MORISCOS, 12 BAJOS
POBLACIÓ:
37439 SALAMANCA
TELÈFON:
652 09 58 40
REPRESENTANT: DAVID MARTÍNEZ VELASCO
PRODUCTE:
EMBOTITS IBÈRICS,FORMATGES...
INSTAL·LACIONS SANCHO
ADREÇA:
C/ MAS VALENTÍ, 22-2
POBLACIÓ:
43891 VANDELLÒS
TELÈFON:
636 366 963
REPRESENTANT: ALEX SANCHO PODPRIADOFF
PRODUCTE:
ENERGIES RENOVABLES, IL·LUMINACIÓ 		
LED I ESTUFES DE PELLET
		
INSTITUT RAMON MUNTANER
ADREÇA:
MAS DE LA COIXA, ROTONDA EIX DE L’EBRE S/N
POBLACIÓ:
43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:
977 401 757
REPRESENTANT: MERCÈ ROCA ALCAINA
PRODUCTE:
POSTERS, MATERIAL DE DIFUSIÓ, 		
LLIBRES, FUTLLETONS I DÍPTICS
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INTERGIMAR GROUP
ADREÇA:
C/ ALEJANDRO MORAN, 2
POBLACIÓ:
28025 MADRID
TELÈFON:
659 70 06 86
REPRESENTANT: JUAN SÁNCHEZ
PRODUCTE:
SARTENES ROYALTY LIME

MACUTENSILI (ITALY)
ADREÇA:
VIA VITO ROSA 9/A
POBLACIÓ:
BARI (ITÀLIA)
TELÈFON:
392 03 04 525
REPRESENTANT: MACI SALVATORE
PRODUCTE:
MATERIAL DE FERRETERIA

JOYERIA SILVIA OUTLET
ADREÇA:
C/ GABRIELA AMISTRAL
POBLACIÓ:
28035 MADRID
TELÈFON:
602 86 97 92
REPRESENTANT: RAMON MARTINEZ JIMENEZ
PRODUCTE:
JOIERIA

MEL BONET
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ SANT AGUSTÍ, 10
43790 RIBA-ROJA
635 60 52 93
RAMON BONET BUSOM
MEL I PRODUCTES DERIVATS

LA FIRETA SCP
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

NUESTRO HOGAR
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ ERNEST VILCHES DOMÍNGUEZ
43005 TARRAGONA
692 889 958
PAOLO TRAINITO
MATALASSOS

PELADOR 5 EN 1
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ ANTONIO BROTONS PASTOR, 150
03205 ELCHE
673 39 55 74
ANTONIO MARTINEZ POMARES
PELADOR 5 EN 1

PASSEIG TARONGERS, 45, 2 PLANTA
08860 CASTELLDEFELS
600 762 528
ALFONSO PARRA BERMUDEZ
FORMATGES I EMBOTITS

LÀCTICS LA PORTELLA
ADREÇA:
C/ LA PORTELLA, 2
POBLACIÓ:
43891 VANDELLÒS
TELÈFON:
665385039
REPRESENTANT: JESÚS MORA GIL
PRODUCTE:
FORMATGES DE LLET DE CABRA I 		
PRODUCCIÓ PRÒPIA, 100% ARTESANS I 		
DE PROXIMITAT
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PELETERIA ALBA / OUTLET ROPA DE ABRIGO
ADREÇA:
C/PALOMAR, 4
POBLACIÓ:
44540 ALBACETE
TELÈFON:
695 30 35 81
REPRESENTANT: RICARDO JONÁS JIMÉNEZ
PRODUCTE:
PELETERÍA DE HOMBRE Y MUJER
			
PURA OSMOSIS
ADREÇA:
AVDA. TARRAGONA, 1 LOCAL 5
POBLACIÓ:
43204 REUS
TELÈFON:
977 77 05 34
REPRESENTANT: CARLOS BONET GIL
PRODUCTE:
OSMOSIS I DESCALSIFICADORS
RAMONETTO LICORS
ADREÇA:
C/ CALVARI, 15
POBLACIÓ:
25177 BELLAGUARDA
TELÈFON:
629 31 94 35
REPRESENTANT: RAMON MASIP REIG
PRODUCTE:
LICORS ARTESANALS
SOLAR TRADEX SL
ADREÇA:
AV. ERNEST LLUCH 32
POBLACIÓ:
08302 MATARÓ
TELÈFON:
936 29 00 56
REPRESENTANT: CRISTINA
PRODUCTE:
ENERGIA SOSTENIBLE

SOLGLASS
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

CARRER TON SIRERA, 2
25002 LLEIDA
973 26 77 00
CARLOS J. BLANCO
VENTANAS EFICIENTES

S’ORATGE DEMENORCA
ADREÇA:
AV. DELS DOLORS 66 1-1
POBLACIÓ:
08243 MANRESA
TELÈFON:
630 52 63 97
REPRESENTANT: JAVIER ANGLADA
PRODUCTE:
FORMATGE MAÓ MENORCA, SOBRASSADA
I ENSAIMADES
WWW.TUFERIA.COM
ADREÇA:
AV. MONTE SEGOVIA, 5
POBLACIÓ:
28660 BOADILLA DEL MONTE
TELÈFON:
679 18 35 85
REPRESENTANT: FELI SÁNCHEZ MARTÍN
PRODUCTE:
CORTADOR DE VERDURAS CON CUERDA, 		
ESPIRALIZADOR DE VERDURAS, 			
PRODUCTOS PARA COCINA
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AGROFLIX (AGRO TORTA-RIBAS, SL)
ADREÇA:
PL. IND. LA DEBESA, 37
POBLACIÓ:
43750 FLIX
TELÈFON:
639 58 31 27
REPRESENTANT: RAÚL TORTA RIBAS
PRODUCTE:
PRODUCTES RELACIONATS AMB EL CAMP

DELTAMAR
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC AGMA
ADREÇA:
C/MENDEZ NUÑEZ, 11
POBLACIÓ:
43780 GANDESA
TELÈFON:
650 03 75 65
REPRESENTANT: AGUSTÍ CERVETO GONZALEZ
PRODUCTE:
EDUCACIÓ, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 		
ACADÈMIA, REFORÇ ESCOLAR

DISBEGRUP3, SL
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

CHIMENEAS CARDONA, SL
ADREÇA:
C/ RONDA DEL REMEI, 63
POBLACIÓ:
43530 ALCANAR
TELÈFON:
977 731 248
REPRESENTANT: JOSÉ RAMON CARDONA REVERTER
PRODUCTE:
XEMENEIES, ESTUFES, BARBACOES, 		
FORNS.

DISTRIBUCIONES CARNICAS Y GANADERAS NOGALES, SL
ADREÇA:
AV. PIO XII, 3
POBLACIÓ:
43740 MÓRA D’EBRE
TELÈFON:
609 22 37 85
REPRESENTANT: MARCOS NOGALES GUZMÁN
PRODUCTE:
EMBOTITS I RESTAURACIÓ

DELFIN LLERDA SL
ADREÇA:
C/ SAN ROQUE, 1
POBLACIÓ:
44623 CRETAS
TELÈFON:
978 85 63 05
REPRESENTANT: JORGE LLERDA
PRODUCTE:
REMOLCS

C/PAU CASALS, 14
43580 DELTEBRE
688 20 54 57
JOEL BELMONTE BOU
MARISC, POP I ANGUILA

C/ VERGE DE MONTSERRAT, 11
43770 MÓRA LA NOVA
977 401 146
LLORENÇ SABATÉ PEDROLA
CERVESES DAMM, PEPSI, SCWEPPES, 		
CAFÈS, CAVA...

E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET SL
ADREÇA:
PLAÇA ALFONS XII, 7
POBLACIÓ:
43500 TORTOSA
TELÈFON:
977 35 37 35
REPRESENTANT: GERARD ROIG MANERO
PRODUCTE:
AMPLE DE BANDA I INTERNET
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FERTIREC SL
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

CARRETERA MAELLA, 221 S/N
43786 BATEA
626 93 40 82
JAVIER HERNÁNDEZ MONZÓ
INSTAL·LACIÓ DE REG I PUNT DE VENDA

GERMANS GELIDA, S. A.
ADREÇA:
AV. SANT JAUME, 90
POBLACIÓ:
43870 AMPOSTA
TELÈFON:
977 70 13 25
REPRESENTANT: JOEL CASANOVA
PRODUCTE:
COTXES NISSAN, KIA, MCCORMICK
GRUPO EURONA TELECOM, SL
ADREÇA:
C/ POETA JOAN MARAGALL, 23
POBLACIÓ:
28023 MADRID
TELÈFON:
662 30 05 06
REPRESENTANT: ANA CABELLO
PRODUCTE:
SERVEIS DE CONECTIVITAT A
INTERNET-SATÈL·LIT I 4G
J. MANEL CARBÓ MARTÍN
ADREÇA:
C/ SAN ROQUE, 1
POBLACIÓ:
44623 CRETAS
TELÈFON:
628 72 78 19
REPRESENTANT: DELFIN LLERDA
PRODUCTE: 		

JOSEP DANIEL REY DALMAU
ADREÇA:
POL. INDUSTRIAL LA DEVESA, 3-5
POBLACIÓ:
43750 FLIX
TELÈFON:
977 41 10 39
REPRESENTANT: JOSEP REY SOLÉ
PRODUCTE:
VEHICLES, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA,
ENGANXES
MAÑÉ AUTO, SL
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ FARIGOLA, 15-16
43770 MÓRA LA NOVA
977 400 036
JOAN MAÑÉ PARRA
VEHICLES

MONTANO CENTER
ADREÇA:
C/SEGON PASSEIG DE RONDA, 45
POBLACIÓ:
25008 LLEIDA
TELÈFON:
610 21 30 84
REPRESENTANT: MONTANO MASCARILLA FLIX
PRODUCTE:
MULTICAR PEIRI, S.L.
ADREÇA:
RIERA MIRÓ, 114
POBLACIÓ:
43203 REUS
TELÈFON:
977 34 08 90
REPRESENTANT: JORDI PEIRI VOLTAS
PRODUCTE:
AIXAM, CFMOTO, POLARIS, TGB,
MITT, SEGWAY, VOGE
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PISCINAS MONACO SL
ADREÇA:
ARC DE SANT MARTÍ, 20 4A
POBLACIÓ:
43860 LES TRES CALES
TELÈFON:
667 60 13 96
REPRESENTANT: FRANCISCO SERRANO BAUZÁ
PRODUCTE:
ELEMENTS RELACIONATS AMB LA PISCINA

ROBERT MOLINÉ CALLAU
ADREÇA:
TRAV. ANDREU ALGUERÓ, S/N
POBLACIÓ:
43748 GINESTAR
TELÈFON:
977 409 462
REPRESENTANT: ROBERT MOLINÉ CALLAU
PRODUCTE:
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

RAMON VILÀS CB
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

TALLERS A. MIQUEL, SL
ADREÇA:
CTRA. NACIONAL II KM. 480,9
POBLACIÓ:
25222 SIDAMON
TELÈFON:
973 717 151
REPRESENTANT: ANTONI MIQUEL FELIP
PRODUCTE:
CARRETILLES LINDE, ESCOMBRADO-		
RES I FREGADORES MAKATO

POL. IND. AUBALS, C/ FARÍGOLA, 11
43770 MÓRA LA NOVA
977 401 273
RAMON VILÀS CARLES
VEHICLES D’AUTOMOCIÓ

REMEI SANCHO, SL
ADREÇA:
POL. IND. AUBALS, C/ ROMANÍ, 12
POBLACIÓ:
43770 MÓRA LA NOVA
TELÈFON:
977 401 273
REPRESENTANT: RAMON VILÀS CARLES
PRODUCTE:
VEHICLES D’AUTOMOCIÓ
RISS TARRACO
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

PG. DE GRÀCIA, 98 3R 1A
08008 BARCELONA
978 85 63 05
SERGI LLASAT VILLUBÍ
PUBLICITAT I MÀRQUETING AIGÜES DE 		
CATALUNYA

TALLERS BERGA, SL
ADREÇA:
CRTA. N II KM-487
POBLACIÓ:
25241 GOLMÉS
TELÈFON:
973 71 17 13
REPRESENTANT: RAMON BERGA SEGARRA
PRODUCTE:
VIBRADORS TOPAVI
TALLERS FANDOS, SL
ADREÇA:
CTRA. N-340, KM 1078
POBLACIÓ:
43870 AMPOSTA
TELÈFON:
699 96 24 03
REPRESENTANT: JOSE MARIA TOMÁS PEÑA
PRODUCTE:
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA - TRACTORS
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TALLERS GON-GAR, SL
ADREÇA:
C/ SANT JORDI, 18-20
POBLACIÓ:
43747 BENISSANET
TELÈFON:
977 59 44 63
REPRESENTANT: XAVI GONZÁLEZ GARCIA
PRODUCTE:
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, FORESTAL I		
JARDINERIA
TALLERS JOLLBA, SA
ADREÇA:
C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 8
POBLACIÓ:
43780 GANDESA
TELÈFON:
977 420 323
REPRESENTANT: JOAQUIM LLUÍS ISERN
PRODUCTE:
REMOLCS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
TALLERS SALVADÓ I COSTA, CB
ADREÇA:
CTRA. DE BOT, S/N
POBLACIÓ:
43780 GANDESA
TELÈFON:
667 30 66 74
REPRESENTANT: ROGER SALVADÓ MELICH
PRODUCTE:
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
TRACTO MINGUELL
ADREÇA:
POL. IND. EL SEGRE, 701
POBLACIÓ:
25191 LLEIDA
TELÈFON:
669 86 87 83
REPRESENTANT: XAVIER TORRES
PRODUCTE:
TRACTORS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

TRACTONIN, SL
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON:
REPRESENTANT:
PRODUCTE:

C/ PERE CALDERS, 2-4
43206 REUS
977 313 862
GERARD PORCAR CABALLERO
TRACTORS SAME, LAMBORGHINI, 		
DEUTH, AGRIA, HONDA I ECHO

Plànol Recinte Firal

Mª Nieves Giralt
RECEPTOR DE LOTERIAS Y
APUESTAS MUTUAS DEL ESTADO
Tel. 977 40 26 22

C/ Major, 140 Baixos
Móra la Nova

Mòbil: 606 506 899

JOSEFINA CASTELLVÍ CEDÓ

CENTRE D’ESTÈTICA INTEGRAL

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CENTRE OCUPACIONAL
LLARS RESIDÈNCIA
Av. Diputació, s/n
Tel. 977 400 782
43740 MÓRA D’EBRE
info@ajem.cat
comercial@ajem.cat
www.ajem.cat
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PROSA INFANTIL
GUANYADOR
RECORDS DE LA MEVA IAIA
L’altre dia, com tants altres, vaig anar a dinar a casa
de la meva iaia, ella sempre em fa els menjars que
més m’agraden i els fa tan bons!. Res més veure’m
entrar per la porta, em fa una abraçada i m’omple de
petons i sento la seva oloreta dolça. Després continua parant taula cantussejant.
És una dona molt xerraire i, parli del que parli, en diu
molts de refranys, i sempre en troba un d’adient i
oportú. Posa molt entusiasme en tot el que diu, per
això m’agrada molt com em conta contes i altres històries que li contaven a ella quan era petita o m’explica
coses de la seva vida. De sobte, li ve alguna cosa al
cap, que és sovint, perquè tot a casa de la iaia té una
història darrera, fins i tot cadascun dels botons que
guarda en un pot de vidre.
Quan arriba el moment de les postres (m’havia fet natilles) em comença a parlar de quan ella era petita,
perquè li ha vingut el record de quan ella les menjava,
que no era un dia qualsevol, sinó en ocasions especials.
La meva iaia, m’explica, que va nàixer a un poble petit,
molt castigat per la Guerra Civil; en aquella època la
vida era molt diferent d’ara! La gent treballava molt
i amb eines més simples, no havien gaires màquines, quasi tot es feia a mà. A les cases no hi havia les
comoditats que hi ha ara, no existia la rentadora, el
rentavaixelles, l’aspirador, ni tan sols el pal de fregar,
Tampoc hi havia aigua corrent a les cases, l’havien
d’anar a buscar a la font amb uns càntirs de fang que
pesaven un munt (no m’ho puc ni imaginar! amb lo fàcil
que és ara obrir l’aixeta) i encara que tenien electricitat, havien de tenir espelmes i llums d’oli a mà, perquè
moltes vegades marxava el corrent elèctric. Tampoc
tenien calefacció, s’escalfaven amb la llar de foc i amb

el braser que posaven sota la taula. No tenien molta
roba, li feien un vestit nou pels diumenges, a l’estiu i
un altre, a l’ hivern, i quan la roba s’estripava, la cosien
o li posaven un pedaç. No tenien moltes sabates i les
aprofitaven fins que es trencaven. Poca gent podia
anar al restaurant o de vacances com ara, a moltes
persones inclús els costava aconseguir menjar, sobre tot a les ciutats.
Em continua explicant que quan anava a escola, nens
i nenes anaven separats, deien que per raons d’ordre
moral (a mi em sembla una ximpleria), havia una sola
classe per les nenes barrejades de totes de les edats
i una altra pels nens. Les nenes tenien una mestra i
els nens un mestre. Em diu la iaia que a ella li agradava molt anar a l’ escola, allí aprenien a llegir, a escriure i les “quatre regles”, també cultura general amb
un llibre que s’ anomenava Enciclopèdia i a les nenes
les ensenyaven també a brodar. L’ ensenyament era
obligatori de 6 a 12 anys i podien continuar anant al
col·legi fins als 15 anys, però la majoria ho deixava
abans. Alguns no acabaven ni la primària perquè havien d’ anar a treballar per ajudar a la seva família! La
meva iaia sí que va poder acabar els estudis, però
recorda que la seva mestra va dir als seus pares que
era una llàstima que no la poguessin portar a fer estudis superiors, perquè era molt intel·ligent i a més
posava molt interès, però, com molts d’ aquell temps,
no tenien mitjans econòmics. Així que la meva iaia es
va quedar amb les ganes de fer alguna cosa més a la
vida que fer les feines de casa, anar al tros, cuidar als
pares i als seus fills (encara que a mi tot això ja em
sembla molt!).
També em conta, que al sortir d’ escola els nens anaven a jugar al carrer, no tenien patinets, ni bicicletes,
ni televisió, ni ordinador, però tenien molta imaginació i ganes de divertir-se i s’ ho passaven d’ allò més
bé jugant a marro, a la xarranca, a la corda, a l’ elàstic,
al mocador, a les xapes, a les tabes, a
l’amagatall, a polis i lladres...i em va explicant en què

consisteix cada joc. També em diu que amb qualsevol
tros de corda, cartró o fusta es feien una joguina, encara que ella es considera afortunada perquè un any
els reis li van portar una nina de cartró.
Tornant al tema de les natilles, em diu que ella no va
passar gana, perquè tenien hort, quatre cabres (una
d’ elles es deia Estrella), gallines, conills i criaven un
porc. M’ explica que el menjar també era diferent al
d’ ara, que no coneixien les pizzes, ni les hamburgueses i que només alguna vegada menjaven macarrons.
Per esmorzar, prenien llet de les cabres que munyia la
seva mare amb pa, que també el feia amb farina que
havia aconseguit molent el blat en un molinet que tenia a casa. Menjaven moltes llegums, arròs, farinetes
de blat de moro, sopes de pa, faves i altres verdures,
garrofes, botifarra, llonganissa, cansalada, panxeta,
truites, crestes... Alguna vegada fins i tot llom de
porc!! I de quan en quan, algun conill o pollastre dels
que havien criat. Berenaven pa amb oli i sucre o amb
sucre i vi o amb xocolata, pa de figues, codonyat i de
vegades arròs amb llet o NATILLES! que li feia la seva
avia com ella ara a mi.
Malgrat tot, la meva iaia té molt bon record de la seva
infantesa, amb el que tenia era feliç. Ella m’ ensenya a
ser fort, a esforçar-me per fer les coses el millor possible i a apreciar les petites coses, que són les que
ella ha conegut.

FINALISTA
CONTINUARÀ...
Un dia com qualsevol altre estava al cine amb els
meus amics en Marcel i en Nil mirant una pel•lícula
mentre menjàvem crispetes i una llauna de Coca
Cola. De sobte, quan arribava la part més divertida, es
va parar la pel•lícula. La gent estava indignada reclamant els diners, i tirant les begudes i les crispetes per
damunt dels seients, i nosaltres vam intentar relaxar
l’ambient però res, no hi havia manera.
AI cap d’uns dies vam tornar els meus amics i jo a veure el que ens havíem perdut el dia que es va tallar la
pel•lícula, i després del que va passar, ens en vam fer
creus, es va tornar a tallar! Primer ens pensàvem que
havia estat pura casualitat, però després que hagués
passat una altra vegada i una altra i una altra jo vaig
sospitar alguna cosa. Ja sé que podia ser una errada
del cinema, però sabent que estava al millor cinema
de la comarca...
Un dia ens en vam adonar que la imatge sempre es
tallava al mateix lloc. Era una imatge on apareixia la
porta del castell de Miravet. Els meus amics i jo vam
anar a investigar-ho per veure que hi passava. Quan
vam arribar a Miravet vam anar fins el castell i vam
veure que a la porta hi havia una fortalesa de ferro, i hi
vàrem trobar una carta. Com que en Marcel era molt
tafaner, la va voler llegir i deia el següent: «Si la pel.
lícula voleu acabar de veure, els enigmes de les portes dels llocs més emblemàtics del territori Riberenc
haureu de desxifrar. Firmat: en Jhon Silver».
En Nil em va preguntar que qui era en Jhon Silver, i jo
li vaig explicar que era un bruixot de la Ribera d’Ebre
que li agradava fer empipar a la gent. Sense embolicar-me més em vaig presentar voluntària per llegir
l’enigma del castell, que deia: «De quin estil es el castell?» Jo vaig respondre molt ràpidament. -Aquesta
me la sé, romànic !En Marcel i en Nil es van quedar bocabadats i em van

preguntar que com podia ser que hagués respost
tant ràpidament i jo els vaig revelar que ho sabia tot
sobre la història dels castells, ja que m’entretenia llegint sobre ells.
Quan vam entrar al castell hi havia un cartell que
senyalava cap a Cal Cavaller, una casa antiga senyorial d’Ascó. Ens vam dirigir cap allí, i a l’entrada de la
casa hi havia exactament la mateixa fortalesa que al
castell de Miravet. En aquell lloc no hi havia cap carta
com al castell, però sí que hi havia un enigma, bé, més
que un enigma posava que expliquessim una llegenda
d’aquella tenebrosa casa. Jo sabia històries sobre Cal
Cavaller, però no coneixia cap llegenda. Sort que en
Nil, que era molt imaginatiu, ens va dir que se’n sabia
una. Va explicar-nos que si passes per davant de la
casa a les dotze de la nit pots escoltar els plors d‘una
nena. En Marcel i jo vam mirar-nos i vam esclatar a
riure, li vam dir que això segur que no era veritat i ell
molt indignat ens va dir que si que ho era. Vam esperar uns segons, i la porta es va obrir! En Marcel i jo
vam quedar al•lucinats i també una mica espantats,
així que vam proposar de marxar corrent però en Nil
ens va recordar que això sols passava a mitja nit i ens
va tranquil•litzar.
Vam entrar i vam buscar la següent pista que ens
portaria al següent lloc però no la podíem trobar per
enlloc. Al final el Marcel buscant prop de les finestres
va moure una cortina que era l’amagatall del rètol que
ens portaria al Mas de la Coixa, de Mora la Nova. I per
si estàveu dubtant, sí, també tenia la mateixa fortalesa. La pregunta era: «Quin segle va ser construït el
mas, i, per qui?». En Marcel, que l’any anterior hi havia anat de colònies, va dir que creia que era del segle
XVIII i que va ser construït pels llagoters i navegants
de l’Ebre. Vam esperar uns segons i finalment la porta
es va obrir. Vam baixar les escales corrent tan ràpid
que vaig caure i em vaig fer una rascada tant profunda que em sagnava tota la cama, encara que per sort
no em feia el suficient mal per haver-me d’aturar. No

vam estar gaire estona buscant perquè vaig caurehi damunt. Era una nota que deia que havíem d’anar
a l‘escola. Vam anar-hi amb moltes més ganes que
els dies que hi anem per fer classe. Quan vam arribar
vàrem veure al Jhon Silver posant-hi la última tanca
i la darrera pista. Quan ens vam apropar-hi, es va esfumar. Quan estàvem a punt de llegir la pista en Nil va
proposar que no l’obréssim i nosaltres ens vam aturar
i li vam contestar:
-Però tu què dius, que t’ha picat, un bitxo o què?
I ell ens va proposar que ho rumiéssim, d’aquesta manera la porta de l’escola no s’obriria i els nens no caldria que hi tornessin. I vaja, ben pensat, tenia part de
raó, així que finalment vam acordar no obrir-la.
L’endemà vàrem anar al cinema i mentre la pel·lícula
anava avançant estàvem més nerviosos. Quan va
arribar el final de la pel·lícula vàrem veure l’escola i de
cop i volta la pantalla es va posar negra i van sortir
unes lletres grans i blanques que deien:
CONTINUARÀ...

PROSA JUVENIL
GUANYADOR
10 MIL PERQUÈS
Aquell maleït soroll que es repeteix cada matí a la mateixa hora, ni un minut més ni un de menys, m’ha tornat a despertar sense cap tipus de mirament esvaint
tota aquella realitat que surava per dins del meu cap,
tota aquella realitat que la puc anomenar somni, però
per què?
Dormir significa reposar amb els ulls clucs, però jo
just en aquest precís instant també tinc les meves
parpelles en mode repòs i tot i això, sé que no estic
dormin, però i si m’equivoco? No puc estar segura de
res, absolutament de res. Fins ara he confiat amb els
meus sentiments i les meves sensacions, però si introdueixo una cullera dins d’un got d’aigua ple, veig
que l’objecte es deforma i quan la trec me’n adono
que es tractava d’un engany de la meva visió, el que
s’anomena com error de percepció. Això em dona a
pensar; «realment em puc refiar d’alguna cosa o fins
i tot d’algú?» No ho sé i no ho sabré mai. Són coses
que no estan a les meves mans i per tant no en tinc
cap garantia. M’agradaria creure que el meu voltant
està dins del que podríem anomenar com un “cercle
de confiança”, que tot el que veig és real; però desafortunadament tampoc n’estic segura. Al final del
carrer el raonament és més que justificat; «jo sols sé
que no sé res».
Per què les coses existeixen enlloc de no existir? És
impossible pensar amb el no-res, sempre hom ha de
pensar amb alguna cosa i això, el simple fet de pensar,
ens dóna entendre que nosaltres existim. Tot allò que
pensa per si mateix significa que és real, que existeix;
per tant nosaltres l’únic que sabem és que som éssers que existim. «Jo penso i després existeixo».
Jo no sé qui soc, em miro al mirall cada dia i cada

cop veig una persona diferent. No em sé descriure,
no sé com soc. Fa dos segons era una persona i ara
en soc una altra semblant o totalment diferent. Les
coses canvien i les persones també; els canvis formen part de la vida. En la realitat no hi ha res estable,
tot varia, es mou, neix i mor. No podem banyar-nos
dues vegades al mateix riu; ni el riu ni nosaltres som
els mateixos quan ens hi tornem a remullar. Podríem
dir que «som com el foc, ens movem, canviem però
perdurem, això sí, sempre sabent que algun dia ens
apagarem».
Es possible que vivim dins d’un somni i que tot allò
que ens envolta és producte de la nostra imaginació,
del nostre subconscient, i aquesta possibilitat sovint
ens pugui jugar males passades. Però si això fos cert,
significaria que la predestinació també és real, i això
ens duria a pensar que tenim la vida més fàcil, que no
cal que féssim res, que no cal que estudiéssim per
a viure millor i ens matéssim estudiant. En resum,
no caldria lluitar per res, i tot el que hagi de passar
passarà sí o sí, independentment que haguéssim intentat canviar les coses. Però jo, que no me’n refio ni
del meu pensament, lluitaré per totes aquelles coses
que desitjo, així si no ho aconsegueixo almenys estaré satisfeta de mi mateixa, que a la fi és això és el que
realment importa.
La vida està al mig de dos no-res. Quan vam néixer
no érem res i quan morirem no serem ningú, o si? Un
mateix no pot viure la seva mort, o si?, l’únic que podem afirmar sense temor a equivocar-nos és que no
la podrà explicar. La mort pot ser el final d’una vida
i el començament d’una altra, o pot ser que marqui
el final d’un somni i que és llavors quan comencem a
viure. Per què tenim por de la mort, si quant nosaltres
existim ella no hi és i quant ella existeixi, nosaltres ja
no hi serem? Hi gent que diu que té por a morir perquè no sap què és, però tampoc sap que és la vida, no
pot saber ni si 2+2=4, potser vivim tots una mentida.
«Què és i què no és?»

A vegades em pregunto si estem sols al món i crec
que m’espanta més la idea de pensar que hi ha més
gent a banda de nosaltres mateixos. Gent diferent
que se’n riurà de mi i que em jutjaran per tal com soc.
Per què m’han de retreure tal com soc? Jo no els he
fet res, al contrari, em passo les hores d’esbarjo en
un racó, sense molestar ni dir res a ningú, no demano
ser popular, demano ser lliure i poder viure a la meva
manera sense que ningú em digui res, en resum, que
m’ignorin. Ser lliure implica molta responsabilitat ja
que tots els fets tenen conseqüències i hi ha cops
que poden perjudicar a altres persones, el problema
és que això no ho pensem fins que passa i és després
quan ens penedim però llavors ens adonem que ja és
massa tard.
-Mireu la Clara jajaja, ja torna a estar al racó. –comentava la Vanessa amb to burleta al seu grupet de les
“pupus de l’insti”.
«Ja tornen a estar aquelles criticant-me, com cada
dia». Elles les dives de la classe, que amb una mirada eren capaces de tornar a tots els nois bojos, i jo
la “friki”, la diferent de la classe, aquella que li agrada
escriure els seus pensaments perquè és l’única manera que se sent lliure per expressar-los, aquella que
amb una mirada fa que una part de la gent s’esfumi al
moment i d’altres que s’acosten a ella tan sols és per
fer-li la traveta i espenyar-la.
Veig que venen cap a mi, per tant ja puc començar a
obrir la motxilla i a treure l’entrepà, la rutina de cada
dia. Però avui no, avui no ho faré, avui seré més forta.
De què em serveix sinó escriure tot això i després no
aplicar-m’ho?, ja n’estic farta!, cada dia quan venen
em deixo trepitjar i baixo el cap. Doncs avui serà que
no! Avui mantindré el cap ben alt, així almenys estaré
satisfeta de mi mateixa, i això és el que realment importa.
-Eh tu! Què fas que no ens tens l’entrepà preparat?
-Em va recriminar
la que portava la veu cantant. -I què amagues aquí?

Què és aquest full?
-Per què no em podeu deixar tranquil·la d’una vegada?
-vaig contestar jo amb la veu tremolosa.
-Dona’ns aquest full, segur que a tota la gent del pati
els hi agradarà molt saber el que escrius, jajajaja! -va
riure ella fent mofa.
Llavors vaig esclatar de fúria i vaig deixar anar tota la
meva energia per sobre les meves pors.
-Sabeu què? No us el donaré, perquè seré jo qui el llegeixi davant de tothom! n’estic cansada d’amagar-me
de mi mateixa, de tal com soc. Si us agrada la meva
forma de ser bé, i si no em dona igual, perquè aquesta
soc jo!
Tot seguit m’enfilo a un banc i començo a llegir el més
fort que puc el paper que porto escrit, i per primera
vegada veig com la gent s’acosta cap a mi, encara
que sols sigui per pura xafarderia o per riure-se’n de
mi. Durant el transcurs de la meva lectura me n’adono
que cada cop són menys les persones que riuen. La
sensació que tinc en aquell moment és de plena i
completa felicitat. Em sento lliure, em sento feliç.
Quan acabo, des de la meva posició veig com un dels
nois que estava més allunyat comença a aplaudir i tot
seguit s’hi afegeix un altre, i al cap de poc moltes més.
Finalment observo just al meu davant on estaven el
grupet de noies que em feien la guitza dia sí i dia també, com s’anaven empetitint per moments. La veritat
donaven més aviat pena.
Continuo sent la mateixa “friki” que era, amb una diferència, aquesta “friki” és feliç. I el curiós del cas
és que tota aquella volta de mitjó me la va propinar
el simple fet de pujar a sobre un banc i canviar així la
meva perspectiva de la realitat que m’envoltava. Tan
debò hi hagués més bancs per a què la gent hi pugés
a sobre de tant en tant.

FINALISTA
EL CANT DEL CUCUT
Va clavar la mirada al Sol i, hipnotitzat per l’encegadora
llum, es va asseure en l’única cadira de l’estança. Els
rajos colpejaven incansables uns ulls que recordaven
el verd del mar. Uns ulls impassibles que havien deixat
anar incomptables llàgrimes perquè, com una onada s’endú tot el que troba per davant, s’enduguessin
records que no paraven d’aflorar repetidament, retraient sentiments i sensacions que no podia admetre i que haurien estat un punt de feblesa dins la seva
ferma mirada.
El Sol va lliscar cap a la vall, i amb ell, les agulles del
rellotge van continuar el seu monòton viatge, emportant-se rere cada minut que passava, una part de
l’esperança que encara sobrevivia dins meu.
Mitja dotzena d’ombres van començar a dibuixar-se
rere els escassos mobles, creixent lentament però
constant, reflectint irregulars i allargades formes que
encara tornaven aquella estança més freda i aterridora del que era.
L’ocell de cucut, l’únic ésser que encara semblava
contenir una mica de vida, va començar a emetre una
ronca melodia que va decaure pocs segons després.
Quatre, cinc, sis. Sóc incapaç de recordar quantes
hores, dies o setmanes vaig passar en aquella habitació. Les manetes del rellotge, que avançaven descompassades a inconstant velocitat, i els dies de total obscuritat havien acabat amb la noció que tenia
del temps.
Aquell vespre en especial, però, recordo que ell va romandre absort pels últims rajos del dia fins i tot quan
aquests havien estat substituïts pels centellejos dels
estels que anaven emplenant el cel.
Va ser l’estrident cant el que el va alertar de la foscor
en què ens trobàvem immersos. No va recaure en la
meva presència, o això és el que vaig pensar quan em
trobava allí, estirada sobre els cartrons que ja s’havien

adaptat a les corbes del meu cos. El so dels seus peus
nus arrossegant-se sobre un sòl cobert de terra em
va fer visualitzar la seva demacrada figura, avançant
amb dificultat cap a un exterior que m’aterrava, fentme sentir una sensació de confort cap a les parets
que em retenien presa en una estranya tranquil·litat.
Vaig inhalar profundament l’aire pur que em deia que
érem lluny de la ciutat, i em vaig acomodar. Una tènue
llum que desconeixia començà a brillar, arraconantme, deixant-me immòbil en aquell cantó.
En topar amb la paret, un petit dibuix planejà fins a
situar-se davant meu. Vaig alçar-lo fins a l’altura dels
meus ulls. Tot i haver estat contemplant-lo cada nit,
em va tornar a ser impossible contenir les llàgrimes,
que es van desbordar per les comissures dels meus
ulls, lliscant sobre el meu rostre fins a caure sobre
aquell abstracte cúmul de colors i lletres on es desxifrava un “t’estimo mare” que tant de significat contenia.
Em vaig contreure davant aquella situació
d’impotència. Portava tot aquest temps sense fer res
per canviar la situació, limitant-me a guardar aquest
dibuix com si fos la sortida del sofriment, creient que
tot estaria bé pel simple fet de tenir-lo sempre al meu
costat. Però ja havia perdut el compte del temps i tot
seguia igual.
Vaig deixar de mirar-lo per desviar totes les idees
que formava el meu subconscient. Els meus ulls es
van posar sobre l’ocell de cucut, que restava presoner
rere les portes entreobertes del rellotge que lluitaven
per no defallir. Els seus ulls em van tornar una estranya mirada. Un roig inconsistent es reflectia en ells,
donant-los vida, fent-los capaços de captar tot el que
estava passant al seu voltant.
No em podia limitar a esperar la meva hora per sortir,
ja no era capaç de retenir més les ganes de justícia
que em corroïen per dintre. Des del primer moment
havia sabut que l’únic que em retenia eren els crits
desoladors que no havien deixat de ressonar com un

murmuri llunyà però alhora tan proper, amplificats
per les parets de la petita estança que els mantenien
presents en cada racó.
L’ocell de cucut va fer un intent de millorar la seva
melodia, però les manetes del rellotge es van aturar,
i amb elles, la mirada de l’ocellet va defallir. El feble
vermell dels seus ulls es va fondre, deixant un buit en
ells. El temps se’m va escolar entre les mans i no vaig
poder compadir-me d’ell, ja que pocs segons després,
la foscor que reflectien els seus ulls es va estendre
per tota l’estança.
Només em va ser necessari el temps que tardaren els
meus ulls a acostumar-se a la foscor per adonar-me
que havia arribat l’hora. Vaig retenir tot sentiment
de por que intentava escolar-se entre les comissures dels meus llavis per reunir-se amb el clamor
que s’anava apoderant de l’ambient i em vaig decidir
a obrir la porta rere la qual m’amagava de les meves
pors.
Un interminable passadís s’estenia a banda i banda.
Fluorescents situats en el llindar de la mort lluitaven
per mantenir viva la tènue llum que deixava veure la
infinitat de portes que restaven tancades a tots dos
costats del passadís.
Rere meu, vaig tancar la porta i, en mig de la penombra, hi vaig llegir el meu nom escrit en tinta roja.
Impactat, el meu cor s’aturà en un sospir. Però allò
no havia estat res en comparació amb el pànic que
m’envaí en adonar-me que totes aquelles portes que
s’estenien als meus costats donaven nom als crits
que m’havien acompanyat en tot moment i ara carregaven l’ambient de terror.
Conduïda per aquells noms que desconeixia, vaig seguir endavant cautelosament, buscant, com qui busca una agulla en un paller, una porta que em portés
cap a la sortida.
Meri Puig, Rosa Navarro, Lara Campos. Molts dels
crits d’aquests noms es van creuar amb la meva àni-

ma, demanant ajut, mentre d’altres restaven, quasi
il·legibles, sota una creu que posava fi a la seva veu.
Entre noms i més noms, un tauló de fusta que cobria
part de l’espai que anteriorment havia estat ocupat
per una porta, deixava entreveure el resplendor que
sorgia de l’altre costat. Sabia que si no m’arriscava no
trobaria una sortida i, al cap i a la fi, ja ho tenia tot
perdut, així que m’hi vaig endinsar.
Centenars de monitors s’estenien per totes les parets
que m’envoltaven.
L’únic moble d’aquella estança era una gran taula sobre la qual s’escampaven, desordenadament, un gran
nombre de llibretes i bolígrafs. M’hi vaig atansar. Quasi
inconscientment, vaig agafar-ne una i vaig començar
a llegir la tinta vermella que tacava les seves pàgines.
“Quart dia:
Un simple dibuix és suficient per provocar el seu plor.
És sensible a qualsevol estímul que li recordi un ambient o persona familiar. Això s’accentua quan fa referència directa al seu fill. El sofriment…”
Perplexa, vaig adonar-me sobre qui parlaven aquells
mots. Vaig tancar les tapes de la meva llibreta i, sent
conscient del que veuria, vaig comprovar que el meu
nom n’era la portada.
Analitzant alhora totes aquelles situacions per les
quals havia passat durant l’indeterminable temps
sola, entre llàgrimes i sofriment, vaig començar a lligar caps.
Vaig examinar totes i cadascuna d’aquelles pantalles.
Els laments que encara ressonaven, incessants, ara
prenien cara. L’horror que es reflectia en elles, en les
cares de moltes persones, aterrides, presoneres de
la por, em va sobrepassar. Un sentiment de repulsió
envers aquell qui havia estat capaç de provocar tot
aquell sofriment no cessava de créixer en el meu interior. Vaig descarregar la meva ira sobre la taula que
s’oposava al meu camí i, deixant anar un crit replè
d’emocions que havia retingut durant molt de temps,

vaig sortir corrent. No volia mirar enrere. No volia tornar a pensar en tot el que havia viscut, en tot el que
molts d’altres i jo havíem estat patint durant qui sap
quant. Només volia sortir, escapar d’aquell cau de
malsons.
No vaig parar, sinó que vaig augmentar la meva velocitat quan vaig veure com a la llunyania, una tèrbola
figura es dibuixava sota la llum dels fluorescents. Les
meves ànsies per arribar on era ell, per poder-li donar el seu merescut, augmentaven rere cada passa
que donava. Vaig alçar les mans quan em trobava a
pocs metres d’ell i, quan ja la distància entre els nostres cossos va ser inexistent, vaig remetre un fort
cop sobre aquell impassible rostre que tanta repugnància em provocava. La perplexitat que es reflectia
en el seu rostre mentre es desplomava va ser quasi
tan gran com amb la que em vaig quedar jo després
d’adonar-me de què havia estat capaç de fer.
Tot recobrant la respiració, em vaig aturar al costat
del cos inert que restava estirat sobre el terra. Oberta, sota el seu cap, descansava la meva llibreta. Un
rajolí de sang que brollava del seu front em va indicar que havia estat la petita llibreta de tapes dures la
que l’hi havia arrabassat la vida. Dels seus ulls entreoberts, irreconeixibles llàgrimes d’un roig intens van
començar a fluir incansablement, amarant les paraules escrites en tinta roja que tacaven les pàgines
que describien el meu patiment, esborrant definitivament, amb el seu sofriment, tot el que ell m’havia fet
patir no només a mi.
Vaig alçar la mirada en adonar-me que tots els crits
que havien passat a formar part de l’ambient havien
cessat, retornant la tranquil·litat pròpia d’aquell paratge.
Vaig tancar els ulls i, quan em trobava immersa en
aquell silenci reconstituent, vaig sentir el dolç cant
del cucut, que em deia que per fi érem lliures.

PROSA ADULT
GUANYADOR
L’EBRE GUANYA UN PREMI DE POESIA
PSEUDÒNIM: Tinter Fluvial
Avui tinc un jurat, vull dir una reunió de persones centrada en premiar algú que hagi escrit quelcom relacionat amb la poesia, serà a les vuit de la tarda, hem
quedat en un Centre Cultural de la població que organitza el certamen. Som cinc persones, comptantme a mi, el llorer es donarà al millor poema o conjunt
de poemes, entre vint i quaranta versos, que parli
del riu en qualsevol matís d’aquest, això és, un poema perfumat d’atmosfera fluvial. S’han presentat una
quarantena llarga de poemes, quaranta-vuit per ser
exactes, els duc tots recollits en una carpeta, analitzats fil per randa, des del que m’ha agradat més al que
no m’ha dit absolutament res, bé, són uns quants que
no m’han dit absolutament res o gairebé res, em criden l’atenció les obres sense cap gràcia que es llencen a competir al riu immens de la poesia, sense més
opció que arribar la riba final, és a dir, al jurat, morts
d’ofegament per clares mancances en tots els sentits. Nedadors verbals amb estils poc treballats que
creuen des de la innocència que tot s’hi val o quelcom
pitjor que tot és poesia, i, és clar, fan aigües.
Em sobta la dèria per anar a premis, hi ha objectiu pecuniari, és clar, però hom ha de saber on és el nivell
suficient per a lluitar almenys pel pòdium, no critico,
analitzo. Dono una perspectiva personal.
Quan t’asseus a llegir des del paper judicatiu, ho fas
amb una consciència diferent a quan t’asseus a llegir per plaer. Des dels ulls de jurat la teva perspectiva
és més crítica, més de puntuar, més d’abraçar amb la
sensibilitat i el rigor de forma i fons aquella obra, sigui
del gènere que sigui.
Avui toca un premi a un sol poema, sobre el riu,
d’altres vegades és narració curta, novel·la, poema-

ri, assaig, teatre... Vés qualsevol branca de l’immens
arbre que arrela la nostra cultura des d’ Homer fins
a aquest precís moment en què faig el tallat previ a
dirigir-me a la sala on dirimirem sobre les obres.
Un fet molt bonic és ben cert, tinc el riu molt present
aquests dies, clar, totes les obres amb més o menys
intensitat i encert, han tocat el riu, la majoria, l’Ebre,
clar, el nostre, però hi ha hagut alguna ploma que s’ha
mullat en el mirall d’un altre riu, concretament entre els participants hi havia una obra sobre el Duero.
M’ha cridat l’atenció, per tarannà de lector empedreït
de poesia, he pensat en Gerardo Diego i en Antonio
Machado, de fet l’autora o autor s’ha posat en els ulls
d’aquest darrer, el poeta dels records en un pati de
Sevilla, i ha caminat amb ell, intuint les emocions de
l’immortal autor de Soledades, el poema és bo, de fet
està entre els meus finalistes.
Surto del bar i camino els cent metres que em separen de l’edifici on hem quedat, és maco amb regust
neoclàssic, dos columnes a l’entrada donen la benvinguda, obro la porta de vidre i travesso un passadís
prou llarg amb la meva carpeta sota el braç. Al final hi
ha una escala amb corba que em du al pis de dalt on
dins una sala m’esperen els altres quatre membres del
jurat, rumio per a mi, - sempre arribes l’últim a qualsevol cita i a aquestes alçades canviar hàbits costa
molt- . La veritat és que em costa molt el diàleg previ
amb gent que conec poc, i més si ens hem de posar
en una feina compartida on el veritablement important és l’anàlisi de les obres presentades al premi.
Fetes les presentacions pertinents, no conec ningú jo, almenys no en persona, sí alguna escriptora
pel nom, de fet m’he llegit alguna obra prou potent
d’alguna companya de sanedrí. Comencem a citar
obres i a valorar-les, totes aquelles que no superen el
vuit de mitjana queden excloses en alguns casos, em
fa llàstima, la meva subjectivitat es veu ferida, algun
cadàver líric resta sota algun d’aquells quaranta-vuit
títols, poder oblidat per sempre. Qui ho sap?

Seleccionem quatre obres finalistes: El dia que
l’oncle gairebé s’ofega; Nimfes de riu; Sirgadors, adéu
per sempre i Jocs de riu.
Sí, Machado i el seu Duero on les mans de Leonor neden per sempre joves, Ofelia fluvial, ha quedat fora
per ben poc, la millor de les obres no finalistes, segons veredicte col·lectiu. Nu d’equipatge, el poeta
poetitzat parteix a la seva immortalitat i la persona
que havia pensat en ell al seu anonimat, esperem que
transitori, penso que mereix algun premi, i tant de bo,
el rebi en un altre certamen literari.
Ens posem a radiografiar finalistes:
El dia que l’oncle gairebé s’ofega. M’ha recordat un
accident que hi va haver al meu poble, diu una veu.
És massa prosaic a estones, diu una altra persona.
S’han colat un parell de faltes d’ortografia, escolto, mentre tracto de connectar amb l’essència del
poema, m’ha semblat divertit com una comèdia que
podia haver estat tragèdia, ben contat, els versos
molt lliures, l’espontaneïtat molt interessant, concloc. Tots cinc posem una nota que ningú diu. Una
periodista amb veu però sense vot del poble, llegeix
els quatre últims versos: “L’ensurt va ser gegant,/
gairebé com la boca del riu,/ que se’l volia engolir, /
per sort, l’oncle va ser David de carn mortal contra el
Goliat d’aigua immortal”.
Nimfes d’aigua. Parla de la mirada d’un voyeur adolescent que anava a espiar les parelles que festejaven
a la vora del riu, ho fa amb un parell de sonets prou
interessants, poder falla la rima massa forçada a estones, diu algú. Interessant, original, fellinià diu una
altra veu. L’adolescent té una mirada a voltes adulta com si l’autor o autora no haguessin sabut ser el
noi extasiat durant tota la història, escolto. Bé, no
és Quevedo, però sap escriure sonets, i això, avui en
dia, té molt mèrit, conclou les aportacions, una veu
sentenciosa. Tots cinc puntuem al nostre paper. La
periodista llegeix els quatre primers versos del primer sonet: “ L’espatlla nua bella, recargolada,/ sospi-

ra lleugera serp molt exquisida,/ la seva metzina per
mi assaborida ,/ sense tocar la nimfa l’he ben amada”.
Sirgadors, adéu per sempre. A nivell històric,
excel·lent, comenta un membre del jurat. Sí, i molt ben
transmesa la força del riu en dies de tempesta, diu altri. A mi m’ha fet conèixer més la feina dels sirgadors
que trenta assaigs sobre ells, almenys l’interior i neguits del sentiment de desenvolupar aquesta feina,
dic amb orgull d’amant de la poesia. Puntuem. Fidels
a la tradició estrenada amb el primer treball, la periodista de veu agradable llegeix uns versos: “ Plovia a
bots i barrals,/ i no sabíem què fer,/ la inconsciència
ens feia avançar, / Benifallet entre la boira mullada en
la llunyania era la nostra Ítaca.
Jocs de riu. El millor és que sembla escrit pel nen
que hi va jugar des de la saviesa de l’adult que recorda, diu hom. Sí, el riu més amic que mai pendent de
cordes, boletes, pilota... Encantador poema, diu altri.
Un pèl enumeratiu diu una tercera veu i amb un lèxic
no massa treballat, semàntica infantil, afegeix un altre membre. Aquesta és la gràcia si no és cau en el
parany de fugir de l’atmosfera de la poesia, hi penso
que no hi fuig, assevera una quarta opinadora. Assenteixo amb un, hi estic d’acord. Votem tots cinc, al paper pertinent. La periodista llegeix: “ I anàvem a totes
hores, a totes estacions, a tots sols i a totes llunes/ el
riu es sabia tots els nostres noms/ i a la muntanya de
l’altre costat els cridàvem/ i en tornava el ressò que
nosaltres enjogassats confoníem per desig d’amistat
amb la veu del riu...”.
Ens posem a comptar vots, el jurat decideix per unanimitat que l’obra guanyadora sigui...
Bé aquest veredicte final tampoc és digne d’esment,
almenys, no per a mi, en aquesta història, sabeu per
què, doncs perquè el veritable guanyador és el riu. El
nostre paisatge fluvial.
Totes quatre han triomfat, llorejades de ple dret, si
algú vol saber l’obra triada com a medalla d’or que vagi
a l’entrega de premis, per a mi, per a tots els respirs

fluvials plegats, ha guanyat el riu que entona ben a
tocar del jurat, una cançó d’aigua emmirallada al cel
blau, ballada per magraners carregats d’orfebreria
esclatadora, coronant-se de llum de lluna literària.
L Ebre guanyador d’un premi de poesia, perquè anem
a veure. Hi ha quelcom més ple de possibilitats poètiques que el nostre riu Ebre? El primer riu en guanyar
un premi literari.

FINALISTA
UNA TARDOR PER ESTRENAR
Raquel Sánchez Segarra
PSEUDÒNIM: Tekna
L’Agnès es troba a punt de complir els 40, el segon any
del seu primer matrimoni va separar-se (havent nascut
el Genís mentrestant), anys després es tornà a casar
amb qui realment li acabà fent de pare al seu fill, l’Enric.
Ara, ja “in extremis” l’Enric, la seva actual parella, li demana de nou tornar a ser mare. Quan va casar-se amb
aquest (concretament durant el trasllat a l’habitatge
on van conviure anys), l’Agnès retrobà el seu vell diari
d’adolescència (que anà assaborint a glops de nostàlgia durant els seus dies grisos) i ara de nou (en la “segona adolescència” pròpia dels 40) aquesta es canvia de
casa novament: nova etapa, nou capítol vital, aquest
cop bescanviant el pis per una casa unifamiliar, amb la
hipoteca corresponent, els préstecs seqüenciats fins
la data de la seva jubilació i el vell diari sempre a punt
per ser rellegit o fins i tot reescrit, el seu company de
viatge imprescindible...
Ara en plena aparent estabilitat matrimonial i personal (rellegint-se a si mateixa, des d’una freqüència
gairebé inconscient servint-se del vell; però, sempre latent diari personal) entre pàgines, entre frases;
però, sobretot, entre silencis gramaticals se li obrien
noves escletxes capritxoses del destí juganer revivint
històries d’altres moments i posant damunt la taula la

pregunta encoberta indirectament: “què hagués estat
de la meva vida si hagués agafat una altra drecera?,
què hagués estat de mi si hagués agafat una altra professió, un lloc diferent per viure, unes altres amistats
o tingués una altra parella....?” I la imaginació li enfila
camins vitals alternatius divergents a la realitat que li
ha tocat viure per teixir, amb pensaments, altres vides
no viscudes...
Realitats calidoscòpiques, pensades i sentides des
d’angles complementaris entre la pròpia Agnès, el Genís (el seu primogènit) i l’Enric: tres mirades, realitats
coetànies complementàries i una sola història de vida
que els farà redireccionar les seves brúixoles emocionals arran de l’accident i l’operació de l’Agnès per un
inesperat traumatisme cranioencefàlic...
AGNÈS: El meu diari
Em preguntes “com estic” i, automàticament, dic
“Bé”. I sí, ho dic amb un automatisme que em permet
dissimular la tristesa que em rosega per dins. No sé
com he arribat fins aquí; però, em sento perduda entre el bosc a mitjanit una nit de lluna minvant: a les
fosques desconcertants, olorant la por a la incertesa
i respirant inseguretat, sentint l’alè a la desesperança
més extenuant. Els metges li diuen “ansietat”; però,
he decidit no dir-ho per no preocupar-vos.
El bàlsam que més em funciona està sent tornar a escriure al diari, al meu diari d’adolescent que vaig trobar
durant el trasllat al pis. És curiós com hi ha històries
que el temps en debilita el color, la rigidesa, la força,
la transcendència... I aquell moment que semblava
ser l’epicentre de la humanitat es converteix en una
anècdota de joventut, en un tènue record o fins i tot
en l’oblit. Rellegint-lo jugo amb el temps i m’emociono
de nou (reciclant sensacions que fa temps eren segellades hermèticament i que ara, de nou, “re-visc” en
plenitud des del record nostàlgic que teixeix el pas
del temps) alhora que inexorablement copso la velocitat en la que se’ns escola el temps; un temps que no
sempre és viscut, si més no amb plenitud.

Ara em demanes tornar a ser mare. Però, no sé si estic
preparada Enric. T’estimo sí. Però, no puc decidir-me
sense abans haver fet net... De ben segur no trigaràs
en venir al llit a dormir després de la dosi quotidiana
de telenotícies, Twitter i de tant en tant alguna sessió de Facebook a la que em tens habituada. Segurament, en aquest moment em trobaràs al llit llegint o
fent el darrer zapping eludint que només fa 5 minuts
que he deixat d’escriure al meu diari, dosis de solitud
diàries, rutines convertides en costum, que esdevenen imprescindibles aquests dies.
Preferiria acabar de sopar, seure plegats al sofà amb
la mà agafada, donar la bona nit al Genís (les nits que
dorm a casa) i compartir en silenci una estona de
companyia. Però, les arrugues del matrimoni també
comencen a ser evidents...
Darrerament ploro sovint i les llàgrimes em cremem
alhora que m’asserenen al mateix temps, en una dolça i amarga combinació sensorial... Necessito parar,
arrencar-me d’aquesta amarga dinàmica de pensaments que em fan agafar velocitats supersòniques
desmereixent el que tinc al davant, convertint-me en
immòbil, oxidant-me il·lusions i cristal·litzant desesperança al mirar-me i percebre el món...
Us demano perdó per “estar” sense “ser-hi”, per no
brillar, per no donar-vos el millor de mi mateixa, per
conviure amb les meves despulles durant aquests
darrers mesos... Espero retornar-vos el que us mereixeu: la meva entrega en plenitud. Crec que us estimo; però, necessito endreçar-me des de dins cap
enfora i deixar de viure com la trista Colometa de Mirall Trencat: des de la penombra i la tristor més insultant. Espero tornar a brillar i “agafar vacances de mi
mateixa”, d’aquesta manera de consumir el dia a dia,
d’aquesta manera de viure que m’esgota, que m’ha
esgotat. No sé si és ansietat o depressió però ara
potser si és moment d’anar a l’especialista. Un cop
hagi acabat d’endreçar les darreres caixes que em
queden del trasllat a la nostra bonica casa nova, em

dedicaré temps a mi per començar a endreçar-me jo
mateixa...
Notes al mòbil del GENÍS
Reconec que porto molt temps convivint en la mama;
però, sabent poc d’ella. Tot i veure’ns quasi cada dia,
ens estem convertint en uns estranys... Des que surto amb la Greta l’he deixat totalment de banda i ni tan
sols vaig recordar el dia del seu aniversari aquest any;
encara que tu, Enric, tampoc em vas fer memòria.
Ella tota sola ha entomat el trasllat de casa, ella sempre ella, invisible i omnipresent, sempre treballant en
silenci; darrerament segellant i desfent caixes a un
ritme frenètic...
No sóc d’escriure massa, més aviat, sóc de poques
paraules: parlades o escrites; però, ara que ets al
quiròfan mama, necessito parlar-te encara que tan
sols sigui fent-me notes al telèfon mòbil.
Fa 3 hores que t’han començat a operar pel traumatisme cerebral que has patit després de caure de
l’escala on t’enfilaves per endreçar meticulosament
l’armari de la teua nova habitació a la casa nova que
heu construït amb l’Enric.
Em miro un i altre cop els vídeos del meu iPhone 6 (regal del papa) per escoltar “en present” la teua veu ara
silenciada pel quiròfan...Però, em ressona per dins
sentint que encara hi ets. Miro i remiro les darreres
fotos fins que les llàgrimes m’impedeixen veure-hi!
Al veure-les m’adono que t’estimo “fins al cel i més
amunt”, com et deia quan era petit; frase que ara portava anys en desús...
He entrat al teu Facebook mama, perquè he de reconèixer que ni tan sols et tenia com a “Amistat”. Llegir i mirar les teues publicacions, tristament, m’ha
permès conèixer-te i sentir-te a prop, viva. Si us plau,
desafia la mort, no et deixis emportar encara, et necessito amb mi, ens queda tant per compartir!
Les últimes fotos teues (enfeinada amb un mocador
als cabells en plena operació “trasllat”) són els meus
darrers records ara vestits de gala per la teva absèn-

cia... Mentre t’imagino, t’oloro i el pensament m’endú
a fer-te un petó a la galta com fa anys que no et faig
(per la vergonya pròpia de la mentalitat adolescent);
però, aquest capítol de la nostra vida m’allunya del
que he viscut fins ara i sento que em permet mirarm’ho de lluny, amb sentiment crític, potser aquestes
hores hospitalàries m’estan fent créixer.
Fins i tot he compartit amb l’Enric algunes de les publicacions que més m’han impactat. Feia mesos que
bàsicament publicaves cites (les que a tu tant et fascinen mama); de fet, a casa ara ja m’he acostumat
a tenir decorat el despatx sempre amb alguna cita
penjada vora l’ordinador o cobrint la nevera... I ara començo a entendre que han estat la teua medicina de
capçalera: consells, reflexions, carícies espirituals...
Sempre t’he sentit dir que “les cites són petits tresors de saviesa concentrada a petites dosis que cal
destil·lar amb intel·ligència” i crec que ara en començo
a prendre consciència, a cada cita t’hi trobo a tu.
Les cites que més m’han impressionat li he llegit en
veu baixa a l’Enric, evitant que em ressonés la veu en
aquesta freda estança de l’hospital; però, penso que
ho he fet amb la precisió necessària per escoltar el
batec de cada paraula.
Em sento trist, com si veiés un paisatge des d’un retrovisor quan justament ja és passat... Tan de bo hagués sabut entendre’t tan sols amb la mirada, alguna
paraula, o perquè no, amb alguna conversa que no
hem tingut. Que poc t’he mirat veient-nos cada dia
mama! Surt del quiròfan, obre els ulls i abraça’m com
fa anys que no ho fem. T’estimo, malgrat aquesta paraula faci anys que hagi estat aliena al meu vocabulari
quotidià impregnat de monosíl·labs i converses trivials, que lluny he estat de tu tenint-nos tant a prop!
L’ENRIC: la carta que t’escric
Barcelona, 16 de setembre de 2019
Carinyo,
Fa tant de temps que no t’escric una carta que em

sorprèn que ho faci a ara. Sóc a la sala d’espera del
l’UCI, esperant que es desgastin les hores ràpidament per poder tornar a entrar al teu box i sentir-te
viva, sentir-te aquí.
Han passat 48 hores de la teva operació a vida o mort
malgrat no ho sàpigues... I quan sóc dins no faig més
que mirar-te, acariciar-te la mà o la teua careta dolça,
fins i tot així, amb els tubs, els monitors electrònics i
el colpidor cap embenat et trobo bonica.
He portat anys de promocions internes a la feina que
he combinat amb fites atlètiques i reptes a nivell
personal... Però, amb tu fa massa temps que no ens
marquem cap fita compartida més enllà de la casa
nova i la proposta de tenir un fill; decisions més aviat
unilaterals que no pas propòsits compartits... A partir d’ara espero poder escriure un punt i a part a les
nostres vides i retrobar-nos de nou aquesta mateixa
tardor. No saps les ganes que tinc que et donin l’alta,
arribem a la casa nova i vora el foc a terra (amb el reflex tan sols de les flames ataronjades) et pugui fer el
massatge als peus més llarg del món (bevent a glops
el te fumejant amb gingebre que tant t’agrada) i que
escassos cops et dedico.
Somio agafar-te la mà i tan sols passejar (fer-ho en
silenci mentre escoltem el so de la tardor al nostre
jardí vestit d’honor per rebre’t, amb les seues madures magranes rogisses, pintades amb càlides pinzellades d’aquest equinocci, donant color i omplint de
vida la nostra tardor), fer-te el cafè del matí i parlar de
com ens planifiquem el proper cap de setmana o què
farem per sopar... Petites anècdotes quotidianes que
ara són el més gran dels desitjos a assolir.
Desperta si us plau Agnès, obre els teus negres ulls,
roents, vitals, bohemis, dolços! Regala’m la teua mirada un cop més per poder respirar i començar a connectar-me jo també a la vida de nou, perquè aquests
dies se m’ha aturat el món, s’han congelat els plans i
no penso més enllà de “l’aquí i l’ara”, tan sols penso en
tu vida meua.

Paraules interiors de l’AGNÈS
Us escolto cada cop que veniu i reconec les vostres
veus entre els sons electrònics, hipnòtics, que fins i
tot m’acompanyen i em ritmen el son. Tot i aquesta
aparent certesa no sé si estic somniant, ni sé on sóc
amb certesa; però, intueixo que sóc a l’hospital, tot
i que no sé exactament la causa. Tan sols em sento
immòbil, pesada, emboirada, a mig camí entre l’oníric
i allò real.
Em sento estimada, les vostres paraules són tan dolces i tan sinceres que moriria per abraçar-vos; però,
el meu cos no em segueix. Tocar-me la mà amb el
vostre escalf em fa somriure l’ànima... Fent-me creure que encara sóc viva i que tot el que està per arribar
serà bo.
Us estimo. Desitjo, amb la força més indomable, que
el destí m’ofereixi una segona treva per poder descobrir plegats, el repte que de menut el Genís ens preguntava: on passen l’hivern les papallones...
Ploro per dins, no sé si em cauen les llàgrimes; però,
sento que la infermera diu que potser “(...) la noia del
box 5 està a punt de despertar”, tan de bo pugui obrir
els ulls i la vida em regali la vostra companyia aquesta
tardor per estrenar.
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PROSA INFANTIL
GUANYADOR
IGUALTAT
Tot va començar al pati de l’escola d’un poble molt
petit. Era una escola fosca, on ningú tenia il·lusió
per anar-hi: ni els professors ni tampoc els alumnes.
Aquella escola s’ensenyava des de petits que els nens
havien d’anar a un pati i les nenes a l’altre. Cadascú
havia de complir en la seva funció, i els uns no podien
jugar amb els altres perquè no es consideraven que
eren iguals. Tots els nois jugaven a la pista de futbol;
i al patí del costat es trobaven les noies, algunes passant el temps xarrant, i unes altres fent Tik Toks.
Un dia, cansades de fer sempre el mateix, van decidir
anar a jugar a futbol amb els nois. Alguns d’ells no van
tenir cap problema, la resta no ho van permetre. Posaven qualsevol excusa per tal de no deixar-les jugar,
uns deien que ja tenien els equips fets i si els tornaven a fer, no tindrien temps de jugar, uns altres deien
que la pista era petita, que si hi jugaven les noies no
podrien jugar bé, i després directament hi havia els
que deien que sols podien jugar els nois perquè les
noies no en sabien, i el futbol era exclusivament pels
nois.
«El futbol és un esport de nois!», «Les nenes heu de
jugar a nines!», «Quedeu-vos fent Tik Toks que és
l’únic que sabeu fer!»... Aquests i molts altres comentaris van omplir aquell pati d’escola, lluny quedaven
els valors de l’amistat, el civisme i la igualtat.
Les noies en sentir dia darrere dia els mateixos comentaris abaixaven el cap tot assumint que eren inferiors dels nois i que mai podrien comparar-se.
Per sort a meitat curs una parella de bessons formada per un noi i una noia van arribar nous al centre.
Ell, amb el nom d’Àlex, un autèntic lluitador com el
seu nom significa, un noi actiu que mai és dóna per

vençut. I ella, Llibertat, tota una revolucionària, que
va aconseguir canviar aquell pati d’escola en un lloc
d’il·lusió, un lloc màgic.
Àlex des de ben petit que practicava hip hop, la dansa
era la seva passió i n’estava orgullós, mai cap burla de
cap altre nen l’havia fet acovardir. Llibertat, sempre
havia estat una gran esportista, no soltava mai la pilota del peu i els pocs cops que ho feia era per anar a
practicar skate amb els seus amics.
Quan els dos germans van arribar a aquella escola,
ràpidament es van fer els populars de la classe; dos
joves nous i radiants, tot un centre d’atenció. A l’hora
d’esbarjo, Llibertat va agafar la pilota i va proposar a
les companyes per jugar a futbol. Elles estranyades li
van explicar que el futbol era pels nois. La noia no donava crèdit, i va anar a explicar-li al seu germà que estava dret damunt d’una de les taules de pícnic gravant
un Tik Tok per enviar al seu grup de WhatsApp de hip
hop. Els bessons es van plantar a la pista de futbol,
i ell, allí al mig de tothom va obrir l’Spotty del mòbil
i va començar a demostrar el seu talent. Al principi
se sentien algunes rialles d’aquells que es creien els
“matxos” de l’escola, però quan Llibertat va començar
a fer tocs i filigranes en la pilota van callar de cop.
Per tots aquells nens i nenes, l’actuació dels bessons
va ser un autèntic aprenentatge. Veure com aquells
dos joves feien el que els hi guiava el cor sense importar-los el què diran els altres, amb un somriure d’orella a orella, va fer que a poc a poc més nens
s’unissin a ballar i més noies a xutar a porteria. Per
primer cop, cadascú va fer el que va voler, respectant-se entre ells i perseguint la desitjada tolerància i
igualtat. Quan va sonar el timbre que marcava el final
d’aquella estona d’esbarjo plena de sentiments i valors, es va veure dibuixat al cel l’Arc de Sant Martí més
gran i més brillant que havien vist mai.
Aquell dia van decidir canviar el nom de l’escola i la
van anomenar “Escola Arc de Sant Martí”. Llibertat,
orgullosa del que havia aconseguit va gravar aquell

espectacle meravellós i el va penjar a les xarxes socials. El vídeo va començar a córrer com la pólvora
i ràpidament es va fer viral. Van ser tantes les emocions que va causar que es va decidir recordar cada
25 de Novembre com el dia de la igualtat de gènere.

FINALISTA
AJUDA’M
- Riiing!!!- va sonar el timbre de les 15:00h que indicava que s’havien acabat les classes d’un divendres
al migdia.
La Marta va recollir els llibres i se’n va anar a casa
tota sola. Va agafar les cartes de la bústia i va entrar
a casa. Feia una flaire a macarrons amb tomàquet tan
forta que va seure directament a la taula per menjar.
Quan estava mirant el televisor, després de dinar, la
seva mare li va donar una carta que estava adreçada
a ella. Quan la seva mare encara no havia sortit per la
pota, ja l’havia obert amb molta curiositat per saber
qui li havia escrit. Josep Martí, no li sonava de res, qui
podia ser?
Dins la carta hi havia un mapa, on hi havia una gran
creu, quasi dalt de tot, feta amb un gran retolador
vermell molt cridaner. Hi havia alguna cosa més…
Era un paper on es podia llegir sis lletres que li van fer
agafar un calfred, AJUDA’M.
Eren les 16:30h, no era gaire tard, així que va decidir
anar fins al lloc on hi havia el senyal marcat al mapa,
ja que no era gaire lluny de casa. Aquell lloc era una
esplanada molt gran, no hi havia cap cosa ni cap lloc
on hi pogués haver una persona que demanés ajut.
Llavors, quan ja no sabia què fer, va veure un objecte
molt gran tapat amb una manta. Li va cridar la curiositat, i ho va destapar, però només hi havia com una
cabina de telèfon, però sense telèfon. Era allò el que
buscava! Ho va saber perquè hi havia unes grans lletres, del mateix color que les de la carta, on hi havia

escrit altre cop AJUDA’M.
S’estava fent fosc, així que va decidir tornar-ho a tapar amb la manta, d’un color rosa, envellit pel sol i les
pluges durant tot el temps havia passat tapant aquell
aparell tan estrany. L’endemà a primera hora, aniria a
investigar-ho.
...Tong, tong, tong- sonaven les campanes
que indicaven que eren les 6:00 del matí. Era dissabte i a la Marta li encantava dormir, però li va pesar
més la intriga que la son i va anar a canviar-se i a esmorzar. Després de deixar una nota dient als seus pares que havia sortit i que tornaria a l’hora de dinar, va
anar a investigar. A ella li encantava la ciència, més
concretament la tecnologia, però mai havia vist res
semblant. Així que no pararia fins entendre que era.
Al cap de dies, setmanes i mesos va descobrir, per
molt impossible que semblés: que era una màquina
del temps! Després d’una bona estona tocant, mirant
i remirant, va saber posar-la en marxa. Per començar
va decidir viatjar 20 anys al futur, concretament
l’última setmana d’octubre, el dia de la fira del seu poble natal, Móra la Nova.
Deixant enrere el gèlid dia de desembre del 2020, va
entrar dins la cabina del temps i va teclejar 24-102040.
Llavors, va experimentar un canvi de pressió molt
fort. Li feien mal les orelles, i s’estava marejant. Tot
feia voltes, i pensava que no podria aguantar més. De
cop, tot es va aturar. Ja no se sentia ni el soroll que li
estava fent agafar mal de cap. Però, quan va obrir la
porta… No s’ho podia creure! S’esperava trobar una
fira millor que la del 2020, però no, no hi havia fira, la
contaminació ho havia arrasat tot. Sense saber com
sortir d’aquell futur tan dolent, va entendre que hem
de canviar des d’aquest mateix moment. Allò era espantós!
Quan va aconseguir tornar al present va treballar molt
dur, va fer manifestacions contra el canvi climàtic, va

lluitar per un planeta, i per una persona que no sabía
ni qui era, en Josep. Tot i que repetia aquest nom
constantment, no se li acudia d’on podia venir, però
tenia clar que aquell AJUDA’M era real.
Qui sap si potser el Josep podria ser, en un futur, el
seu fill, a qui agraira que fes cas al seu ajut per poder
tenir la fira de Móra la Nova com tots els anys.
Va valer la pena fer tanta feina, i esforç per tenir una
fira. Que seria del nostre poble sense fira? Doncs gràcies a la Marta i a les persones que la van ajudar, el
2040 va arribar i es va poder fer una bonica fira com
tots els anys.

PROSA JUVENIL
GUANYADOR
REESCRIURE’NS
El lleu xiuxiueig de la tela envellida. El gastat rondineig
d’aquell gat ple de puces. L’expectant silenci de la matinada. La suau fressa de les gotes que s’escapen de
la canonada trencada. El dolç cant de la pluja contra
el vidre de l’habitació. L’ulular d’algun mussol llunyà,
ofegat per les gruixudes parets de l’edifici.
L’escenari perfecte per escriure, activitat que havia
deixat ja feia molt de temps per culpa teva, i jo malbaratant aquest moment pensant en tu.
Amb el bolígraf de tinta envellida a la mà, era incapaç
de redactar una sola frase coherent sense desfer-me
en llàgrimes.
Els meus ulls cansats em reclamaven amb recel les
hores d’insomni de les nits anteriors. Continuava sense poder escriure, el teu rostre, els nostres records
em perseguien.
T’havies emportat amb tu, com una ventada de pri-

mavera, la meva rebel·lia, la meva espontaneïtat, la
meva creativitat, la meva essència.
T’havies dissipat com la boira matutina que solies admirar des d’aquell ruïnós balcó.
En aquell mateix instant, em vaig aixecar i m’hi vaig
apropar, sense adonar-me’n, hipnotitzada per les paraules atrapades en la meva cansada ment.
Em vaig recolzar sobre la barana rovellada, amb
compte de no acabar-la de trencar.
Solíem contemplar la posta de sol des d’aquest mateix vell balcó d’aquest encara més vell edifici, al qual
en temps passats havíem anomenat llar.
Ara tan sols en quedaven les cendres, del que va ser
un intent de conte de fades.
Em vaig passar la mà pel rostre, com si amb aquest
petit acte em pogués treure de sobre la pila de malsons que arrossegava, presa de les teves mentides.
Un pelatge blanc trencat, més aviat marró per la
brutícia, em va acaronar els peus descalços. No
m’agradava massa aquell gat i jo a ell tampoc, mai li
havia tingut gaire estima, però reconec que en moments com aquell em feia sentir menys sola, menys
miserable.
T’estimava. I tant que ho feia. Mai no n’havia estat tan
segura.
Tu i jo vam connectar, com la lluna i el mar en formar
la capritxosa marea, com el sol i el cel al fondre’s en
l’alba.
Després de tot, si pogués tornar enrere no dubtaria
en tornar-te a conèixer.
Escolliria tornar a créixer junts, tornar a enamorarme, tornar a viure junts, tornar a equivocar-me.
Però no t’escolliria a tu. M’escolliria a mi, a la persona en qui m’he convertit gràcies a tot el que m’has fet
viure.
De vegades, encara m’agradaria poder rellegir la nostra mediocre novel·la, agafar cada una de les seves

pàgines, cremar-les a la llar de foc i tornar a redactar
cada moment, junts. Però jo m’estimo i tu no t’ho mereixes.
La teva ferida encara cou sota la meva pell marcada,
dins, al cor. Encara no t’he oblidat. No crec que mai
ho faci. Però tinc l’esperança que algun dia aprendré a
viure sense tu. Sense la teva veu. Sense els teus ulls.
Sense el teu somriure. Tan sols jo i els meus desitjos,
que em vaig privar de gaudir a l’estar amb tu.
I tot i que l’opció de tornar-te a buscar és molt
temptadora, sé que el millor és descartar la idea de
reescriure’ns.
Ara toca començar a redactar una nova novel·la.

FINALISTA
SOMNIS D’ESPERANÇA
Vaig néixer el 5 de setembre de 2008 a les dotze
de la nit exactes, ni un minut abans ni un després,
m’explicava sempre l’àvia. Ara quedaven poques hores per complir els meus 12 anys, i simplement estava
estirada en un llit mirant el sostre; aquest any no tindria ni pastís, ni regals, ni ningú que em felicités.
Aquella habitació semblava aterradora, parets rugoses com la pell d’un gripau, el sostre ple d’esquerdes
que semblaven cada cop més obertes, un llit que
grinyolava cada cop que em movia, el terra brut i ple
de pols...però tot això era insignificant per mi.
Mentre observava avorrida els dibuixos que feien les
línies fracturades del sostre, em preguntava com seria el dia del meu aniversari si hagués nascut en una
altra família, realment, com seria la meva vida?
Intentava dormir, però em resultava impossible, tot
tipus de records se’m passaven per la ment.
Érem una família perfecta i feliç, el meu pare, la meva
mare i jo.

El pare es deia Martí, era alt com un pi i fort com un
roure; de fet, quan anava al gimnàs, tots es quedaven
bocabadats i envejaven la seva força i forma física. El
seu rostre era característic, les línies de la cara ben
definides i els ulls grans com a taronges. En canvi, la
meva mare, l’Emma, era tot el contrari. Tenia una estatura d’una mida més bé baixa, era molt prima i mai
li havia agradat l’esport. El seu cabell i els seus ulls
eren negres com una gola de llop i la cara pàl·lida com
la neu.
Es van casar joves i enamorats, i formaven un matrimoni molt bonic que va esdevenir perfecte quan després de 3 anys em van tenir a mi. Dubtaven del meu
nom, no sabien ben bé quin posar-me, però al final
van decidir anomenar-me Mia.
Tinc molts records de la meva infantesa on sempre
estem els tres. Cada tarda anàvem a passejar una estona i a l’estiu passàvem per la geladeria més popular
del poble i ens compràvem un gelat, el meu sempre
era de torró, el meu preferit.
Sempre ens havia agradat viatjar, i tant a l’estiu com
a l’hivern viatjàvem junts d’una punta del món a l’altra,
descobrint nous indrets i cultures, vivint noves experiències.
Tot això es va esvair quan vaig complir els 7 anys.
Una nit plovia a bots i barrals, descontroladament.
Mai m’havia agradat el soroll dels trons ni la llum dels
llampecs, així que em vaig aixecar amb la meva manteta de llana i el meu osset de peluix lila i vaig anar corrents a l’habitació dels meus pares. Sempre ho feia
quan tenia por, i ells m’abraçaven i em tranquil·litzaven
fins que ens adormíem els tres junts. La presència
càlida dels meus pares em donava seguretat i les
meves pors s’esvaïen lentament fins que aconseguia
adormir-me.
Aquell cop no va ser així.
Quan vaig arribar a l’habitació vaig veure a la mare
asseguda al terra, al racó més fosc, plorant amarga-

ment. Brollaven sense parar llàgrimes dels seus ulls,
que lliscaven poc a poc fins arribar al coll de la samarreta, allí desapareixien.
Al veure-la tan trista li vaig preguntant impacient que
li passava. Ella parlava, però els plors no em deixaven entendre les seves paraules trencades, així que
simplement em vaig limitar a abraçar-la i acaronar-la,
intentant-la consolar.
Van passar hores i hores i continuava plorant, fins
que va arribar un punt en què ja no quedaven llàgrimes, només una tristesa profunda en la seva cara
pàl·lida com la neu; les dues, allí al terra, abraçades,
ens vàrem adormir.
L’endemà em vaig despertar i estava jo sola a
l’habitació, al racó on hores abans m’havia adormit.
Per uns instants vaig pensar que simplement havia
estat un malson, però aquella idea va desaparèixer de
la meva ment al veure un petit full, arrugat i mig estripat a la tauleta de nit, on es podia llegir:
“Emma, no puc continuar així, fingint que t’estimo,
fingint que m’agrada passar la vida amb tu.
El millor és que marxi. Cuida de la Mia, sola o amb algú
millor que jo.”
En acabar de llegir aquell text, vaig notar un calfred
per tot el meu cos immòbil, la pell se’m va posar de
gallina, els ulls humits per algun motiu no podien plorar. La meva ment, d’una manera freda va reaccionar:
ara havia de ser forta per ajudar a la mare, que em necessitava més que mai.
Baixant les escales vaig notar una olor estranya, vaig
pensar en el pa torrat que alguna vegada a la torradora s’havia cremat, però tot i això, aquella fragància no
em resultava familiar. Encuriosida vaig dirigir-me cap
a la cuina.
La mare estava asseguda a la taula de fusta corcada
que ens havia deixat l’àvia anys enrere, observava per
la finestra amb una mirada perduda la gent que passava pels carrers. De sobte m’hi vaig fixar més aten-

tament. A la mà subjectava una cigarreta amb forma
no massa definida que poc a poc apropava als seus
llavis gruixuts i tendres, expulsant lentament el fum
espès del tabac . A més a més, sobre la taula hi havia
tot tipus d’ampolles amb begudes que mai havia vist
a casa abans. El seu aspecte captava la meva atenció
i no entenia res. Amb els meus set anys, m’havia de
preocupar d’alguna cosa?
Aquella escena i comportament es van fer habituals;
es preparava cigarretes amb herbes seques que esmicolava amb els dits, bevia descontroladament,
sense parar, en pocs dies va perdre la feina, i els
amics que convidava a casa de tant en tant semblaven estranys per mi. La meva petita ment interpretava que la vida de la mare era complicada i la situació
a casa cada cop empitjorava. Un esperit fred, adult i
assenyat m’ajudava a sobreviure, preparava el menjar, enllestia la roba i mantenia casa endreçada tant
com podia. Quan ho feia, em sentia orgullosa.
Un dia, sobre les set de la tarda, la mare va marxar
de casa sense avisar, mentre jo feia les tasques de
l’escola. Tardava en arribar, així que, com de costum,
em vaig preparar el sopar amb una mica de verdura
que vaig trobar a la cuina i vaig anar a dormir després
d’una dutxa que em va relaxar.
Al meu somni apareixia una guineu preciosa. Tenia un
pelatge d’un color taronja intens combinat amb diversos tons de marrons, com les fulles a la tardor. Era
perfecta!
Estava envoltada de flors i d’ametllers de primavera,
no depenia de ningú, corria sola, feliç i lliure pel camp,
gaudint de tot el que l’envoltava, una natura exuberant.
El somni va desaparèixer amb un soroll estrident,
que em va despertar i que arribava des de l’entrada
de casa.
Em vaig aixecar del llit com als vells temps, enrotllada
amb la manteta de llana i abraçada al meu peluix lila

i, vaig baixar les escales sigil·losament. Ara ja amb 11
anys, continuava aferrada al meu petit osset, que era
l’únic que em protegia.
Vaig experimentar una sensació de tranquil·litat al
veure que era la mare, tot i que el seu aspecte no era
gaire agradable, més bé maltractat i consumit per les
drogues i la beguda.
Duia els cabells despentinats com la cabellera d’un
lleó després de la lluita amb la seva presa, el maquillatge ja no l’ajudava, més bé circulava escampat i difós pel seu rostre resultant una cara lletja, i el pitjor
és que arribava a casa a altes hores de la nit totalment borratxa.
Mentre ella cantava cançons sense sentit i caminava
donant cops d’una paret a l’altra del passadís, em vaig
acostar poc a poc dient-li:
- Mare, no et preocupis, sóc aquí amb tu.
La vaig agafar pels braços com vaig poder, sort que no
pesava gaire, i vam pujar un a un tots els esglaons fins
l’habitació. Em vaig adonar que recolzada a mi ella ja
dormia. Amb molt de compte, com si fos una nina de
porcellana, la vaig deixar caure al llit i dolçament la
vaig cobrir amb la meva manta preferida, i vaig deixar
al seu costat el meu peluix lila, perquè era la mare qui
ara necessitava la seva protecció.
Tornava a somiar amb aquella guineu però aquest
cop, no tenia un final tan feliç, en lloc d’estar al camp
ple d’ametllers florits, estava trista atrapada dins
d’una mena de gàbia gran i oxidada.
Com la nit anterior, el meu somni va ser interromput
per un soroll que venia de nou de l’entrada de casa,
però aquest cop eren les set del matí, just havia sortit
el sol quan algú picava a la porta insistentment.
Sabia que la mare no obriria, dormia profundament,
així que amb el meu pijama de flors curt de mànigues i camals pel pas del temps, vaig obrir la porta
per descobrir un home seriós que aparentava uns 50
anys amb una barba llarga que semblava que mai se

l’hagués afaitat.
Estava espantada i confosa quan em va preguntar si
podia entrar.
Quan era petita el pare sempre em deia que no deixés
entrar desconeguts a casa, però vaig reconèixer a la
butxaca del seu uniforme gris el lloc d’on procedia. El
vaig deixar entrar.
Li vaig oferir un cafè, una infusió... i ell, sobtat, em
va mirar, sorprès del meu comportament que potser
no encaixava amb la meva edat. Ell sense respondre,
amb una veu greu, va preguntar per la mare i amablement li vaig contestar que encara dormia.
Després d’una llarga i intensa conversa amb un munt
de detalls que van destrossar el meu cor, sabia que
aquella era la millor opció, tant pel bé de la mare com
del meu, una nena que amb un esperit de supervivència fort i decidit, no sabia fins quin punt podria continuar protegint una mare amb grans dificultats.
En aquells moments em sentia com la guineu, atrapada en una gàbia rovellada i sense sortida.
Tot i això, pels barrots de la gàbia podia ataüllar noves flors i ametllers de primavera per on passejàvem
de nou la mare i jo, una vegada desintoxicada. Aquell
pensament em feia sentir tranquil.la, segura i orgullosa i no m’importava estar en una habitació aterradora, de parets rugoses com la pell d’un gripau, amb
el sostre ple d’esquerdes i un llit que grinyolava cada
cop que em movia.
Ara, al centre de protecció de menors, iniciaré una
nova vida, amb nous amics i experiències, amb
l’esperança de retrobar la mare recuperada i lliure,
com la preciosa guineu que corre pel camp.

PROSA ADULT
GUANYADOR
UN BITLLET DE CLASSE PREFERENT
29 de juliol de 2013
“Cuida-la, si ella marxa jo hi vaig radera”. No em cansaré de repetir-ho, perquè així ho sento. Em sento sol,
la trobo a faltar. Des del dia que va marxar amb la Marineus a Joan XXIII, amb el plat de bajoques i pataca
preparat per dinar, ja no ha tornat. Fa una setmana que
no la veig i sé que són pocs dies, però per mi són eterns
i la meua única distracció són els exercicis amb la pilota de goma que la fisioterapeuta de l’hospital m’ha recomanat, així potser puc recuperar la força i mobilitat
que vaig perdre després de l’ictus, fa dos mesos.
Tinc esperança, sé que ella aviat tornarà i, aquell dia,
necessito poder moure amb tacte tots i cadascun dels
meus dits, per poder-la tocar. I potser, si m’esforço,
també puc tornar a caminar com ho feia abans, sense
el bastó, i així la podré acompanyar a comprar abadejo
al mercat dels dimecres.
10 d’agost de 2013
Avui m’he despertat amb moltes ganes de plorar. Veig
que em faig gran, que necessito ajuda per a gairebé
tot, ells ja fan la seua i jo només els dono feina. Mon fill
Joan ha vingut a donar-me el bon dia i m’ha regalat una
abraçada d’aquestes que em reconforten, m’ha preparat un cafè amb llet i una magdalena, però després ha
hagut de marxar al magatzem a soldar unes reixes.
Amb ma filla, la Marineus, hi parlo cada dia per telèfon,
també fa més d’una setmana que no la veig perquè segueix de prop l’evolució de sa mare; ella és més freda,
i se’n burla, no sé si d’enveja, quan veu a son germà
recordant-me quant m’estima; mai oblidaré l’últim dia
que em va dir que m’estimava molt, va ser pel meu 80è
aniversari, ja fa tres anys, i jo no em vaig poder contenir
l’emoció. Lo petit ha marxat a viure fora, ve algun dia

a treballar però sempre té pressa, deu estar enfeinat
amb el pis que s’acaben de comprar.
I pensant amb ells, los meus fills, i amb ella, la meua
estimada dona, he decidit passar el matí entre records, assegut al meu sofà, el del costat del rellotge;
l’altre, el del costat del radiador, se’l va adjudicar ella
ja fa molts anys, per escalfar-se els peus quan arribàvem del tros. L’àlbum de retratos ja té uns anys, però
és especial; el vam començar a construir junts, amb
una fotografia de quan festejàvem; són pàgines que
m’adjuden a viatjar entre memòries. Però avui el viatge ha sigut curt, perquè a la segona pàgina he trobat
un retrato, ja mig esgroguissat i amb les cantonades
arrugades, que m’ha fet aturar. Sortim ella i jo, a la platja de Torredembarra. Recordo que hi vam anar amb lo
primer tren, i que abans de pujar em vaig comprar un
rellotge a l’Economato, per no fer tard a la tornada. Jo
estava molt emocionat per explicar-li tots los racons
del trajecte, que coneixia a la perfecció gràcies a totes les hores amunt i avall amb lo “Vagó de Socorro”,
arreglant avaries. Ella estava molt nerviosa, li havia
demanat permís a sa mare per poder venir amb mi, i
s’havia comprat un banyador negre a Ca Descarrega.
Recordo que aquell dia no podia parar de contemplarla mentre mirava per la finestra del “clase preferente”;
estava preciosa tota ella, des dels seus cabells curts
i castanys, passant pel seu escot i fins arribar als tacons d’agulla que s’havia posat.
Una vegada vam arribar a la platja, vam plantar la sombrilla i recordo com es va treure aquell vestit de flors
vermelles plenes de vida, i és una imatge que es va
clavar a la meva memòria fins avui. Si no m’equivoco,
després de passejar una mica per la costa vam fer-nos
este “retrato”, i jo el vaig portar durant molt de temps
a la llibreta de registre de la RENFE, per les travesses
que ens van portar a viure un dia màgic. Avui he volgut
plorar mentre el contemplava amb el rellotge a la mà.
29 d’agost de 2013
Los dies continuen passant. Ja fa un mes que va in-

gressar a l’UCI i semblava que tot anava bé, fins i tot
va ser forta per suportar una operació a vida o mort,
però la veu de la Marineus avui no m’ha agradat gaire;
ella sempre em vol transmetre calma, però jo l’he notat
neguitosa, com si alguna cosa no anés bé.
Mon fill Joan i la dona han vingut a passar la tarda
aquí, amb mi, però jo no estava centrat. Hem xerrat
un bon “rato”, diuen que aniran uns dies de vacances
per desconnectar d’aquest ritme de vida i que algú em
vindrà a cuidar els dies que no hi siguin; potser la néta,
que és com ma filla. Jo només els he recriminat que
vull anar a l’hospital, per veure-la. Necessito agafar-li
la mà i fer-li notar el meu escalf, estic convençut que
ella m’ho agrairia, però no hi ha manera… cap dels tres
m’hi volen portar perquè diuen que estic massa dèbil, i
que només fa tres mesos que vaig tenir l’ictus. Sé que
necessito recuperar-me, però viure amb aquesta angoixa no m’ajuda gens.
Mon fill petit diu que, quan la passin a planta, m’hi portarà. Però jo tinc por, em sento cada dia més buit i les
hores no passen. Tan difícil és? Què hi faig jo aquí, sol?
Continuo anant cada dia a rehabilitació, ara ja puc fer
alguns passos, agafat a la barana com quan vaig començar a caminar amb 10 mesos. I també puc estirar
un braç i l’altre, mentre somio poder-la abraçar. Cada
dia li explico les novetats a ma filla, per a què li transmeti; segur que es posa contenta de veure que ja no
estic tan malament.
4 de setembre de 2013
Avui ha vingut la Marineus, diu que son germà petit anirà
a l’hospital a veure-la a l’últim torn, el de les 21:00h. Ha
vingut per agafar roba i per veure’m, i també ha aprofitat per arreglar algunes coses per casa, esperançada
que algun dia la mama tornarà. Però diu que això va per
llarg, que hi ha dies que està molt bé, però d’altres que
està més apagada. M’ha explicat que li transmet tot el
que jo li dic, i ella ho deu entendre perquè veu que tanca els ulls quan li parlen de mi, i li cau alguna llàgrima.
Jo no sabia que li havien fet una traqueotomia i que no

pot menjar sòlids; deu estar molt malament, amb el
que li agrada un bon plat de qualsevol cosa...
Ma filla està més prima, jo la veig molt preocupada;
ha sortit tres o quatre vegades a fumar mentre estava
aquí, i mira que li he dit que no ho fes… però deu estar
molt nerviosa, com jo.
Abans que marxés li he donat un sobre, per a que li posi
sota del coixí, i li he tornat a demanar que la cuidi, perquè sento que si ella marxa jo hi vaig radera.
27 de setembre de 2013
Avui l’he notat molt prop. Com cada nit, li vaig donar
una besada quan em vaig agitar, i es veu que em vaig
quedar parlant-li fins que no vaig tenir més forces.
El rellotge de polsera, que em vaig comprar fa 50 anys,
em continua recordant l’hora per arribar puntual a rehabilitació.
Aquests dies m’agito i m’aixeco sol, tots tenen molta
feina, però mentre em contestin al telèfon des de Tarragona, ja estic content. Almenys així rebo notícies
cada dia. La Marineus diu que li va posar el sobre davall
del coixí, però que no se n’haurà enterat perquè des de
llavors no obre els ulls i dorm de manera relaxada. Ella
creu que se’n sortirà, i que tornarem a estar junts, però
mons fills no ho veuen de la mateixa manera, i ho sé
perquè ja no parlen del dinar familiar que tenien previst
per a quan ella torni.
La jove em porta el dinar i el sopar cada dia, res a veure amb lo caldo de gallina que em preparava ella però
també em cuida molt bé. La néta treu el cap de tan en
tan, ella em té consentit i em permet tot el que li demano, però ara està acabant els seus estudis i tampoc la
puc veure gaire.
Ells no se’n recorden, però la setmana que ve serà el
nostre aniversari de bodes. Enguany celebrem les noces de zircó. Li he demanat al net que em porti a Vinaixa a comprar-li alguna medalleta d’or, i ja li donaré
quan pugui. Però ell tampoc té temps.

1 d’octubre de 2013
Avui tots han començat a córrer. Han trucat de
l’hospital i diuen que ja no hi ha res a fer. Estic desconsolat, i he demanat que necessito anar-hi, però
fins que no m’hi he barallat no hi ha hagut manera.
Al final, la parella de la neta m’ha vingut a buscar;
és un bon jan. He anat fins al coll de la Teixeta amb
llàgrimes als ulls i molt dèbil, però poc a poc he anat
agafant força. Qui sap, potser per tot el que duia a la
butxaca de la camisa.
Només creuar la porta de l’hospital he volgut soltar la
gaiata que últimament sempre m’acompanya. I a pas
tremolós però constant, he pogut arribar al fons de la
primera planta. He creuat la porta del BOX3, i allí estava ella. L’he vist tranquil·la, descansant, tapada amb un
llençol blanc, però el monitor donava la senyal de que
encara hi havia vida. I he demanat uns minuts per als
dos, sols. Només he volgut llegir-li a cau d’orella el destí del bitllet de classe preferent que tenia al coixí des
de feia uns dies, dins d’un sobre i que he comprovat
que ningú havia obert. La veritat és que no he necessitat massa estona, li he tocat la cara, li he agafat la
mà, molt fort, i he volgut tornar a marxar cap a casa.
Nosaltres sempre ens hem entès a la nostra manera, i
avui també ha estat així.
Ella se’n va. I el meu rellotge s’està tornant boig.
10 d’octubre de 2013
Fa una setmana que la vam enterrar. Jo no em trec del
cap la blancor, l’olor i la força que vaig notar quan vaig
estar al seu costat per última vegada. Però així com
passen els dies me’n queda menys, d’aquesta força.
Avui se m’ha trencat la corretja del rellotge que portava
cada dia, però tampoc passa res. Ja no vaig enlloc, i
mirant el rellotge les hores no passen mai per a mi… A
més, fa dies que falla.
Fa una setmana i un dia que no vaig a rehabilitació,
no en tinc ganes perquè tinc massa coses al cap, i a
comprar abadejo al mercat dels dimecres ja no sé si hi

tornaré més. Per a què tantes hores de fisioteràpia? Si
jo ja només somio.
14 d’octubre de 2013
Mon fill gran ha vingut un moment, de bon matí, abans
d’anar al magatzem. M’ha recordat, una vegada més,
quant m’estima i just en aquest moment ha arribat sa
germana per quedar-se amb mi. I se n’ha tornat a riure.
Avui, com ahir a la nit ja em vaig dutxar i afeitar, ens
hem quedat un ratet al llit, xerrant els dos i recordantla. Jo tenia els peus freds, i m’ha posat uns mitjons
de llana. Després, m’ha ajudat a vestir, mentre el cafè
amb llet es calentava al butano. Li he demanat que em
posés el retrato de Torredembarra a la butxaca de la
camisa, junt amb la primera medalla que li vaig regalar
quan era la meva promesa. Filla, tu també m’estimes?
-Papa! Papa! Papa!
Ella el va cridar, però com a resposta només va rebre
un petit suspir i uns ulls vidriosos que li van recordar,
de manera convençuda, aquell <<si ella marxa, jo hi
vaig radera>>.I de la butxaca dels pantalons li va caure un rellotge, trencat i sense pila, junt a un sobre que
contenia un bitllet de tren de classe preferent amb
destí <<espera’m, vindré allà on siguis tu>>.

FINALISTA
ORQUÍDIES I MADUIXES
PSEUDÒNIM: Magdalena
Li vaig veure menys cabells que mai, ben plantats
com la gespa, això sí. I grisos, també. De color plata, com els meus anells, però menys brillants. Duia la
gaiata per casa i una rialla posada.
- He agranat per defora i traginat per aquí i per allà.
Ara anava a posar una rentadora. I bé, estic bé. He
fet una feinada ja. Ho he de fer ara que puc, quan
no podré no ho faré.
No em deixarà mai de sorprendre la seva energia, tan
positiva sempre. L’admiro per això, i per moltes coses més, però aquesta capacitat em meravella. L’he
vist sempre envoltada de flors i plantes, i arbres vius
i tesos, com els seus cabells i com el seu posat. Així
la veig jo, com una flor perenne fortament arrelada i
acolorida.
Vaig néixer sis dies després que ella bufés les 67 espelmes. Les dues som de finals d’any i de la cubeta de
Móra. Una de cada banda del riu, això sí.
- Tinc dos botelles de cava guardades, ja ho saps?
- Sí, ja m’’ho vas dir. Per celebrar el cumple no?
- Ah per quan vulguis, una és per a tu que te la
guardo.
A les dos ens agrada la subtil amargor escumosa del
cava. De fet, a mi, m’agrada també perquè sempre fa
festa. M’agrada el cava perquè beure cava vol dir brindar i celebrar. M’agraden les taules parades, les copes
al lloc i els “xin-xins” dels vidres en tocar-se.
- Vale, una pel meu cumple i l’altra pel teu pues.
- En faig noranta, ja ho saps?
- Sí que ho sé sí.
Ho sé i no deixo de recordar-ho. Noranta anys es
diuen molt de pressa, però amaguen moltes coses.
La iaia va néixer l’any 30 a Móra d’Ebre, entre el riu,

els camps i molts germans, sis concretament. M’ha
explicat que era esquerrana i a l’escola no n’estaven
gaire d’acord, així que sovint li lligaven la mà a la cadira, perquè aprengués a escriure amb la dreta, com
tocava deien. M’encanta veure com ara dibuixa les
lletres amb l’esquerra, poc comprensibles, però amb
l’esquerra. Ja us dic jo que a tossuda no la guanya
qualsevol. I, crec, que això també ho he heretat d’ella.
- Érem 7 germans i només quedo jo. Man germana
va arribar als noranta-cinc, a ver si arribaré com
ella.
- Claro que sí, pobra de tu que no hi arribis! – sempre li responc igual.
El 1939 la iaia i els seus germans jugaven al carrer
quan la seva mare els va cridar per dinar. Em parla
sempre d’unes escales i de com van pujar-les tots
junts. Jaume, el seu bessó, hi anava darrere. Quan
van ser dalt la mare els va preguntar per ell. El soroll
que van sentir després els va fer córrer escales avall
de nou. El Jaume ja s’havia apagat i no van tardar en
prendre’l, vés a saber qui i vés a saber on. “No li vam
poder fer enterro, pobre”, m’ha dit sempre.
L’atzar va fer que fos Jaume qui jugava amb un artefacte sense explotar. Aquell nen de nou anys només
jugava, com han de fer els nens, i aquell absurd riu de
sang se’l va emportar, a ell i als anys que li quedaven
per jugar i viure. De vegades penso que l’atzar hagués
pogut canviar de direcció, posant en dubte la meva
existència.
- Ho celebrarem diumenge iaia?
- Vale, quan vulgueu.
- I de què voldràs el pastís?- vaig dir-li jo volent
complir el seu desig.
- De nata i xocolata. Així me’l faràs tu?
- Claro.
- Estàs feta una pastissera.
Ara sóc jo qui li cuina de tant en tant. Recordo, però,

que durant diversos anys les bajoques amb patata del
seu hortet eren el meu plat preferit. Primes i tendres
com elles soles, recordo inclús el plat en què ho servia
i les estovalles. Ella m’ha cuinat moltes vegades, amb
estima i guardant-me sempre la millor part, el millor
tall i la verdura més tendra. Recordo encara més el
seu pati, enramat d’arbres i flors a més no poder. Un
perer que encara no sé com aguantava, rosers, geranis, clavells que són els seus preferits i unes bajoques
com no les he menjat mai.
Recordo els estius en la taula blanca de metall, sota la
vinya que ens cobria i que deixava passar el Sol just.
I els llavis rojos, del suc de les maduixes que collíem
i menjàvem amb deliri. Quines maduixes i quin record
més dolç.
També dibuixàvem i pintàvem, flors sobretot. En
aquella casa no hi han faltat mai.
- No et fa falta res pues? Ens veiem la setmana que
ve?
- No, tinc de tot.
Vaig marxar més contenta del que havia entrat, com
quasi sempre que vaig a casa seva. M’agrada veure
com, malgrat els anys i les experiències, ella sola se’n
surt. Amb gaiata o sense no li falta l’impuls per afrontar el dia amb llum i energia. Més inclús que la que tinc
jo sovint, amb 67 anys menys i unes cames molt més
fortes.
En marxar vaig veure l’orquídia blanca que té a
l’entrada. Sempre he sentit que les orquídies no viuen
d’un any per l’altre. Doncs les de la iaia sí, tot ho reviscola, té força per ella i per repartir. I així la veig jo, com
una orquídia de pètals blancs.
Una setmana després i amb un negatiu a la butxaca
hem pogut celebrar les noranta arrels que la fan viure, amb cava inclòs, com no podia ser d’altra manera,
i un pastís de nata i xocolata que porta tot l’amor del
món.
Quan la miro, m’hi veig moltes coses d’ella. Tinc la

sort, crec i així ho espero, d’haver heretat, a més del
gust pel cava i la bona cuina, la seva tossudesa, i una
petita part de la seva força. La iaia porta molt pes a
les esquenes, molts germans i un fill de menys i moltes vivències, igual que tots els avis, de bones i de
dolentes. No decau per res, i jo desitjo veure en mi
aquesta capacitat de poder amb tot.
Amb el regust de cava i les bombolles encara saltant
sobre la llengua la miro i l’admiro, i desitjo haver heretat tota aquesta vida que jo li veig. En els seus ulls,
en la seva manera de caminar i d’abraçar-me, és tota
llum.
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