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UN PRÒLEG PER SANT JORDI, UN ANY MÉS

Un any més, hem de parlar de “celebracions en condicions excepcionals”. 
Un any més, Sant Jordi ens ha agafat amb la mateixa il·lusió que ha hagut 
de xocar amb la realitat. Quan vaig pensar aquesta activitat per als meus 
alumnes l’any passat, poc m’imaginava que tornaria a proposar-los, des de 
la fredor d’una pantalla, que ens hi tornéssim a posar. 

Tampoc m’imaginava, evidentment, que sortiria del territori de 
l’aula per a convertir-se en un concurs interuniversitari: aquest any, esta-
ven convidats a la competició els estudiants de la Universitat Carolina de 
Praga i la Universitat Comenius de Bratislava. La quantitat d’estudiants 
que podien optar-hi ja era un motiu per estar d’enhorabona en el món de 
la catalanística txeca i eslovaca, però com veureu pels resultats, encara ho 
està més en constatar que tenim entre mans una generació imaginativa i 
capaç, de la qual podem estar molt orgullosos.

En el nostre Concurs de Microrelats els participants no només han 
d’escriure el seu conte, sinó pensar una trava per algun dels seus “contrin-
cants”. Això els obliga a aguditzar l’enginy independentment del seu nivell 
de llengua, i a buscar solucions literàries als reptes que els han llençat els 
seus companys: en aquest recull podreu trobar exercicis lingüístics molt 
complexos – especialment per a estudiants de català com a llengua estran-
gera –, subversions a les normes imposades, literatura juganera, resultats 
més sentimentals... Un ampli ventall que, hem d’advertir, aquest any hem 
deixat sense modificar, un aspecte que també pot ser interessant de cara 
a l’anàlisi d’errors.  

És un lloc comú dir que ha estat difícil triar un guanyador. Veureu, 
però, que els resultats d’aquest any són una prova fefaent que no és cap 
convenció afirmar-ho en aquesta edició: a causa dels empats en primera i 
tercera posició, hem hagut d’establir cinc guanyadors en lloc de tres! To-
tes les obres presentades, però, mereixen la nostra felicitació i, ben segur, 
la vostra lectura. Deixem, doncs, que siguin els relats els qui us parlin a 
partir d’ara: que en gaudiu!

Elena Casas Cortada
Lectora de català de la Universitat Masaryk

Fotos: pixabay
Universitat Masaryk (Brno)
23 d’abril de 2021

Instagram: @catala.brno
Facebook: /katalanstina.brno
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LA FELICITAT ÉS REAL NOMÉS QUAN LA COMPARTEIX

Hi ha un mas nan al mar, on viu un elf xic en nom d’Ain. No hi és sol, ça 
viu amb el seu gos. L’Ain sol fer cas al seu arc tot el dia. Ja que té por d’aus 
(i el mas és ple d’aus, de ver) i, què és més rar, un por del tot món, mai no 
ix del seu tut. Lla té tot que cal per què jeu, mou, cou i beu... (té gra per fer 
pa, i hi s’ha fet un pou.) No ha de fer cap pas del seu cau. I com que fer ço, 
com que té eix por, l’elf va amb el cap cot tot l’any. 

Ara, com a tot dia, l’Ain jeu en el seu jaç. Tot d’una l’elf ol un baf rar. 
“Hi ha un sis o un as. Un ve,” es diu. “En cap cas ixo, ni si és un rei.” No es 
fia ni del que veu, per mor del seu por.

Un es mou a poc a poc. L’Ain veu el seu gep i un gat bru. Veu que 
duu un sac. Sap que és un mag. El seu ull el veu fit a fit. Tot d’una el mag 
cau. L’Ain sua. Tem. Es mou pel seu tut. Bot del seu jaç. Ix. No en fia. Ix, 
a tot rem. 

L’elf rep el mag al seu mas. El mag diu que es diu l’Ibi. L’Ain veu que 
l’Ibi és un bon jan. El mag seu i l’Ain li duu pa que ha fet i que té per si 
cas. El pa va bé amb vi que l’Ibi va fer. L’Ain riu i veu que el mag va amb 
el cor a la mà. 

L’Ain ara sap que tot el que fa, com viu, ni fa ni fum. Cal que un té 
el seu mag.

Magdaléna Janiová
1a classificada (en empat)

(c) brisch27

L’autora tenia la trava següent: en el relat es poden utilitzar només parau-
les que tinguin com a màxim tres lletres.
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les enormes finestres. A través d’elles, el professor admirava la naturalesa 
exòtica. Tanmateix, una espècie exòtica que destacava en un fons general, 
era ell mateix - un caucàsic que va arribar a la llunyana Nova Guinea per 
capturar algunes espècies de papallones. Per exemple, el representant més 
gran del món: Ornithoptera alexandrae, que ara mateix ell prepara per as-
secar-la. També, per a l’exposició local, va portar algunes papallones rares 
i estimades, com ara: Phengaris arion, Actias artemis, Catocala sponsa. El 
seu favorit era Parnassius autocrator, que va capturar personalment a una 
altitud de 4.000 metres a la seva terra natal, i que era l’àncora dels records 
de la increïble expedició.
– Escolta, jove! Aquestes criatures viuen amb prou feines algunes set-
manes. Gràcies al meu treball, complauran aquest món per molt més de 
temps.
– Exactament! Els seus vida és tan curta i vostè priva-les d’això. Què ob-
tindrà d’elles penjats en algun lloc en un marc i recolliren pols? Són boni-
ques allà on pertanyen – a la natura. Al cap i a la fi, no és per res que vostè 
escollia uns habitatges amb la millor vista.
– Ja ho veu... No és només una papallona, és una espècie rara. Tard o 
d’hora desapareixerà fins i tot sense la nostra intervenció i ningú més les 
podrà admirar.
– Però, com ho sap? – el jove indignava. Potser la parella està dividida per 
vostè, començaria una nova generació de papallones, que no desapareixe-
ria.
– M’agrada el teu optimisme. Però, per desgràcia, sense el biòtop necessa-
ri no hi haurà papallones. La mateixa naturalesa està canviant, i personal-
ment hi tinc una influència mínima.
– Per què no intenteu fer més, que preservar la memòria de la bellesa? Al 
cap i a la fi, hi ha tantes coses a fer.
– Eh! Encara ets completament ingenu. Bé, en primer lloc, no és tan fàcil 
de fer. I en segon lloc, això no és el meu objectiu i posem fi a això.
El jove estava furiós amb una reticència tan absoluta a actuar contra una 
injustícia tan evident.
El professor va reprendre el seu treball, perquè ha continuat un dia som-
niat.

Anna Radchuk

LA CONSERVACIÓ 

– Aquesta vosaltres afició és horrible!
– Disbarat. Això no és una afició – és la meva passió, és la feina de la meva 
vida! I no és tan terrible – la resposta va sonar a través d’un somriure 
càlid.
– Vostè creu que és just prendre la vida d’aquestes criatures? Especialment 
de tan boniques.
– Però, no em prendré, la vida, de quelcom a la qual soc completament in-
diferent - va respondre el professor, continua somriure. I al mateix temps, 
amb la seva mà segura, encara que arrugada a causa dels anys passats, va 
clavar un altre agulla de cap.
Avui ha estat un dia somniat per a ell. Seia a una taula ampla de fus-
ta immers en el treball, a l´abraçada dels rajos del sol que passaven per

(c) M_W

L’autora tenia la trava següent: en el relat hi hauran d’aparèixer cinc espè-
cies d’insecte.
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Tenia les mans tremolades, la sang que gotegava i gotegava com una pipa 
semi-trencada, gota a gota. Només llavors es va adonar que no era sang, 
sinó les seves pròpies llàgrimes. Mai no va saber quin poder tenia a les se-
ves mans. No ho va voler mai. Només es va pensar: “Vull que tots callin” i 
ho van fer. La boca cosida antinatural i els ulls eixamplats. Tothom es gira 
cap a ell i s’agenolla davant seu. El supliquen perquè torni les seves veus. 
Tot i que no sap com. Només pot plorar mentre la gent el pul·lula.

Mária Helena Gomesová

(c)photosforyou

L’autora tenia la trava següent: el protagonista ha de ser un ésser demos-
tradament fictici: mític, inventat...
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Es va despertar, es va llevar, es va rentar i després va obrir l’armari. “És la 
meva passió!” va dir, mentre el seu elegant vestit penjava allà. Es va posar 
amb orgull i va anar a treballar. “És la meva passió!” va dir quan entrava 
al seu despatx al pis 78, ja que li encantava la seva feina. Treballava amb 
nous clients, comunicava i coneixia noves persones interessants. “És la 
meva passió!”  - va dir, ja que nous contactes l’ajudaven a avançar a la 
vida. Després va acabar la jornada laboral, va deixar l’edifici i va veure el 
seu Bentley verd. “És la meva passió!”  - va dir, perquè mirant-la, estava 
motivat. Va tornar a casa i hi havia una família, una dona i una filla me-
ravelloses que l’esperaven. “És la meva passió!” - va dir perquè volia viure 
per a la seva família. Va sortir al vespre al balcó de casa seva i va prendre 
vi, pensava .. “És la meva passió! La meva vida es la meva passió!” - va 
pensar.

Danil Lebedev(c) S. Hermann & R. Richter

L’autor tenia la trava següent: el protagonista ha de dir “És la meva pas-
sió!” cada dues frases.
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TU SAPS DE LA MAR?

 Estaven Miquel i Josep en un vaixell prop de les Illes Balears. Tots dos es-
taven tranquilament recolzats a la borda gaudint de la brisa del mar, quan 
de sobte va dir Miquel.

 — Tu saps que el meu iaio arribava a pescar fins ací amb una barca 
de vela llatina d’un metre i mig d’eslora i un arpó?— va preguntar 
molt orgullós Miquel.
 — Doncs si que arribava lluny— va respondre sorprés Josep.
 Aleshores van estar uns quaranta segons en silenci, però Josep va 

trencar el silenci.
 — Miquel, tu saps de la mar?— va dir amb assosec Josep.
 — Sí— va contestar ràpidament Miquel.
 Bé, amant de la llengua, supose que no has suat la cançalada per 

arribar fins ací. Solament hem vist una breu conversació i ara és el mo-
ment de demostrar si saps com voldria el poble que acabara aquest diàleg, 
ací tens tres opcions:

1.  — Josep, entre rialles, li diu a Miquel—  Si saps de la mar, 
hauries de saber que amb una barca tan xicoteta no eixia rendible 
vindre fins ací a pescar, crec que estàs exagerant un poquet.
2. — Josep, il·lusionat, li diu a Miquel—  Sembla increible, es 
nota que saps molt de la mar. Un dia hem d’anar junts a pescar.
3. — Josep, agafant-se amb les mans l’entrecruix, li diu a Mi-
quel— Doncs dis-me si açò és polp o calamar.
 Supose que és clar quina és la opció més popular, on la magia del 

vers es junta amb el bon humor amb el que poble ha d’afrontar la vida.
 Ara ja ho saps, si algú et pregunta si saps de la mar, recorda-te’n 

d’açò.

Pablo López Mor

(c) Matt Hardy

L’autor tenia la trava següent: la trama ha de passar en un vaixell prop de 
les Illes Balears.
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UN DESIG INDISCUTABLE

En aquest poble, on se situa el nostre relat, el temps no corre. Fa cents de 
anys quan va parar per sempre. Tot el soroll del món des de aquell dia no 
ha pogut entrar aquí.

Abans de moltes dies i nits... En una masía molt allunyada del po-
ble, i alhores de tot i tothom, vivia una familia de fusteres. Fa moltes ge-
neracions quan si algú volia una cadira o una taula, en solia demanar-les. 
Però no era possible venir a la casa seva, la semblava gairebé com una 
fortalesa, i fer-ho personalment. Hi havia només una opció: la dona del 
fuster anava al poble un cop de setmana per a “rebre comandes”. 

En una casa situada al cor del poble tenia el llar una familia de fe-
rrers. Era la familia ordenada, respectada per altres pobletans, i sobre tot 
devota. Pero existia un misteri: mai es podia veure la dona del ferrer, sols 
vàries llegendes corrien entre la gent.

L’afició per llegendes en aquest poble des de sempre era molt greu. 
Potser ho tenia relació amb pèrdua de la consciència del temps. Una lle-
genda molt estesa tenia connexió amb el fet que la familia fusteriana va 
quedar sense fills. I això, en aquest poble, no ho era normal.

Possiblement un lector estimat vol preguntar, de què tractava la lle-
genda mencionada? És fàcil: es deia que la dona fusteriana al seves pas-
seiges setmanales anava a la casa del ferrer, on esdevenia, per varies hores, 
la mare de les seves fills. Tot això perquè el fuster no en va poder tenir. 
Doncs, per això mai es podia veure-la. Com he dit: fàcil.

Ningú es esforçava a descobrir la veritat, la realitat. Res no les mata, 
les llegenges, tant com la realitat veritable. I la gent ho sabia, ho sap fins 
avui. És una mena de treva entre misteris i llegendes. Sempre ha essent, 
vull dir: avui dia igualment com fa segles.

I dic avui dia perquè fa unes hores que he descobert aquesta llegen-
da de un poble probablement inexistent. És cert que també jo la trobo 
veritable. És indubtable perquè no pot ser que hi hagi una dona sense un 
desig de tenir fills.

No pot ser? La gent ho pensa, ho sap. I la gent té la raó, la raó en que 
mai entra el soroll del món, el soroll que mati tota la pau.

Vít Groesl

(c) Free-photos

L’autor tenia la trava següent:  la protagonista ha de ser una mare.
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POTS CREURE EL QUE VEUS? 

“Ho sents?“, “Què?“ li vaig respondre. La Chloe, sempre tan atenta, va 
anar cap a la finestra oberta i sembla una mica atònita. La nostra casa 
situada al carrer animat, avui a la nit està tranquil. Potser i per això sento 
so.  El so quin no poden de produir ni home ni animal. És alguna cosa 
que mai no he sentit. Anem a fora i busquem d’on el so ve. Observem els 
cotxes, els bancs, la tanca davant de la casa, però sentim que el so ve de 
baix. Ens apropem a la gespa i començo pensar que dormo i tinc somnis. 
El llum del fanal fa les ombres prolongades. Miro a la Chloe i veig que té 
el pell de gallina, és tard i fa fred . Anem a prop a la gespa. “Veus el que 
veig jo?” amb incredulitat miro fixament al trèvol. M’agenollo i descobre-
ixo que la planta respira. Els tubs dels pètals inflen i es desinflen. No, no 
he fumat avui ni una copa de vi he pres. A més la Chloe el veu també. De 
sobte arriba un home i diu encantat: “Ets aquí! Ves cap a mi.” I el trèvol 
es dona impuls i salta al palmell d’home. “Moltes gràcies, moltes gràcies. 
Fins després els meus amics” ens diu i se’n va ràpidament. Comencem a 
riure i estic segur que ningú ens creurà.

 Taťána Kretzerová

(c) InspiredImages

L’autora tenia la trava següent: l’heroïna principal és una flor plantada da-
vant de la casa. El conte no ha de contenir pronoms demostratius.
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ENDEVINALLA 

De totes les lletres, vull que em diguis què omple el primer lloc.

 Luboš Kolář

(c) flockine

L’autor tenia la trava següent: ha de fer una endevinalla sense la lletra a 
on el concepte que s’ha d’endevinar és la lletra a.

SOLUCIÓ:
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AVARIA AL METRO

El metro s’ha parat de cop. Se n’ha anat la llum. Dues joves han deixat de 
xerrar. Un home amb un portàtil a les seves cames ha deixat de treballar. 
Només una senyora gran continua amb la seva trucada. No triga gaire i 
s’adona que tothom l’està escoltant. Deixa la trucada i al vagó s’estén un 
silenci que es podria tallar.

En Jordi, assegut en mig del vagó, està observant els seus companys 
de viatge. No l’estranya el silenci, l’estranya la foscor i el comportament 
dels passatgers al seu voltant. Tots callats, com si s’aturés el món. A cap 
d’un moment el Jordi nota que a la senyora gran li parpelleja el mòbil. No 
sap si li sona també, però veu que li fa molta vergonya agafar-lo. Al final 
l’agafa, parla amb la boca tapada amb la mà, diu quatre paraules i el penja. 
En aquest moment ja gairebé tothom mira les pantalles dels seus mòbils, 
agraïts que en aquest túnel ja hi ha cobertura i poden utilitzar l’Internet. 
Què ha passat? No ho sap ningú.

En quinze minuts, que semblen tota una eternitat, se sent un cop 
a davant, de seguida un cop a darrere i el metro es comença moure a 
poc a poc. El tren entra a l’estació més propera on l’andana està plena de 
gent. Tots semblen ben despistats i no acaben d’entendre el que ha passat. 
Només veuen que a l’estació han entrat tres trens de metro connectats i 
el tren enmig està ple de passatgers. Ve algú del personal i pas a pas va 
obrint manualment les primeres portes de cada vagó i així allibera tots els 
passatgers.

A l’andana tothom està xerrant, fent preguntes, trucant o mirant el 
mòbil. I en Jordi? Segueix amb el silenci que li ha fet companyia tota la 
seva vida i surt de l’estació.

Jana Kuklová
1a classificada (en empat)

(c) Igor Ovsyannykov

L’autora tenia la trava següent: El protagonista és sord.
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DEL DIARI D’UN GROM DE JARDÍ

13. de Març
Sóc grom de jardí. Em dic Jordí del jardí. Ara mateix la meva vida ha co-
mençat. Em van comprar a l‘internet.
 20. de Març
La primavera ha començat avui i els meus amos m‘ha posat al jardí. Bona 
idea? Mala idea?
 1. de Abril
Neva.
Plou.
Fa fred.  
Primavera com una revista.
Enginy molt.
Em ric molt.
Em plou al cap.
És una broma de Abril?
 5. de Abril
 Cap de gossos no pot fer pipí sobre mi!
 7. de Abril
El nostre jardiner està aquí. Què em vol dir?
 1. de Maig
Truqueu la polícia de jardí. He sigut segrestat. On estic? Qué estic? No 
jardí del Jordí o Jordí del Jardí? Com?!
 2. de Maig
Ara sóc el grom del patí. Jardí o patí. Patí o jardí.
 10. de Maig
M‘ajudeu! Molta gent em mira cada dia de la vorera. Fins i tot hi ha una 
perillósa gata. Podeu em tornar?
 1. de Juny
Vaig morir. Em van tornar i vaig trencar. Adéu. Vaig al lloc sense gossos 
i gats. Ja no sóc Jordí del jardí. Sóc res. En aquest moment espero els es-
combriaires.

Kristýna Machová
2a classificada

(c) Couleur

L’autora tenia la trava següent: no es poden fer servir oracions subordina-
des, és a dir, les frases utilitzades només poden ser simples.
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SUPERMAN ÉS MILLOR QUE BATMAN

Aquests temps esten ple de bullici. M’atreviria a dir que la gent només 
viu 3 dies de cada 7. I anomenem aquests tres dies al cap de setmana. 
Els dilluns són probablement odiats per tothom. Molest aixecar-se a les 
8:00. Aquesta sensació d’impotència quan recordes com la societat et fa 
la pressió. Com a mínim 3 escoles graduades durant els primers 25 anys 
de la teva vida i després 40 anys de feina i decadència mental.  I per tant, 
encara estás estirat al llit a les 7:50 dilluns i penses en el sentit de la vida ...
La vida d’una dona és més difícil que la d’un home, diuen les feministes. 
Suposadament el permís de maternitat no és  permís. “Criar un fill és el 
més difícil del món i els homes haurien de inclinar davant les dones ...” La 
meva opinió? Estupidesa.

Tres anys a casa. No has de llevar a les 7:00. De tant en tant, dónes 
de menjar al bebè i tornes a embalar-lo. Res catastròfic! Tres anys del per-
mís i després probablement em tornaré a quedar embarassada … Prefe-
reixo tenir un bebè al coll que treballar en una mina amb la sensació que 
puc morir cada segon.

El pobre home no pot queixar-se lentament. No té la puta regla…
però encara ha de guanyar una nova casa i una bossa de Channel per a la 
seva dona. El consens social és essencialment una filosofia de tota la vida. 
Fer el que s’espera de tu i el que l’empresa requera com ‘’correct”. Porta una 
samarreta amb una S invisible al pit: no ploreu, no obstruïu i sigueu com 
un robot. Fins i tot si teniu un cotxe de Bruce Wayne, tampoc no ha de 
ser dolent…

Hmm, Probablement hauria de pensar menys i aixecar-se. Només 4 
dies i és un cap de setmana un altre cop. 

Després tornaré a la vida real.

Barbora Sepšiová

(c) Adithya Rajeev

L’autora tenia la trava següent: cal incloure la frase “Superman és millor 
que Batman”.
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L’homenatge als tots els gays que van morir als anys 70.
UN LLIBRETER QUE VA COMETRE UN DELICTE

Estimat amic,

Fa molt de temps que no ens veiem per última vegada. Encara tinc gust pels teus 
petons i sento la brisa que surt del balcó obert d’aquella petita habitació d’hotel. 
Arreu on miro, puc olorar el teu perfum i el teu olor. Puc sentir les roses posa-
des en un gerro sobre la taula, que hi havíeu portat abans de la nostra arribada. 
Em sento trist, però no m’importa. La tristesa és l’únic que em recorda de tu. 
Em quedo amb aquesta sensació, que em permet pensar i reviure el temps que 
passem junts.

Mentre escric aquesta carta, m’assec a una cafeteria de la cantonada del 
carrer, on sovint em portaves. La llibreria ubicada aquí tancarà. Una de les altres 
coses que em recorden de tu desapareixerà aviat i només es recordarà. Estic asse-
gut aquí amb una cigarreta encesa mentre escric aquesta carta, pensant en com 
ha canviat tot això. Encara tinc aquest matí davant dels meus ulls, aquell fatídic 
matí: veig aquells homes que et porten del nostre apartament, vestits només amb 
roba interior. Els veu treure’t dels meus braços. També una repugnant humi-
liació per a tu i el nostre moment. Encara els recordo que venien i tenien una 
batuta a la mà.

“Un llibreter que va cometre un delicte”, així et deien. Mai oblidaré la sen-
sació d’impotència que vaig sentir en aquell moment. Però no puc imaginar el 
terrible que deu ser per a tu.

Han passat uns quants anys, però encara puc veure pels teus ulls la teva 
sang al terra, rosàcia i espessa. Mai m’eliminaré l’olor que em quedi després que 
la policia t’hagi emportat.

Vull donar-te les gràcies. Gràcies per tot el temps passat amb mi. Per tot el 
que m’heu ensenyat, ni tan sols ho sabries. La meva vida s’acaba. Vull que sàpi-
gues que mai no he estimat ningú tant com tu. El meu llibreter. Sé que la nostra 
felicitat, encara que fos curta, va ser la millor que he experimentat mai. També 
sé que el que em vas donar no me la donaria ningú més.

Simplement em sento trist, però no m’importa. La tristesa és l’únic que 
em recorda més recentment...

Per sempre, amb amor,
teu Jonathan

Matúš Šimko
3r classificat (en empat)

(c) Pezibear

L’autor tenia la trava següent: cal incloure dues vegades les paraules 
“rosa” i “llibre”, però dins d’un compost, una paraula derivada o similar.
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LA FOSCOR NOCTURNA
 

Tan aviat com el sol es va posar darrere de la torre de l’església, la foscor 
va donar una ullada per la finestra de l’habitació. Al principi, saltava amb 
compte sobre l’ampit de la finestra i, després, va fer tímidament uns pas-
sos cap a dins. Es dirigia lentament cap a la llar de foc i es va aturar un 
moment al balancí, com si esperés que algú s’aixequés i anés a encendre el 
llum. Quan això no va passar, saltava alegrement i, finalment, es va estirar 
mig adormida a dos passos de la llar de foc. S’hi donava la volta mandrosa 
i només de tant en tant va fer un salt cap enrere quan les flames van dis-
parar-se més amunt.

 Mentre la foscor s’estenia per tots els racons de l’habitació, dos ulls 
brillants contemplaven des del balancí. I quan la foscor finalment es va 
asseure davant de la llar de foc, va aparèixer un somriure a la cara arru-
gada. Per a una dona vella, la foscor no era l’enemic, sinó un benvingut 
aliat. Cada nit esperava amb ganes la seva arribada i observava com poc a 
poc cobreix les parets esquerdades i totes les mancances que el temps va 
deixar aquí.

 De sobte, tots aquells anys van desaparèixer en algun lloc i li va 
semblar que a cada moment podia sentir passos ràpids a les escales, una 
breu discussió, un fort repic de campana i dos nens que reien irrompent 
a l’habitació.

 I realment, algú pujava les escales, però enlloc de passos ràpids, la 
dona va sentir un caminar lent i digne. Algú va obrir de cop la porta de 
l’habitació, va encendre el llum i va dir: “Mamà, per què tornes a seure 
aquí sola a les fosques? Vine amb nosaltres. “. La senyora vella va sospirar 
silenciosament, es va acomiadar de la foscor que s’amagava darrere de la 
finestra, es va aixecar amb un somriure i es va dirigir cap a la porta.

 Tot just la porta es va tancar darrere de les dones, la foscor va tor-
nar a descansar a l’habitació tranquil·la.

Jana Štěpánková
3a classificada (en empat)

(c) Robert Yorde 

L’autora tenia la trava següent: el conte ha de passar a la nit.
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LA VERITAT

Vaig sortir del celler i no em va sorprendre. Hi havia terres devastades 
al meu voltant. Vaig aixecar la mà per tapar-me els ulls i vaig mirar els 
ulls als rajos del sol. Va ser bonic veure el sol i respirar aire fresc després 
d’aquest temps. Vaig mirar al meu voltant. El nostre carrer sembla horri-
ble, vaig pensar. Com es pot deixar que la gent vingui aquí?

Va començar amb incendis, terratrèmols i guerres. La terra defen-
sava les dents amb les ungles, no volia que la gent la destrossés, ho va 
deixar clar, però la gent és cega i no escolta. No volen veure la veritat. Però 
després va venir un esdeveniment que va aturar gairebé tothom. La gent 
es moria i no teníem res millor que amagar-nos i viure tants anys. Moltes 
vegades em vaig preguntar si no seria millor morir i néixer de nou en un 
altre segle, on viuré una vida normal amb tot. Estic agraït d’estar viu, que 
la meva família estigui viva; M’alegro que s’hagi acabat.

Nikol Fousková(c) Matt Heinrichs

L’autora tenia la trava següent: l’acció s’ha de situar a l’any 2121.
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