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La recerca del tresor  

 

Un dia vam anar a una casa abandonada, on vam trobar un mapa on 

posava:, quan els dofins salten i el mar baixa a Canàries s’obre una cova entre 

dues palmeres i una gran roca. 

Al mapa no posava res més, així que vaig agafar el meu gos Mikecrck i 

vaig anar als  meus amics, Timbe, Raptor, Ambrosio, Esparta, Mayo i Victor. 

I tots junts ens hi vam anar a la platja, una vagada vam arribar a la platja 

ens hi vam trobar un vaixell de ferro a la sorra, estava preparat per navegar. 

Vam posar en marxa els motors i a tota maquina vam començar el viatge fins a 

Canàries, vam passar tota la nit viatjant. 

Una vegada vam arribar a la platja de Canàries, i la marea havia baixat, 

es va obrir un camí que anava directe a una cova, i segur que era la cova 

anomenada al mapa, la cova del tresor.  

Tot seguit vam agafar una llanterna, dintre de la cova hi havia dos 

camins, així que ens vam dividir en dos grups, uns van anar pel camí de la dret 

i uns altres pel camí de l’esquerra.  Vam trobar el tresor, el vam portar fora de 

la cova i el vam obrir.  

Hi havia molts diamants i joies, ens hi vam fer molt aventurers i rics.  

 

 

 Edat: 10 anys  

 



El tsunami 

 

Hi havia una vegada en un poble una nena que jugava amb les seves 

amigues. La nena es deia Yuki i les se ves amigues Marta i Laura. 

Quan estaven jugant van escoltar com la gent cridava, i deien: 

-Correu, correu! Un tsunami!  

Van mirar a la platja per veure si era veritat, i si, s’aproximava un 

tsunami. Van començar a fugir però el tsunami anava més rapit que totes les 

persones. Així que van decidir pujar a un edifici prou alt que havien vist. 

Quan van arribar a dalt del tot van cridar a la gent que encara quedava 

pel carrer: 

-Correu, veniu i pugeu aquí dalt.  

La gent va pujar el més rapit possible. Quan van arribar dalt de l’edifici el 

tsunami va passar destrossant tot el que hi havia, tot va quedar inundat i 

algunes persones van resultar ferides...en aquell moment la Yiki va sentir un 

xiulet, era el seu despertador. Tot havia estat un malson.  Quina sort que no 

havia passat res! 

 

Edat: 10 anys  

 

  



El treso de l’illa del mar 

 

Hi havia una vegada un grup d’amics que van anar a la platja a fer 

submarinisme, eren, en Marc, l’Álex, la Noa, en Mikel, l’Andy, en David i la 

Paula, eren amics des de feia molts anys. 

Quan van arribar a la platja es van posar els equips de submarinisme i 

es van endinsar al mar. 

Van anar tant profund que es van trobar una cova, la primera que va 

entrar a la cova va ser la Noa, allà dintre van trobar un mapa, el mapa del 

tresor, on ens deia que a l’illa dels pirates el trobaríem. 

Vam anar a buscar el tresor, una vegada vam trobar l’illa vam trobar un 

altre mapa, que deia fes cent passos cap al davant i trobaràs el gran tresor. 

Desprès de fer els passos vam agafar les pales i vam començar a excavar, al 

cap d’una estona vam trobar el cofre, estava ple de monedes d’or!  

Vam ser molt feliços i vam poder ajudar a la gent que més ho  necessita. 

 

Edat: 10 anys  

 

  



Una aventura al mar 

 

En un poble anomenat Tortosa hi ha un home que es diu Sergi. A en Sergi li 

agrada molt el mar perquè hi ha molts peixos. Avui en Sergi anirà a nedar al 

mar. Ja t’he posat el vestit i les ulleres amb el tub. 

Acaba d’arribar a la platja i s’està ficant a l’aigua. En Sergi ja veu peixos, una 

tortuga, un peix pallasso i fins hi tot un tauró!. 

En la profunditat veu el seu amic Joan i els dos s’han trobat a la superfície i han 

anat junts a nedar. 

En Sergi ha vist un peix atrapat en una pedra i els dos han anat a ajudar-lo. En 

Joan i en Sergi han salvat el peix. 

El peix es diu Jake i anava cap a casa seva però va caure una pedra i es va 

quedar atrapat i no podia nedar perquè es va quedar atrapat i s’havia trencat la 

aleta. En Sergi i en Joan l’acompanyaven quan de sobte, va caure una gàbia i 

van quedar atrapats. Cridaven: 

- Ajuda, ajuda! 

En Jack va dir: 

- Tranquils demanaré ajuda! 

En Jack va cridar a la seva família, al seu amic Àlex, que és un peix pallasso i 

al seu amic Rolón, que és un tauró blanc. 

Junts van aconseguir salvar a en Joan i en Sergi. 



En Sergi, en Joan i en Jack van fer un pacte, cada dia es veurien. 

Conte contat, ja s’ha acabat. 

 

Edat: 9 anys. 

 

 

 

 



La sirena Maria 

 

Hi havia una vegada, una sirena de colors que es deia Maria. Li agradava molt 

nedar al mar. Una vegada es va trobar un peix que es deia Marc. Semblava un 

peix molt gran i la Maria es va adonar que aquell peix tan gran era un tauró. Es 

va espantar però el tauró li va dir: 

- Tranquil·la no sóc com els altres taurons! 

La Maria es va quedar una miqueta més tranquil.la i van començar a nedar per 

les profunditats de l’oceà amb el seu nou amic. 

De sobte, va arribar un peix gran com el seu amic, també era un tauró però 

més gros, es deia Megalodon. En Marc, es va adonar que era de la seva 

espècie i van fugir el més ràpid possible. 

En la fugida, la Maria es va quedar atrapada entre dos roques gegants i el 

Megalodon encara els perseguia, quan de sobte, el Marc va dir: 

- Jo intentaré distreure al Megalodon  i prova d’alliberar-te. 

En Marc va començar a distreure aquell tauró tan gran: 

- Hola mira’m, ara em veus i ara no! 

Després d’una bona estona, la Maria es va poder alliberar i cridant va dir: 

- Vinga Marc que ja estic fora! 

El tauró gran, el Megadolon va dir: 

- Espereu si us plau, vull anar amb vosaltres. 



- Voleu ser els meus amics? 

- No sóc dolent. 

Tots dos van frenar de cop i van contestar a la vegada: 

- Siiiiiiii! 

I van anar tots a nedar per les profunditats de l’oceà. 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos aquest conte ja s’ha fos. 

 

 

Edat: 9 anys 

 



La nena que volia conèixer el mar 

 

Hi havia una vegada, en un poble molt llunyà, hi vivia una nena que es deia 

Carmen. Volia conèixer el mar i  veure les tortugues marines, els dofins, el pops 

i els peixos perquè li agradaven molt els animals marins. 

Duia un vestit amb marietes i unes xancletes. 

Un dia es va escapar i va agafar un vaixell, va encendre el motor i va anar cap 

al fons del mar. Allà va veure tots els animals marins i cada vegada se s’anava 

més al fons i més al fons fins que va veure un tauró. Va intentar anar més ràpid 

i més ràpid però no es recordava del camí. Es va esperar fins que es va fer de 

nit i mirant els estels finalment va trobar el camí per anar a casa seva.  

Va arribar a la riba  però, no es recordava un altre cop del camí per anar a casa 

seva i va tenir molt sort perquè pel camí es va trobar els seus pares. Així va ser 

com va decidir no anar mai més al mar, com a mínim sola. 

Vet aquí un gos vet aquí un gat aquest conte s’ha acabat. 

 

Edat: 9 anys. 

 



LA SIRENA 

Hi havia una vegada uns pescadors que anaven a pescar uns animals del mar. 

I estaven buscant a veure què pescarien. Resulta que van veure una sirena i es 

van espantar molt. Van marxar cap a casa i ho van explicar a tot el poble. Però 

ningú del poble no ho creia: tothom es pensava que era una mentida!  

I se’n van entornar cap al mar, per a pescar la sirena. Però,..., hi havia un munt 

de sirenes més, que es van transformar en cantants i van començar a cantar. 

Com que els van agradar molt les cançons, els pescadors van decidir que no 

les capturarien, perquè els feia llàstima que les úniques sirenes que hi havia al 

mar desapareguessin del món. Cada dia, doncs, anaven a veure-les i sempre 

cantaven.  

Van passar els anys i els pescadors es van fer vells i es van jubilar. Llavors ja 

no hi volien anar més, perquè deien que eren massa grans. Així doncs, les 

sirenes van continuar cantant, però ara se les escoltaven les netes dels 

pescadors. Ho van aprofitar molt i així van passar els anys al llarg de la vida. 

Les nenes, és clar que sí, s’ho van passar molt bé per sempre més. 

 

10 anys 



ELS ANIMALS MARINS 

Els seitons i les sardines, 

cada dia semblen més cosines. 

El mar és especial, 

però també és brutal. 

I cada dia les gavines 

mengen algunes sardines. 

La llagosta i el cranc 

busquen sota el fang. 

I les tortugues 

a vegades són molt porugues. 

Les petxines sempre tan brillants, 

però si s’enfaden no lluiran com abans. 

 

10 anys 

 



EL MAR MARÍTIM 

La mar és cristal·lina,  

amb molta sorra fina. 

La mar és imparable 

amb molts peixos adorables. 

Té animals encantadors 

i les seves famílies, les millors. 

El tauró ataca  

i molts animals mata. 

La xarxa entra  

i molts animals pesca. 

 

10 anys 



EL MAR 

 

En el mar viuen un munt d’animals, ja que ocupa gran part del planeta. Hi viuen 

algues, peixos...etc. i també d’altres éssers vius com per exemple el plàncton.  

N’hi ha alguns animals marins, com el tauró, que són carnívors i mengen altres 

peixos, i n’hi ha d’altres, com les cloïsses, que s’alimenten d’altres coses. 

Després, hi ha d’altres com les gavines que s’alimenten del mar encara que no 

visquin en ell. 

Com hi ha més d’un mar, el seu color també canvia (no el de tots). N’hi ha 

mars, com el Mediterrani que són de color blau, però en canvi, el mar del Carib 

és d’un color més aviat verdós. Jo suposo que serà pel clima... 

I com ja he dit al començament, el mar ocupa gran part del planeta, 

aproximadament el setanta-cinc per cent de la Terra; és a dir, tres quartes 

parts. Per això a vegades li diguem “el planeta blau”. 

 

 

 

 

 

11anys. 



EL MAR DE PLÀSTIC 

M’estava preparant per anar-me a bussejar quan de sobte vaig escoltar una 

veu provinent del mar: 

- Hola!.- vaig escoltar. I al mateix instant vaig veure un dofí aproximant-se 

a la costa. 

- Tu ets el que m’estava parlant?-li vaig preguntar. 

- Sí. Em dic Finni i he escoltat que vols explorar les meravelles del mar. 

- Sí.-li vaig respondre. 

- Doncs segueix-me! 

Va marxar a poc a poc procurant que no em perdés, i és clar que el vaig seguir. 

- Primer, explorarem les espècies del mar.- i de sobte van aparèixer 

milions de peixos davant dels meus ulls. 

- Uau! És fantàstic! 

Escoltava moltes veus, totes de les milions d’espècies que hi havia al mar. 

- És fantàstic, oi? – em va preguntar el dofí. 

- Sí, ho és. 

Després vam anar a un lloc que es deia l’Atlàntida.  

- Aquesta ciutat marina és l’Atlàntida.- va dir Finni. 

- Però l’Atlàntida no estava entremig de l’oceà Àrtic i l’oceà Atlàntic?- li 

vaig preguntar. 

- Sí, però cada cent anys es transporta al mar Mediterrani. 

Vam marxar d’allà i jo pensava que la cosa no podia anar millor. I sí, però 

anava a pitjor: 

- Aquest és el mar de plàstic.- em va dir Finni molt trist. 



Davant dels meus ulls tenia una immensitat de plàstics i de peixos morts... 

Gerard... Gerard...Gerard... 

- Aaaah! 

Al final era tot un somni i la meva mare m’estava despertant. Però sé que el 

mar de plàstic segueix allà i jo li donaré fi.  

10 anys. 



M’APASSIONA EL MAR 

Hola, em dic Héctor i tinc divuit anys. Tinc una passió, m’encanta el mar. A la 

Universitat estic fent un doctorat, estic estudiant els mars nòrdics! Em fa molta 

il·lusió perquè ja us he dit que m’encanta. 

Sabeu què? Ja he acabat el doctorat! Demà aniré a bussejar, així aprendré 

més coses. Fins que arribi demà em quedaré al laboratori o a la oficina per 

investigar. De moment buscaré volcans enfonsats. 

Ja ha arriba el dia, que bé! Ahir vaig estar tot el dia treballant... Bé, som-hi! 

Primer aniré a buscar uns companys de treball que viuen a Anglaterra.  

Quan vam arribar al mar vam començar a bussejar. Vam veure un tauró! Era 

súper bonic! També vam veure un peix lluna, tortugues, coralls, morenes...  

No m’ho podia creure! Vaig veure un animal que no havia vist mai, era un cranc 

de color negre, taronja i lila que tenia pèls i les pinces molt petites. 

Un dia em van trucar per telèfon i em van dir: 

- Ep! M’han dit que has trobat un animal mai vist! 

- Què...? Doncs sí! 

- Enhorabona! T’has fet famós. 

A aquell animal el van anomenar cranc Plokus. Des d’aquell dia vaig fer 

història! 

10 anys. 



LES MERAVELLES DEL MAR 

El mar és ple de peixos, d’alguns mamífers... El pitjor enemic del mar són els 

pescadors, que per atrapar animals marins utilitzen xarxes i trampes. Els 

animals marins que viuen a la superfície solen ser els dofins i les balenes, però 

hi ha uns altres, com els pops o els crancs que viuen al fons del mar. 

Al món hi ha molts tipus de mars, el nostre és el mar Mediterrani, on hi ha molts 

animals marins com els crancs, l’estrella de mar, mol·luscos...  

Als mars podem trobar relíquies com vaixells ensorrats sota l’aigua o tresors 

plens de joies. 

Hi ha peixos com el tauró que és un dels depredadors més coneguts. I animals 

mitològics com el Kracken que uns diuen que existeix i uns altres diuen que no. 

Els peixos ja existien fa milers i milers d’anys però eren molt diferents. L’estrella 

de mar viu a les roques com alguns mol·luscos. Hi ha d’altres com el corall, que 

semblen una planta i es camuflen molt bé davant dels depredadors. 

Les anemones són les cases dels peixos pallasso. Porten un verí pels animals 

que no siguin peixos pallasso.  

En definitiva, els mars són fantàstics. Tots els que conec m’agraden, però em 

queden un munt de mars i d’animals marins per conèixer.  

10 anys. 



L’AMPOLLA MÀGICA 

Un dia vaig anar a nedar al mar. Quan vaig començar hi havia molts peixos, 

algues i coralls. També vaig veure una cosa estranya, no sabia que era. Em 

vaig apropar més i no m’ho podia creure! Era una ampolla amb una nota a dins. 

La vaig llegir: “Hola, sóc la sirena Marta i tu que llegeixes aquesta carta, tens 

tres desitjos. Perquè pugui sortir de dins de l’ampolla has de bufar.” Vaig bufar i 

de sobte, van aparèixer moltes estrelles i purpurina, i per darrera, la sirena 

Marta. Era rossa i molt alta. Em va dir: 

- Hola, sóc la Marta i pots demanar-me tres desitjos. 

Estava que no m’ho podia creure, així que vaig començar a dir en veu alta el 

primer desig: 

- Que les sirenes posin més ampolles al mar! 

Al segon desig vaig demanar que no hi hagués gent dolenta al món, i el tercer i 

últim desig va ser que mai s’acabés la felicitat per a tothom.  

La sirena Marta va treure la seva vareta, que tenia dibuixada una flor, i em va 

concedir els tres desitjos. 

Em vaig acomiadar d’ella ja que havia de marxar cap a casa. Quan vaig arribar 

els meus pares m’havien preparat el meu sopar preferit perquè estaven plens 

de felicitat! 

10 anys. 



Vistes del mar 

 

El mar és blau 

com els ulls del Arnau. 

El mar està tranquil, 

com un nen d’ infantil. 

Té onades grans 

com els elefants. 

El cel  ben  serè 

torna el cel més blau 

d´ un blau que enamora 

al migdia clar. 

Hi ha plantes al fons 

de molts tipus i colors. 

Peixos del mar pesquem 

i després d’ ells ens alimentem, 

del mar ens aprofitem 

i moltes especies ens mengem. 

A l’estiu a la platja ens banyem 

i del calor disfrutem. 

A l´hivern el mar esta congelat 

i no ens ve de gust menjar gelat. 

Al mar vaixells trobem 

que  a vegades a la televisió veiem. 

11anys 



Un passeig pel mar 

Fa una setmana, vaig anar a un creuer amb la meva família pel Pacífic. Aquell 

mar era preciós, fins que van anar començant a aparèixer deixalles i residus 

plàstics durant uns 1500 quilòmetres. El mar era tot opac i no era com al 

principi; tan transparent que es veia el fons. 

Hi havien moltes tortugues marines molt boniques però es menjaven els 

plàstics confonent-los amb meduses. Volia fer alguna cosa per evitar això però 

no podia. A més a més, els ocells els confonien amb peixos i les balenes amb 

plàncton. 

Era tot molt trist, pensar que aquells animals tan bonics podien acabar 

intoxicats o asfixiats! 

Al dia següent ens van portar a la part baixa del vaixell on es veia tot el fons 

marí. Estava ple de peixos de tots els colors imaginables d'aquest món. Ens 

van dir el nom d'alguns com la sardina, el salmó rei i molts més. També ens 

van dir que les deixalles que vam veure es podien trobar a més de 200 metres 

de profunditat, afectant a tot tipus de vida silvestre tant del mar, com de l'aire i 

d'altres llocs. 

S'estan fent diferents iniciatives empresarials que consisteixen en projectes per 

fulminar aquesta massa gegant de brossa, però la gent de tot el planeta ha de 

contribuir amb això no embrutant les platges i reciclant els envasos plàstics i 

altres deixalles. 

 

11 anys 



EL MAR 

Fa molts anys existia un peix que feia sal? (era petitó) 

Al nedar, els peixos l’adoraven: a les profunditats feia llum. Un dia un humà el 

capturà i va dir:  

-Amb aquest peix únic guanyaré molts diners. Ah, ah, ah!!! 

-No em matis,- va dir el peix. 

-Un peix que parla? Encara guanyaré més diners! 

Llavors un tauró va intentar salvar el peix, però, sense voler, li va arrencar la  

meitat del cos. El peix va morir esclatant en una bomba de sal. I tots els peixos,  

tristos, van dir: 

-Per què? Li quedava tanta vida, - entre llàgrimes i plors. 

I així el mar es va omplir de sal i per això ara l’aigua del mar és salada. 

 

10 anys 

 



L’ou (10 anys) 

Una tarda d’estiu vaig anar amb els meus cosins a la platja del meu poble. Vam 

veure unes barques d’aquelles de pedals a la sorra que es llogaven i van 

decidir agafar una de color groc molt bonic amb un tobogan espectacular. 

Quan ja portàvem una estona pedalejant i ens havíem allunyat de la costa, una 

onada molt gran ens va tirar tots a l’aigua. Al principi ens vam espantar però 

per sort tots portàvem salvavides. La socorrista de la platja ens va veure amb 

els seus prismàtics i ràpidament va saltar de la seva cadira per apropar-se a 

nosaltres amb una llanxa que semblava que volava. 

Ens va apropar a la sorra per comprovar si estiguéssim bé, llavors vaig veure 

als meus peus una mena de pedra de un color negre profund. La vaig portar 

cap a casa i el meu tiet, que li agrada molt el mar, em va dir que es tractava, 

d’un ou de tauró! Jo, ho vaig agafar amb molt de compte i el vaig col·locar en 

una galleda plena d’aigua. Vaig estar una bona estona observant-lo, 

hipnotitzada  pel seu color i pensant. Com podia ser que d’aquella cosa tan 

petiteta i fràgil sortís un dels animals més perillosos i espectaculars del gran 

oceà. 

Després de tot el temps que ha passat des de llavors, encara conservo aquell 

ou tan especial. 

 

 

 



La perla (11 ANYS) 

Una tarda tranquil·la de primavera, la Marta, una nena de sisè, passejava sola 

per una platja tranquil·la del seu poble. Es feia de nit i estava a punt de marxar 

quan de sobte va veure una cosa que brillava prop de la sorra a uns metres dins 

l’aigua. La seva brillantor es veia de lluny i la Marta es va veure atreta per aquell 

objecte misteriós. Va dubtar però finalment va decidir apropar-se per agafar 

aquell objecte. 

Va sortir de l’agua, mullada per les onades, amb fred, i es va mirar la mà. 

Meravellada va veure que era una perla, esfèrica i enorme. Va sortir corrents cap 

a casa, emocionada. Quan va arribar va preguntar a la seva mare que era allò 

tan bonic que brillava tant però no va saber que respondre. La Marta va decidir 

apropar-se a casa del seu avi i, davant la seva sorpresa, l’avi li va dir que 

coneixia perfectament aquell objecte misteriós i li va explicar la història. 

Aquella estranya pedra era seva. Li havia regalat la seva àvia fa molts anys, just 

abans de morir, quan ell era petit. Era una joia que havia estat sempre en la 

família i li donava perquè se’n recordes sempre d’ella. Aquella joia era molt 

important pel seu avi, li donava sort i durant molt anys sempre la portava amb ell. 

La Marta escoltava amb atenció la història del seu avi però no sabia com havia 

arribat a la platja. L’avi va continuar explicant que un dia de molt de vent i mala 

mar, ell s’estava banyant a la platja sense permís de la seva mare i una onada 

va fer que deixes anar la perla i la va perdre. Va estar molts dies anant a la platja 

per buscar-la però amb el temps ho va anar deixant. 

L’avi li va dir a la Marta que aquella meravella en realitat era per ella i que l’havia 

de conservar. La Marta la va estrènyer molt  entre les seves mans. Va donar un 

petó al seu avi i marxar cap a casa amb el cor ple d’alegria. 



El mar, el meu millor amic (11 ANYS) 

Quan vaig a la platja, 

el mar m’ofereix una sensació de pau. 

Son molt sentiments trobats, 

soc feliç, penso en els ocells del cel 

que volen lliures entre els núvols i jo penso... 

quina sensació tindran allà dalt? 

Això mai ho podré saber. 

El soroll del mar em fa sentir molta tranquil·litat, 

penso en cercar petxines de colors i formes estranyes 

amb el meu pare. 

Camino i la sorra traspassa els meus peus 

i tinc la sensació de cavalcar damunt d’un dofí, 

que em transporta a un altre món. 

El mar, el meu amic 

a qui jo explico els meus secrets, 

els meus pensaments més profunds, com ell...  

la seva immensitat em protegeix. 

La suau brisa deixa anar els meus cabells, 



llargs i mullats per les seves onades. 

Tanco els ulls una estona i quan els torno a obrir 

el sol ja se’n va, s’amaga, el temps corre. 

Tot queda fosc i decideixo marxar, m’acomiado: 

“Fins aviat amic meu”. 

 



EL TRESOR BLAU           

Hi havia una vegada en una illa del Carib un pirata. Aquest portava una cama 

de fusta, barba ara ja blanca amb el temps, un pegat a l´ull esquerra i 

sis dents d´or que el distingien de tots els altres pirates. A més a més als seus 

temps mossos  va arribar a ser el millor pirata del món ja que ell va descobrir 

Amèrica molt abans de que Cristòfol Colom nasqués i això es mereixia aquell 

títol, s´anomenava Estevan Vanquif però tothom el coneixia com a Stif. 

Un bon dia pel matí va decidir anar a donar una volta amb el seu vell amic 

Llurus, que era un canari de color rosat que l´acompanyava a les seves 

aventures en el seu vaixell anomenat Ostraperlus. 

Així dons va aixecar l’ancora, va hissar veles i es va 

embarcar en una nova aventura. 

El vent bufava suau i provenia del sud, Stif utilitzava la seva antiga brúixola 

per a orientar-se mar endins. Mentre que ell movia el timó estribord-bavor, 

estribord... un vaixell víking s´apropava pel nord-oest, era de fusta, amb escuts 

penjats als laterals i duia tres canons rovellats a cada costat i a popa una 

bonica sirena que s´apreciava l´esforç del tallat. La tripulació feia cara de pocs 

amics, en quan van tenir oportunitat van assaltar la nau fent presoners als dos 

mariners. A la masmorra observaven, per una petita finestra, com deixaven  

enrere el mar del Coral i s´apropaven al mar de Tasmània, en direcció Nova 

Zelanda. Al arribar els van deixar en un magatzem humit, fosc i ple de 

paneroles. Durant el seu captiveri va escoltar que els mariners parlaven d´un 

tresor amagat. Així doncs va emprar totes les seves forces en deslligar-se, ho 

va aconseguir gràcies a una fastigosa forquilla que va trobar en un racó. 

Aprofitant que tots dormien va sortir sigil·losament direcció al moll amb un  

paper a la mà que li  havia semblat interesant 

9 Anys 



 Al arribar va veure l´Ostraperlus amarrat, en Llurus va volar fins el timó 

i el nostre capità agafant el timó amb força van salpar mar endins buscant el  

tresor. A l´albada es va trobar amb una sirena de cabells llargs, cua verda i  

brillant, que li va proposar un tracte: ella li diria on es trobava el tresor i a canvi  

ell el cuidaria sempre, i sense pensar-ho va acceptar. 

Sabeu quin es el tresor???  

EL NOSTRE MAR 

 

*Cal cuidar i respectar el mar i els éssers que hi habiten per mantindre el  

planeta blau.  

    

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA AVENTURA AL MAR DELS MONSTRES  

(l’autor té 9 anys) 

 

Fa 10.000 anys a l’edat de gel, hi havia una família de sirenes que vivien dins 

una cova de gel. Un dia un nen sirena que es deia Joan s’estava banyant sol. 

En aquell moment la seva família estava acabant de dinar unes cloïsses molt 

bones i fresques. De sobte va venir una tempesta molt forta que va fer unes 

onades molt grans i voluminoses que el van portar a l’oceà dels monstres!!! En 

Joan quan va obrir els ulls, l’únic que va veure va ser mar. Va començar a 

nedar tot desesperat però no va trobar el camí cap a casa. Va veure que a sota 

seu  l’aigua es movia… Va baixar a fer una ullada i va veure  ple de monstres, 

kràkens, dracs d’aigua,i pops gegants…Estava molt espantat perquè el seu 

menjar preferit eren les sirenes! 

 Va recordar que els seus pares li havien dit que si mai veia un kràken s’havia 

de quedar quiet i si veiés un drac d’aigua no podia respirar mentre passés a 

prop seu. Va veure uns coralls i va aprofitar per amagar-s’hi. Va estudiar la 

zona per veure on podia passar sense topar amb cap monstre.  

Se’n va adonar que tenia algú al darrere, es va girar i va veure un kràken 

davant dels seus nassos. Es va quedar com una estàtua i sort que se’n va 

anar. En Joan va passar una por terrible i de seguida se’n va enrecordar que la 

seva mare li havia donat una brújula. Va veure que anava bé perquè havia 

d’anar cap al nord. Havia de passar entre una manada de dracs d’aigua. I ho 

havia de fer sense respirar! Però com podia aguantar la respiració tanta 

estona? Es desmaiaria, i així seria una presa massa fàçil per ells. Ai, quina por! 



Va agafar molt d’aire i va nadar tan ràpid com va poder i al  final va aconseguir  

passar.   

En Joan mentre nedava va veure un naufragi que tenia un forat, i davant el 

forat hi havia un pop gegant que semblava que vigilés un tresor. 

Es va amagar darrere una pedra i va observar el pop gegant i es va fixar que al 

forat hi havia una gàbia que tenia un pany i que a dintre hi havia una sirena.  En 

Joan va veure que el pop gegant portava les claus en un tentacle. 

Llavors va veure una espasa que devia de ser d’algun pirata. Li va tallar el 

tentacle on hi tenia les claus, va anar a obrir la gàbia i hi va trobar un home 

sirena amb els cabells llargs. Era el seu oncle Jack que deien que havia 

desaparegut fa molt de temps durant una tempesta . 

Va veure que tenia una foto i li va dir si la podia mirar, va veure que era una 

foto de l’illa on vivia. En Jack va dir que si sortien a la superfície segurament 

podrien veure l’illa i així ho van fer. Van veure l’illa i van anar cap a allà i van 

tenir molta sort perquè no es van trobar cap monstre. Quan en Joan va tornar a 

casa la seva família estava fent el sopar perquè creien que havia anat a fer 

entremaliadures, però quan va explicar el que li havia passat ningú no el va 

creure! 

   







EL COLLARET MÀGIC 

Hi havia una vegada una nena que es deia Mar. Un dia la Mar va decidir anar a 

la platja. Caminant per la sorra va trepitjar un cargol de mar i se’l va quedar. 

Quan va arribar a casa va tenir la idea de fer-li un forat, posar-li una corda i 

posar-se’l de collaret. 

 

El dia anterior, una sirena havia perdut el seu cargol de mar màgic. 

 

El cargol que havia trobat la Mar i que va perdre la sirena era el mateix. 

 

Quan la Mar es va posar el collaret i va entrar a l’aigua es va convertir en sirena 

que era el seu somni des de ben petita. 

Es va submergir. Quan es va girar i es va veure la cua de sirena es va alegrar 

molt. Va continuar nedant i es va creuar amb una sirena, la va veure molt 

preocupada i li va preguntar: 

- Què et passa? 

- Què he perdut un cargol de mar molt important- Li va respondre la 

sirena. Ella va dir: 

- Era semblant a aquest? 

- Si - va respondre la sirena. 

- És aquest el meu cargol de mar màgic, l’has trobat, però com? 

- Me’l vaig trobar caminant per la vora de la platja i el vaig agafar, jo anava 

pensant en com seria la meva vida si jo i tota la meva família fóssim com 

tu.  De cop em vaig mullar els peus per una onada i em vaig convertir en 

una sirena. 



- O sigui que tu en la realitat ets una humana? 

- Si,però no sóc una d`aquelles persones que volen matar a les sirenes. 

- A no? i de quin estil de humana ets? 

- Jo sóc de les humanes que des de ben petites somien en ser sirenes. 

- Vols ser la meva amiga?-Va preguntar la sirena. 

- Si em sembla molt bé però a canvi tu hauràs de deixar que jo em quedi 

amb el collaret. 

- Em sembla un tracte just. 

- I a tota la meva família també li hauràs de regalar un d’aquest collaret. 

- D’acord - Va dir la sirena. 

- Aquí tens els teus collarets. 

- Gràcies, moltes gràcies. 

 

Al final va decidir quedar-se a viure al mar. Va fer amics, i totes las sirenes  van 

permetre que la família de la Mar pogués ser com ella. I que tota la família 

pogués està plegada, i que poguessin viure feliços. 

 

  

                                                                              Categoría infantil: 10 anys  



12 anys 

LA MAR ÉS DOLÇA  

“I, una vegada més, tornava a la meva llar, al meu bressol fet de brises. A 

la mar. La meva mar estimada.” 

 

Quin goig tornar al meu poble, després d'haver estat anys vivint en aquella 

ciutat. Em va costar adaptar-me a Girona, però volia començar de zero. A 

l’arribar, vaig anar al barri marítim. I, per primera vegada en anys, tornava a la 

meva llar, al meu bressol de brises salades. A la mar. El meu tresor més 

valuós. L'únic bé que em va deixar la mare al seu testament que té algun valor 

per a mi. L'únic record que em quedava d'ella.  

La meva mare va ser víctima de maltracte domèstic, fins que va ser 

assassinada brutalment pel meu pare. La va disparar davant meu. Jo només 

tenia catorze anys. La seva relació era com les marees. 

Em trec les sabates i els mitjons, toco amb els peus l'humida sorra i m'endinso 

platja endins.Tanco els ulls, i recordo tot el que aquestes onades van 

presenciar.  

Vec a una nena amb la seva mare. La nena la desafia a una partida de fet i 

amagar entre les barques barades. Al final, la mare l'atrapa amb una dolça 

abraçada, i li diu a cau d'orella que tot sortirà bé. 



A l'altre banda, vec a mare i filla, més crescuda, agafades de la mà, passejant 

amb tranquil·litat. Al seu darrere, un home al que li desborda la ràbia pels ulls, 

amb una arma a la mà. Dispara a la mare. La mare mira a la seva filla durant 

un segons i cau. Al girar-se, veu al seu pare disparant-se a ell mateix. Covard. 

S'ha quedat sola. La seva família viu a l'estranger. Es queda en blanc per un 

llarg període de temps, durant anys. La seva ànima s'esvaeix. Comet els pitjors 

errors de la seva vida. Ha deixat enrere l'única cosa que li quedava, la mar.  

I enmig de la platja deserta estic jo, despertant amb el so de les onades. I 

m'adono que no puc negar el què va passar, i que és el passat que m'ha fet ser 

qui sóc avui. I que no he de callar la veu de la meva mare, ni la de l’oceà. 

Aquests successos de la meva vida es repeteixen com si tot fos un bucle. Noto 

com em marejo i caic a sobre del sòl mullat.  

“Qui he sigut durant aquestos anys, on res em feia sentir plena?” em 

preguntava. El meu lloc és aquest. És com si la vida m'hagués donat una 

segona oportunitat per a tornar a fer les coses bé. Torno a casa meva. Per sort, 

no la vaig vendre. 

M'instal·lo, preparo el sopar, i mentre sopo, miro uns àlbums de fotos. Vec la 

foto de la primera vegada que la mare i jo vam trepitjar la platja. Jo era ben 

menuda. Ella m'agafa en braços, mentre el meu pare fa la foto. Quins bons 

temps, aquells. 

La mar és salada, però per a mí, conté memòries dolçes i àcides. 

 



 



Baix Gaia

Categoria
cadet

de 12 a 14 anys



 

HALI, QUE VOL DIR “MAR”                                                      

Hi havia una vegada un reialme, però no un reialme qualsevol, un reialme 

submergit, en el qual hi vivia una princesa que es deia Hali, que en grec vol dir 

“mar”. Era un nom bonic i ella estava molt orgullosa de portar-lo ja que els seus 

pares el van pensar només per a ella, recordant com els grecs anomenaven a 

aquella aigua salada de la qual sortien els peixos.  

Un dia que la Hali estava passejant pels carrers submergits del reialme, va 

sentir algú cridar, era un mariner que estava a la seva barca demanant auxili. 

La Hali no podia deixar morir un ésser humà!  Així doncs, va armar-se de valor i 

va anar a ajudar aquell mariner. Un cop va pujar a la superfície, va veure que 

aquell mariner era un noi de la seva mateixa edat i, a més, molt ben plantat! 

Tenia els cabells del color del carbó, els ulls com maragdes, ben verds i 

brillants, i unes dents, arrenglerades i perfectes.  

El noi estava inconscient i ella se’l mirava hipnotitzada... va decidir fer-li un 

petó. En l’instant que els seus llavis es van tocar, el jove va despertar. La Hali, 

en teoria, no es podia deixar veure per cap humà però... però aquell noi de 

cabells negres i ulls verds... potser podia ser una excepció.  

Així doncs la Hali i aquell noi, anomenat Jordi, van començar a trobar-se sovint 

i, al cap de poc, a ser parella. Fins que van decidir casar-se. El pare de la noia 

s’hi va oposar completament però, ella estimava aquell noi i l’estimava amb tota 

la seva ànima!  

Finalment, a contracor del pare, la Hali i el Jordi es van casar i ella va anar a 

viure a terra ferma, amb l’única condició que no es podia tornar a ficar a l’aigua 



mai més, perquè, si ho feia, hauria de tornar amb el seu pare i casar-se amb el 

jove que ell escollís. 

La Hali enyorava el mar, enyorava la seva mare, la seva família, els seus 

amics, trobava a faltar la seva gent... però no podia anar a visitar-los per por a 

les conseqüències. 

Un dia que estava mirant el mar, va sentir la seva mare cridant-la: 

- Hali, Hali! El teu pare, esta malalt, baixa, vine a ajudar-lo! 

- Però... si baixo m’hi farà quedar! No ho vull jo això! 

- No pateixis, si baixes, després et deixarà tornar un altre cop a la 

superfície, tot tornarà a ser igual, estem tots tan tristos de que no 

estiguis amb nosaltres... 

La noia finalment va cedir i va baixar, però un cop va arribar a les profunditats, 

va trobar que l’havien enganyat i ara hauria de casar-se amb un jove que no li 

agradava gens i que no volia com a espòs. I des d’aleshores, l’han controlat 

tant, que ja, ni tan sols pot acostar-se una mica a la superfície, ja ni tan sols pot 

veure’l, l’únic que li queda d’ell són els seus records... 

Després d’allò, la Hali ha intentat tornar a la superfície, amb el seu amor. Les 

algues són els seus braços estirant-se amb força per sortir i les onades els 

seus crits que, sota l’aigua no se senten; l’escuma són les seves llàgrimes i les 

petxines, camins que el guien fins a ella. 

I si algun dia, aneu a la platja i trobeu un camí de petxines daurades, us guiarà 

fins a la Hali que espera allà, al final, l’arribada del seu estimat.  

Naunet, 14 anys 



13 Anys 

SEMPRE QUE EM PUGUIS RECORDAR, ESTARÉ AMB TU 

 

-Pareeeeeeee, m’expliques la història que em vas prometre la setmana 
passada, sisplau?? -demanava insistentment en Xavi. 

 El seu pare, Joan, li va prometre que li contaria la història de la infantesa de la 
seva difunta mare quan arribessin a Tamarit, el poble on la Mina va créixer.  

-Ja saps que et vaig dir que te l’explicaria quan hi arribéssim i només portem 
mitja hora al cotxe, encara queda una estoneta. 

-Però quanta estona? 

-Una mitja horeta, més o menys. 

-Trobo a faltar la mare. 

-Jo també, però ara ja fa un temps i vam quedar que sempre la recordarem 
com ella voldria, feliç i amb el seu gran somriure. 

En Joan li havia explicat al petit Xavi que la seva mare havia anat a viure a la 
cala de Tamarit, on van escampar les seves cendres, perquè era el seu lloc 
preferit. Li va dir això perquè explicar-li a un nen de 8 anys que la seva mare 
s’ha mort i que ja no la tornarà a veure mai més, és una mica cruel i molt difícil 
d’assimilar. Avui mateix feia un any que la Mina havia tancat els ulls per sempre 
més, i havien decidit que el 22 de maig, sempre seria el dia de la Mina i que 
anirien a la cala del castell de Tamarit per estar amb ella.  

-Tens raó. Quan arribem, vull anar a la cala i la busquem junts, sí? 

-No crec que la trobem, osset meu. 

-Per què no? 

-Perquè se’n va anar mar endins, a un lloc on tot és molt bonic i des d’allí, ens 
cuida. 

-D’acord pare. Em banyaré i si la veig t’aviso! 

 Tot seguit, en Xavi es va quedar adormit a la seva cadireta de colors. 

En arribar, en Joan va descarregar l’equipatge i van entrar a la bonica caseta 
que havia sigut la llar de la Mina i els seus pares durant la seva infantesa. 
Després d’unes quantes persecucions i una petita lluita per posar-se el 
banyador i la crema solar, van poder sortir cap a la platja. Allí en Joan li va 
explicar al Xavi la història de la seva mare; com va tirar endavant  la seva 
família, com va haver d’anar a viure a Barcelona, com es van conèixer... El més 
important d’aquesta història és que la Mina quan se sentia sobrepassada, 
trista.... anava a banyar-se a la cala. Era el seu espai predilecte on s’alliberava 
de les tensions.  Ella sempre li havia explicat al Joan que quan estava allí, se 
sentia lliure i que podia flotar com si no pesés gens. Potser tenia alguna relació 
amb el fet que la Mina havia passat moltíssimes tardes jugant a la sorra des de 
ben petitona.  

-Pare, vaig a banyar-me!!! 



13 Anys 

- Vinc amb tu, no sigui  cas que t’ofeguis. 

Mentre es banyaven, una gran pena va envair el cor d’en Joan i no va poder 
evitar esclatar en llàgrimes. 

-Pare, per què plores? 

-Perquè trobo molt a faltar la mare. 

-Jo també, però quan sigui gran i pugui nedar sense els flotadors, l’aniré a 
buscar!! 

-Després d’una estona xapotejant a l’aigua, van tornar a la caseta. El Xavi, de 
sobte, va enfadar-se molt i li va dir al seu pare: 

-Si de veritat estimessis la mare l’aniries a buscar!!! 

-No pot ser, osset.... 

-Sí que pots!!! El que passa és que a tu ja t’està bé, tu no trobes a faltar que la 
teva mare et llegeixi abans d’anar a dormir, ni que et cantin cançons quan has 
perdut al teu peluix.... 

-La mare és morta!!   

-Menteixes!!! Ets un mentider!!! 

En Xavi no volia creure el que el seu pare li acabava de dir i va sortir corrent 
cap a la cala amb l’excusa d’anar al bany. En arribar, va començar a nedar dins 
de l’aigua amb molta fúria. Tenint en compte que portava posada la roba i les 
sabates (que quan es mullen pesen moltíssim) i que no portava posat el 
flotador, cada cop li costava més respirar. Devien ser les 3 del migdia, i no 
quedava molta gent per allí. Jo estava prenent-me un bany i va ser quan el vaig 
veure; una coseta petitona bastant endinsada en el mar, xapotejant i cridant. 
Ràpidament, em vaig treure el vestit i vaig nedar cap a ell. Com que jo portava 
banyador, no vaig tenir gaires problemes per agafar-lo i portar-lo a la riba del 
mar. Allí va escopir una mica d’aigua i va estar tossint una bona estona. Li vaig 
donar una mica d’aigua de la meva ampolla i li vaig preguntar on era la seva 
mare. Ell em va contestar que era a l’aigua i jo em vaig quedar una mica 
plantada. Vaig mirar si divisava a algú i li vaig preguntar si ho deia de veritat. 
Llavors va ser quan em va explicar tota la història. Em va dir que el pare era un 
mentider i que ell sabia que la mare era a l’aigua i que no era morta. Llavors va 
ser quan vaig caure que segur que havien llençat les cendres a l’aigua. En 
aquell moment, jo era professora i pel fet de tenir tracte amb nens petits, li vaig 
explicar el que em vaig imaginar que devia ser veritat(i vaig encertar!).  

 

I li vaig explicar que tots dos tenien raó: la seva mare era viva perquè ells no 
l’oblidarien mai, i la mort només arribava quan el record marxa. Però tu, Xavi, 
podràs mirar aquesta cala i la recordaràs sempre, i per això ella t’acompanyarà 
en tot moment i estarà al teu costat. Recorda: la mort no existeix, la gent sols 
mor quan l’obliden. Sempre que la puguis recordar, estarà amb tu; i tu amb ella. 

 

 



13 Anys 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

EL MAR2 (12 anys) 

 
 

L'horitzó marca el final 
d'un mar blau i tranquil, 

on les onades ballen 
tant de dia com de nit. 

 
 

Nada l'espuma sense parar 
i als penya-segats intenta arribar, 

portant marejol a les roques 
i frescor a la vora del mar. 

 
  

Tu, sí, sí, tu, el mar 
que a l'estiu m'enamores 

i m'ensenyes la lluna plena 
com brilla sobre la teva falda. 

 
 

Tu, sí, sí, tu, el mar, 
que a l'hivern quan t'enfades 

i ensenyes la teva ràbia 
deixes tristor per allà on passes. 

 



 

    EL SOPAR (12 anys) 

- Ei! Nois - crida la Maria-, us recordeu de quan vam anar de viatge a Menorca 

ara fa 15 anys? 

En Marc i el Roger se la miren i riuen tot recordant aquells cinc dies que van 

estar a l’illa. 

L’Abril i la Paula els animen a explicar-ho a tots els que s’han reunit per sopar a 

casa de la Maria. 

En Jofre molt animat explica l’aventura d’aquell estiu amb moltes ganes.  

“Tot va començar quan vam decidir amb la Maria, en Roger i l’Elsa anar a 

passar les festes de Sant Joan a Menorca. Hi vam anar en vaixell. El viatge va 

durar tota la nit. Ens vam allotjar en un apartament a Fornells. Recordo que a 

tots ens va impressionar molt la blavor del mar. 

L’endemà vam anar a conèixer la cala Tirant. Recordo que bé que ens ho vam 

passar fent castells de sorra, prenent el sol i jugant a pales. Però el millor va 

ser poder-se banyar en aquell mar d’aigua turquesa i tan clara que fins i tot ens 

veiem els peus.  

Després de dinar vam agafar els tubs i les ulleres i vam anar a fer snorkel. 

Ostres! Com vam flipar amb la quantitat de peixos i espècies diferents que hi 

havia. De sobte vam trobar una cosa que ens va cridar molt l’atenció: una 

ampolla surava damunt del mar. En un primer moment vam pensar que algú 

l’havia llençat al mar amb la intenció de contaminar i embrutar un lloc tan bonic. 

L’Elsa va agafar l’ampolla per llençar-la a la brossa, però quan va veure que a 



dins hi havia un paper... A l’obrir-la vam observar que es tractava d’un 

missatge. Era d’un pescador que s’acomiadava de la seva família. 

Molt il·lusionats vam anar a Fornells i vam preguntar si algú coneixia aquella 

família. Ens van donar l’adreça i vam anar-hi. 

Ens va obrir la porta un noi de la nostre edat, en Tonet. Molt sorprès li vam 

donar l’ampolla. Ell va llegir el missatge molt atentament i emocionat. Ens va 

explicar que era una carta del seu pare que era pescador i que havia mort feia 

20 anys en un naufragi. Al mar hi havia unes onades molt fortes i feia molt de 

vent. El seu vaixell va naufragar i mai més ningú va saber res d’ell ni de la 

tripulació que l’acompanyava. 

Aquella nit en Tonet ens va convidar a passar la revetlla de St. Joan amb els 

seus amics a la platja. Vam poder veure una posta de sol preciosa. El sol es va 

anar amagant a poc a poc darrera del mar i es reflectia sobre l’aigua. 

Va ser inoblidable. A la vora del foc en Tonet i els seus amics ens van explicar 

històries i llegendes de pescadors, pirates, tresors i sirenes.” 

L’Abril i la Paula van quedar al·lucinades amb la història que els havien explicat 

els seus amics. El que no sabran mai és si és veritat o també és una llegenda. 

 



UN MAR DE COLORS (12 anys) 

Cada estiu la Laura amb la meva família anava a un càmping que estava al 

costat de la platja. Cada matí ben aviat anava a passejar el seu gos a la 

riba del mar. 

Un dia quan ja marxava cap a casa vaig veure un objecte surant a l'aigua. Em 

vaig apropar i em vaig adonar que era una ampolla de vidre amb un missatge a 

dins. Jo tenia molta intriga per veure què hi havia escrit dins. Vaig obrir 

l'ampolla per a veure el missatge i hi posava això: 

Si tu vas a la roca que hi ha al costat del castell i hi mires sota, hi veuràs un 

teclat numèric on hi hauràs de posar aquests dígits: 8450072 

I així sortirà la màgia del mar. 

Jo això no m'ho vaig creure, segur que havia sigut una nena petita fent 

ximpleries d'aquestes que fan els nens. 

Dies després, la família va anar a visitar el castell de poble. 

Jo vaig buscar aquell "teclat" que deia el missatge aquell, però no vaig trobar 

res, de fet no vaig trobar ni la pedra aquella. Però quan ja ens n'anàvem la 

meva germana va caure al costat d'una pedra. Era aquella, la que buscava tot 

el matí. Una vegada la vaig veure vaig començar a buscar el teclat, i el vaig 

trobar. Llavors em vaig quedar bloquejada perquè ja començava a pensar que 

era veritat, però no ho podia provar perquè no recordava el codi. 

DIES DESPRÉS... 

Vaig tornar a la platja per a passejar el gos i per sort vaig trobar de nou el 

missatge, però aquesta vegada me'l vaig emportar. 



A la tarda vaig anar al castell per provar el codi. El vaig ficar, però ja era tard no 

vaig passar per la platja, vaig anar-me directament al càmping. 

DE BON MATÍ... 

El meu pare em va despertar, estava eufòric, content... Va dir-me que algú 

havia fet que el mar fos de color, que estava molt bonic ... Jo vaig pensar què 

és això? Què està passant? 

I efectivament allò era veritat, no era una ximpleria d'un nen. El mar de colors 

era impressionant, i pensar que allò ho vaig aconseguir jo... 



 
 
 

EL MAR3 (13 anys) 
 

Me’n recordo que quan petita els meus pares tenien una caseta a la platja. La 

casa no era molt gran, però a mi m’encantava anar-hi. Hi havia tres 

habitacions, una era la de matrimoni, on dormien els meus pares, era la més 

gran de la casa, allà hi havia només un armari gegant on hi guardàvem la roba 

com per exemple els banyadors, tovalloles, roba per anar a la platja... A l’altra 

habitació hi dormia jo, les parets eren pintades d’un color blau cel amb uns 

vinils enganxats amb forma de núvols, que a mi m’encantaven. L’última 

habitació era la més petita, era la d’invitats, només hi havia un llit, una tauleta 

de nit i res més.  

La casa tenia un jardí que donava a la platja. La platja era el lloc on més 

m’agradava anar, allà era on jo m’hi passava hores i hores. A la platja hi  

estava des de que em despertava fins que anava a dormir. Jugant a tot, des de   

fer pastetes fins a fer el pi. Me’n recordo que allà a la platja hi tenia una 

cabana, estava feta d’una tela que s’aguantava per quatre pals de fusta. A dins 

de la cabana només hi havia un coixí al terra, així quan seia al terra no 

m’embrutava. 

No deixava entrar mai a ningú a la meva súper cabana. Per aquest motiu no 

tenia gaires amics, però si que tenia un amic, i un de molt especial, no és que 

diguéssim que fos una persona... és el mar. 

 

 

 



 

 

El mar és el motiu pel qual m’agradava tant anar a la casa de la platja. El que 

m’agradava més era jugar a escoltar el mar, les ones em tranquil·litzaven molt i 

això m’encantava. També m’agradava molt ficar els peus a dins de l’aigua a la 

nit, cosa que no em deixaven fer gaire sovint.  

 

A la cabana, a sota el coixí hi tenia un petit secret, allà hi tenia un cofre (que en 

realitat era una caixeta de cartró), on jo hi guardava els meus tresors, tipus de 

petxines, caragolins, vidres trencats que s’anaven gastant per l’impacta de les 

ones al pas del temps... allò per mi era el gran secret, el millor tresor del món, 

allò era la meva infància, el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRIGA (13 anys) 

 
Quan em vaig despertar, només escoltava el soroll del mar. Estirada a la sorra, 

quieta com una estàtua, vaig escoltar que algú se m’acostava molt lentament. Em 

notava molt dèbil, vaig intentar aixecar-me però no podia, sentia una veu però no 

podia saber el que em deia, tenia les orelles plenes d’aigua i de sorra. Crec que em 

vaig quedar inconscient, perquè no me’n recordo del que va passar després. Quan 

em vaig despertar, per segona vegada, em vaig trobar estirada a un llit, de fons 

només escoltava unes veus que parlaven molt fluixet i el soroll de les onades del 

mar. Vaig aixecar-me i em vaig dirigir cap a les veus, estaven a una sala no molt 

gran, no vaig gosar entrar per si parlaven de mi, però sí que vaig veure dos homes. 

Vaig picar la porta abans d’entrar, els dos em van mirar amb una cara de sorpresa, 

un d’ells va seure a una cadira esperant que el seu company em digués alguna 

cosa, l’única cosa que em va dir en aquell moment va ser que tenia preparada roba 

neta perquè em canviés, l’hi vaig fer cas. A l’acabar em vaig dirigir un altre cop a la 

sala, l’home que abans estava assegut ja no hi era, però l’altre estava estirat al sofà 

dormint. Com que no el coneixia de res vaig sortir a fora, a pensar sobre la meva 

apareguda sense respostes. Vaig arribar a la conclusió que podria ser que només 

estigués dormida, però la realitat no va ser així. 

L’home va sortir de la casa com si busqués alguna cosa, quan la seva mirada es va 

fixar amb mi va vindre corrents, va seure al meu costat i em va preguntar si em 

trobava bé i si me’n recordava del meu nom, però no el vaig saber respondre. 

Sempre recordaré les paraules que em va dir “L’home que has vist abans és un 

advocat que està estudiant la teva apareguda tan de sobte, perquè tu no ets d’aquí”. 



Em vaig posar el banyador i em vaig submergir en aquella aigua tan cristal·lina, em 

va  estranyar que aguantés tanta estona dins l’aigua, però no m’hi vaig capficar, fins 

al moment que vaig sortir de l’aigua, el cabell no el tenia moll, va ser casualitat que 

pogués aguantar tanta estona dins l’aigua i que el cabell no se’m mullés? Vaig 

passar uns quants dies a casa d’aquell home, mentre investigava sobre els meus 

símptomes. 

Un dia vaig agafar el banyador, me’l vaig posar i vaig anar al mar per veure si 

trobava alguna prova de què em passava, vaig arribar fins una profunditat molt 

baixa, però abans que tornés a la superfície vaig notar alguna cosa estranya, com si 

algun ser viu em toqués els peus, només veia una ombra que voltava pels meus 

peus, tenia moltes extremitats i era molt gran, tenia un objecte brillant penjada del 

coll, com si fos una cadena amb una clau, però de sobte va marxar en un moment, 

jo vaig continuar buscant. Al cap d’uns quants minuts em vaig adonar que hi havia 

com una ciutat a la llunyania, de mica en mica em vaig anar acostant, i vaig 

encertar, era una ciutat gegantina. Vaig mirar una mica per sobre tot allò, però em 

va cridar l’atenció una mena d’objecte de color d’or, m’hi vaig acostar i vaig 

descobrir que era una capsa enorme que estava tancada amb un cadenat. En aquell 

moment només vaig pensar que s’obria amb la clau que portava aquella ombra tan 

gran, però de sobte vaig veure un altra cosa brillant al costat, era la clau, vaig obrir 

la caixa i vaig veure que hi havia un piló de fotos, el que em va sorprendre més va 

ser que en totes sortia jo... 

-I ara a dormir, que ja és tard i demà teniu col·legi, demà abans d’anar a dormir ja us 

explicaré com vaig acabar descobrint que no era una noia normal. 

 



L’accident en veler i el poble sorpresa (12 anys) 

  

Aquesta és la meva història, em dic Mar i ara t’explicaré com hem vaig 

enamorar de Roda de Berà. 

Acabava de complir 25 anys, el meu pare hem va regalar el vaixell que volia 

des dels 8 anys, estava enamorada, d’un bonic veler, de color blau com el mar, 

portava el nom del meu avi, Francesc, al que estimava tant i que l’any anterior 

ens havia deixat al pare i a mi. La mare va morir feia tan sols 2 anys. 

El meu vaixell partia el dia 22 de juliol a les 16:00 de la tarda, des de Girona , la 

meva terra. 

De petita m’agradava molt el Golf de Roses, d’allí sortiria el veler, rumb al seu 

destí, Galícia. Allí tinc cosins llunyans, em vindrien a buscar i estaria un mes a 

casa seva. Després tornaria amb el pare, no li agradava la idea d’estar lluny 

l’un de l’altre, però ja feia 3 anys que havia marxat de casa els pares amb al 

que suposava la meva parella, vam trencar en quan la mare va morir. El dia de 

sortida va ser tranquil, sabia navegar molt bé, el pare confiava amb mi, i em va 

dir mil cops que el truqués en quan arribés a port. 

El meteoròleg anunciava sol aquella tarda, no sé que va passar però en quan 

vaig perdre la costa de vista, va començar a fer molt d’aire, i poc després es va 

ficar a ploure. A la ràdio del veler anunciaven que tots els vaixells tornessin a 

port però era massa tard. 

  



Com sempre feia de petita la por em va envair, vaig marxar al llit i de tanta 

preocupació vaig oblidar-me de tirar l’àncora. Pel matí al despertar-me i sortir a 

fora, vaig tardar un segon en adonar-me’n que estava a prop d’un port, sense 

pensar-ho dues vegades, vaig engegar el motor i vaig marxar cap allà. 

 Entre les meves pertinences estava el meu telèfon,  el primer que vaig fer va 

ser trucar al meu pare, enviar-li les meves coordenades. Poc després vaig 

saber que em trobava a un poble que s’anomenava Roda de Berà, en entra-hi 

en un lloc dit Roc de Sant Gaietà vaig enamorar-me. 

 En un dels restaurants un cambrer va atendre’m, li vaig explicar la meva 

situació i es va oferir a portar-me al poble per quedar-me a casa seva fins que 

aclarís la situació.  Dues setmanes després ens vam enamorar i vaig quedar-

me a viure allí. Per cert, tots els dissabtes marxàvem a navegar en el meu veler 

i un cop li vaig prometre portar-lo al meu poble, la meva estimada terra, on 

m’esperava el meu pare. 

 



                   TERROR AL MAR (13 anys) 

 

El mar és molt gran i, a vegades, passen coses com la història que us explicaré 

ara… 

Fa aproximadament uns 10 anys, tres investigadors van anar a explorar una 

zona del mar del Carib. Un amic seu els va dir que els podia portar amb el seu 

vaixell. I així va ser. Es trobaven en un vaixell bastant gran. En Miquel, (el 

capità del vaixell) els va comunicar que ja havien arribat al punt on volien 

començar a explorar. Un dels investigadors, en Roger, va comunicar al capità 

que aquella no era la posició exacta on volien anar. Llavors, en Roger, va mirar 

el radar del vaixell i va comprovar que la localització era correcta. Al Roger li va 

semblar estrany i va decidir investigar amb el seu mòbil la posició exacta del 

vaixell. El mòbil semblava ser que no anava, perquè el radar marcava l’altra 

punta del món i tampoc podia enviar missatges.  

De sobte, van sentir un fort crit molt agut; ells es trobaven al costat d’una illa 

molt petita amb quatre arbres, d’allà no podia provenir el crit. Van mirar al seu 

voltant i tampoc hi havia res. Desesperats van intentar tornar a casa però, de 

cop i volta el motor va explotar. Per sort no van haver-hi grans destrosses al 

vaixell. Els quatre tripulants del vaixell van intentar no esverar-se. Sense res 

més a fer, un altre investigador va dir-li al capità que li donés l’equipatge de 

submarinisme i aquest va acceptar. L’investigador va comunicar als altres que 

el que volia fer era extraure del fons del mar una planta que podria fer que 

s’enganxessin unes fulles i així crear una vela per tornar a casa. Els altres van 

comprendre el que volia fer i van deixar que ho fes. 



En un període de 13 minuts va tornar a la superfície l’investigador amb la planta 

que necessitaven però, al treure’s l’equipatge, va veure un tall molt profund a la 

cama esquerra que li feia força mal. Amb aquesta situació, un altre investigador 

va nedar fins a l’illa per agafar unes fulles d’un arbre les quals tenien poders 

curatius i amb les qual volia tapar la ferida del seu company. Quan estava 

tornant, va sentir alguna cosa que l’estirava cap a sota l’aigua. Els altres es van 

apropar i van provar d’ajudar-lo, cosa que no va servir de res. Van tenir sort 

que aquesta cosa va deixar anar a l’investigador, però aquest estava encara 

pitjor que el seu company. Van tapar-li les ferides i van fer la vela.  Van 

aconseguir posar en marxa el vaixell, fins que una altra vegada aquell ésser 

desconegut estrany va mig bolcar el vaixell i es va endur a en Roger, 

l’investigador que no estava ferit. Els altres van fer el possible per ajudar-lo, 

però aquest cop el Roger no va tornar a la superfície. Els tres que quedaven 

estaven molt nerviosos, no entenien què acabava de passar. Sense cap més 

remei van seguir navegant amb molta tensió fins al port del seu poble. Just 

abans que poguessin sortir del vaixell, una altra vegada es va mig bolcar el 

vaixell. Aquest cop tots van caure a l’aigua. Van començar a nedar 

desesperadament per arribar a terra ferma. Primer es va rendir un investigador, 

després l’altre, aquest cop aquella criatura anava a pel capità. El capità nedava 

tan ràpid com podia, aquell monstre, que semblava ser un tipus de peix 

deformat amb unes ungles gegants va anar acostant-se lentament al capità, 

que ja no sabia què fer; aquell monstre estava a tres metres d’ell, a punt d’ 

agafar-lo dels peus quan, de sobte,el capità, va enfilar-se al port del poble.  

Aquell monstre va desaparèixer per sempre però, qui sap, pot ser estigui prop 

teu la propera vegada que vagis al mar, vigilant-te... 



 



                            EL MAR 4                14 anys                     

 

Tothom té un esport, una cançó, un amic que t’ajuden a oblidar tot allò dolent 

que et passa. Doncs l’Omar, un noi de 18 anys a qui li encanta el surf, utilitzava 

el mar com ajuda quan estava malament. 

Va començar quan, amb 3 anys, va fer la seva primera classe de surf a “Gols 

Coast”, Austràlia. A partir d’aquell any, va anar cada estiu. Anava amb els seus 

pares, ja que el seu pare tenia la mateixa passió i ell va ser qui li va fer la seva 

primera classe. 

L’estiu dels seus 18 anys, a “Gold Coast” es feia un torneig de surf, on el 

guanyador s’emportaria la taula de surf de Kelly Slater, l’ídol de l’Omar. 

Ell volia anar, s’ho havia preparat molt, va estar mesos entrenant per guanyar. 

Però dues setmanes abans d’agafar l’avió, a la seva mare li van diagnosticar un 

càncer terminal. L’Omar estava molt trist i sabia que no podria anar al torneig.  

Va estar les dues setmanes a l’hospital amb la seva mare, però finalment ella li 

va dir que anés, guanyés i tornés amb aquell premi que tant desitjava. Ell entre 

llàgrimes, la va abraçar, se’n va acomiadar i va marxar a fer la maleta corrents 

per agafar l’avió.  

Un cop allà, va aprofitar el poc temps que tenia per entrenar.  

El dia del torneig, estava molt nerviós i va trucar a la seva mare perquè li donés 

sort. Va començar el torneig. Va guanyar les 7 primeres batalles, i en un obrir i 

tancar d’ulls, estava a semifinals. Li tocava contra una noia a la que havia vist i 

parlat abans. Era molt bona, de les millors d’Austràlia. Per sort, l’Omar s’havia 



convertit en un dels millors del món, i en aquell moment no hi avia res que el 

pogués aturar, perquè li volia portar la taula a la seva mare. 

Va vèncer la a noia i ja estava a la final. 

Faltaven 2 hores per la final, i el van trucar per telèfon. Era el seu pare, que li 

va dir que a la seva mare se li acabava el temps. Va estar parlant amb ella i 

l’últim que li va dir ella va ser: “Penja’m i ves a guanyar, ets el millor, que ningú 

et digui el contrari”.  No va poder dir res més. Ell es va posar a plorar i va anar 

a aquella final amb més ganes que mai, li dedicaria la victòria a la seva mare. 

Com tots esperaven, va guanyar. En tornar a casa, va gravar el nom i la data 

de defunció de la seva mare a la taula.  

A Dia d’avui, és professional i el que guanya mira al cel i s’ho dedica a l’àngel 

que li cuida des del cel. I és que el mar dona tranquil·litat, pau i el fa sentir tant 

bé que tot allò que fa al mar li surt fantàstic. 

 

 



EL PODER DEL MAR (14 anys) 

El mar ha fascinat a l'ésser humà des que tenim memòria, i de fet, no és veritat 

que el so de les seves ones és el que ens ajuda quan volem relaxar-nos? No 

és el seu perfil ondulant i blau el retrat de les vacances, de la felicitat...  Jo diria 

que el que m'atreu del mar és el seu misteri, el seu poder i la connexió que 

tenim amb totes aquestes coses quan estàs dins o prop d'ell. El plaer psicològic 

d'estar en l'aigua salada redueix l'estrès, et dóna l'oportunitat de jugar, 

d'exercitar-te, d'estirar-te... és incomparable. 

La raó per la qual ens sentim tan atrets pel mar es resumeix que quan estem 

en ell, el món en el qual vivim es para. Ens oblidem de tots els problemes, i 

l'única cosa que importa és aquell moment, sentir-ho i gaudir de cada ona, 

d'aquests pocs segons que estem surfejant, nedant o jugant, compartint una 

bona estona al costat de les persones que volem. En el mar, trobem el nostre 

buit on escapar i evadir-nos del dia a dia. Emocions com el misteri acompanyen 

els nostres sentiments en mirar el mar. Hi ha una especial connexió amb el 

nostre funcionament i al mateix temps, fa que la nostre ànima entri en estat de 

pau; la serenitat instantània. Aquestes sensacions, que aprenem des de la 

nostra primera experiència en contemplar-ho, ens seguiran la resta de les 

nostres vides. És un sentiment que uneix a tots els éssers humans en una 

espècie d'adoració al mar. 



Però què passa quan la seva naturalesa calmada es regira? Ens impressiona la 

seva força quan la mostra en manera de tempesta. En aparença, una massa 

simple d'aigua on l'horitzó no sembla tenir fi, i que, no obstant això, amaga tot 

un univers de vida i d'estats. El seu misteri ens atrapa en centenars de 

preguntes sense resposta. En el meu cas, aquesta atracció reuneix totes 

aquestes emocions en una sola paraula: llibertat. El mar representa la llibertat 

que la terra no ens dóna. 

D'una banda, està el tema del contacte amb la naturalesa, una cosa que, les 

persones que viuen a la ciutat, busquen com a forma d'oci i relax. D'altra 

banda, les característiques pròpies del mar, que per coses com el reflex de la 

llum en la superfície o el so d'ell ens resulta satisfactori. Hi ha molts experts que 

pensen que banyar-se en el mar i la força d'un corrent suau ens recorda a l'úter 

de la nostra mare, i per això resulta tan relaxant. Jo la veritat és que no ho 

descarto. La proximitat a l'oceà pot millorar el rendiment, incrementar la calma 

o disminuir l'ansietat. Viure en un lloc amb gran quantitat d'espais blaus, 

condueix a menors nivells d'angoixa psicològica. El poder veure el mar, un riu o 

un llac des de la finestra és encara més decisiu per a la bona salut que altres 

coses. L'oceà ens indueix a un estat que augmenta la nostra consciència sobre 

els voltants i d'un mateix. O no es veritat que ens sentim molt més connectats 

amb el món arran de mar o sota el sol? Crec que estar en el mar ens fa sentir 

privilegiats. A més, per les característiques que ja he esmentat, ens ajuda a 

desconnectar i a estar en el present. No obstant això, per molt que exposem les 

nostres sensacions, és probable que mai hi hagi resposta, pot ser que ens 

seguim preguntant... Per què fascina el mar? 



   

 

   

 

Diari d’una navegant oculta (12 anys) 

Aquest serà el meu diari en el qual us explicaré la meva experiència al mar, la meva 

aventura al mig del mar amb la resta de la tripulació. El capità, el senyor Sebastià, 

és un babau, l'únic que fa és buscar tresors al fons marí i ens utilitza com a esclaus i 

ens paga una misèria. Però aquí estic jo fent-me passar per un home per poder 

descobrir les curiositats que s’amaguen al mar. Sí ho heu llegit bé, m’estic fent 

passar per un home, ja que les dones no poden navegar per explorar en aquesta 

època en la que m’ha tocat viure. Jo penso que això és una bogeria i que les dones 

hauríem de tenir les mateixes oportunitats, com que no és així, si vull fer aquest 

viatge no em queda una altra opció que fer-ho com un home. Per als meus 

companys sóc en Ramon, però realment em dic Silvana. Sí, el meu nom és una 

mica estrany però els meus pares  adoraven els noms exòtics. 

Els meus pares van morir en un accident de vaixell que van agafar per anar a la 

boda d’uns amics. Jo només tenia 8 anys quan va passar aquesta tragèdia. Així que 

vaig anar a casa de la meva tieta, que considero com la meva mare i amb la qual he 

crescut molt feliç. Per aquest motiu m’agrada tant el mar, vull saber quins secrets 

guarda i estic disposada a ser la primera dona en fer-ho.  

Els meus companys són tots uns desagradables i només parlen que volen bones 

dones que els facin el menjar i facin el que ells volen, és a dir, volen que les dones 

siguem les seves criades. Tots menys un, en Marcel. Ell és un noi agradable que 

només vol una vida senzilla i una dona que l’estimi. Ell creu en la igualtat, però 

només m’ho ha dit a mi perquè si la resta de tripulació s’assabentés el llençarien al 

mig del mar. Ell és l'únic que sap que sóc una dona i sé que em guardarà el secret 

perquè ell és un bon noi. 



   

 

   

 

Bé, la cosa és que avui el capità ha estat registrant els camarots, perquè de l'últim 

tresor trobat algú li ha robat 1000 pessetes. Els ha revisat tots menys el del seu 

ajudant Carlos. És injust! El Carlos sempre parla malament del capità, però com que 

és la seva mà dreta ningú pot dir res en contra d’ell. De fet avui el que em 

preocupava era que el capità trobés la meva roba interior i descobrís que sóc una 

dona, perquè sóc tan despistada que no he comprat roba interior d’home. Finalment 

el capità no l’ha trobat, però el Carlos sí i m’ha amenaçat amb explicar a tothom el 

meu secret sinó feia les seves tasques i li donava les poques pessetes que guanyo.  

A més he descobert que ha robat al capità però tampoc puc explicar-ho perquè no 

desvetlli el meu secret.  

He estat amb aquesta farsa durant un mes, amb el Carlos guardant-me el secret fins 

que he decidit sacrificar-me i dir-li al capità que sóc una dona, i aquesta és la meva 

intenció. He anat molt nerviosa directa al despatx del capità, però quan estava a 

punt de picar a la porta he donat mitja volta, perquè una gran idea molt millor ha 

passat pel meu cap. He decidit escapar-me amb el Marcel amb la barca 

d'emergència. He hagut de convèncer al Marcel. M’ha costat una mica però a la fi 

l’he convençut.  

Ho hem preparat tot per poder marxar aquesta mateixa nit. Per fi aquesta nit hem 

aconseguit escapar, hem arribat al nostre poble a la vora de la mar i hem decidit 

continuar la nostra vida com si res .   

Portem vivint aquí uns anys. Ningú coneix la nostra història de veritat que sempre 

quedarà en secret, o  potser algun dia la història de la primera noia navegant sortirà 

a la llum i la gent em recordarà com una noia valenta que va fer-se passar per 

home, arriscant la seva vida, per la igualtat. 



El peix (12 anys) 

Hi havia una vegada un peix que volia anar a la superfície perquè volia descobrir 

món. Un dia, el peix es va decidir i va anar a la vora d'una platja. Va sortir de 

l'aigua, però llavors es va adonar que no podia respirar. Ràpidament va tornar a 

l'aigua a respirar. 

Al dia següent va pensar en un pla. Va arribar a la conclusió que per respirar fora 

de l'aigua necessitaria pulmons. Va anar a la cova de la bruixa per demanar-li que 

li donés la capacitat de respirar fora de l'aigua. La bruixa li va dir que l’ajudaria, 

però amb una condició: que li portés algues, corall i crancs. El peix va aconseguir 

les coses i li ho va portar a la bruixa. La bruixa li va donar una poció que quan se 

la begués podria respirar fora de l'aigua. El peix va anar a la vora de la platja i es 

va beure la poció. Llavors es va transformar en balena. Les persones van veure 

que una balena sortia de sota terra i espantades van fugir.  

El peix (ara la balena) va anar a la cova de la bruixa a preguntar-li què hi havia 

passat. La bruixa li va contestar que la poció havia funcionat, que ja podia respirar 

fora de l'aigua. La balena li va preguntar que si podia tornar a la seva forma inicial, 

però la bruixa li va dir que no es podia revertir l’encanteri. Des d’aquest moment el 

peix va aprendre una lliç, i és que sempre s'ha d'especificar més. 



 

 

Una experiència al mar inoblidable (12 anys) 

Tot i que visc en un poble de costa, els meus amics i jo des de petits somiàvem en 

viure una experiència inoblidable. Somiàvem visitar un altre mar, però no un qualsevol 

no, ni més ni menys que l’oceà Pacífic. Vam començar junts l’escola als 3 anys sent 

bons amics, i ara que tenim 15 anys vam decidir organitzar un viatge amb els pares. 

L’objectiu era fer surf, perquè tots els estius anem plegats de càmping a fer-ne! 

L’espera va ser molt i molt llarga, però per fi va arribar el dia esperat. El vol va sortir a 

les tres del matí. Vam haver de dormir a l’avió mig encarcarats. El vol va durar 

aproximadament quinze hores i al baixar de l’avió vam flipar, tot i que encara no havíem 

vist res. Veure el mar amb un color blau lluent. Ens va emocionar com mai. Alguns fins i 

tot cridaven d’emoció. Un cop instal·lats a l’hotel, que estava situat al mig de l’illa, vam 

començar a planificar què faríem els deu dies allà envoltats d’aigua. Però el bonic 

d’aquell cap vespre no va ser estar a l’illa, sinó poder veure la posta de sol, amb uns 

colors vermellosos, taronges i grocs. Va ser impressionant! 

Després de la posta de sol, vam decidir anar a dormir perquè ja era molt tard. Estàvem 

cansats del llarg viatge i l’endemà ens volíem aixecar aviat per poder començar a fer 

surf. L’endemà ben d’hora vam posar-nos el neoprè i a esperar que s’aixequessin les 

onades. Un cop dins només de veure aquelles immenses onades d’aigua amb un color 

blavós intens encara teníem més ganes de fer surf i estàvem contents d’haver iniciat 

aquella aventura amb tots els amics. El meu amic Roger va veure un dofí. Ens va cridar 

i corrents vam anar a veure aquell espectacle aquàtic que mai ens podíem imaginar 

que allò ens podria arribar passar. Quina sort que vam tenir! Com saltaven i feien 

giragonses a l’aire! 



 

 

Després de tot això, ens van cridar per anar a dinar. Quan explicàvem als pares 

l’experiència d’haver nedat amb els dofins els pares no s’ho creien. La veritat és que 

semblava tot plegat una pel·lícula de fantasia. Un cop vam acabar de dinar vam tornar 

a la sorra per llegir un llibre i observar les onades que anaven xocant contra les roques 

les unes amb les altres. A la nit van venir uns senyors d’edat avançada a explicar-nos 

unes històries sobre el mar. A nosaltres ens va encantar. Va ser molt interessant i 

divertit. Havíem fet foc a terra i ens va semblar com si entréssim a la prehistòria. 

Després vam anar cap a dormir. L’endemà al matí volíem veure la sortida de sol perquè 

ens van explicar que era molt bonica. Després ens vam passar tot el dia fent surf i a la 

nit estàvem rendits i morts.  

Al dia següent em va passar una cosa molt greu! No us ho podeu imaginar... 

Estàvem tan tranquils fent surf mar endins, quan jo i la meva amiga Laia vam anar a 

agafar una onada gegant, però era tan forta que jo no la vaig poder agafar del tot bé. 

De cop i volta estava a la taula i al cap de dos segons estava dins a l’aigua mig 

ofegant-me sense poder sortir! No us creureu què va passar, perquè al cap d’un 

moment vaig sentir com algú m’agafava i em portava cap a la superfície. No era la 

meva amiga ni cap persona, era una parella de dofins! Vaig pensar... quina sort no 

m’ofegaré! Em van salvar la vida. 

L’endemà al matí els dofins estaven esperant-nos per anar a fer surf. Ens van 

arrossegar fins a les onades i cada cop que quèiem de la taula de surf ens ajudaven a 

sortir. Ens ho vam passar pipa. Vam notar que amb els dofins ens unia una forta 

amistat. Després dels dies previstos solament quedava anar un altre cop cap a casa. 

Quan vam arribar a Barcelona vam explicar a tot el poble les vacances i que ens vam 

fer amics d’uns dofins. Van ser unes vacances inoblidables. L’any que ve les repetim! 



UN SOMNI I UNA AVENTURA PEL MAR (12 anys) 

Aquesta història parla sobre la família Pardo, una família gallega que vivia a la 

Corunya. El pare es deia Joan i el seu fill, Lluís, i tenia 12 anys. El somni del 

seu fill era donar la volta en vaixell a la Península Ibèrica. 

Una tarda d’estiu, el fill va treure unes grans notes, així, que el seu pare li va 

regalar un viatge en vaixell per la Península Ibèrica. El viatge seria des de la 

Corunya fins a la Costa Brava, on els esperaria la seva mare, que no hi anava 

perquè es marejava en vaixell. El viatge duraria 25 dies. Era un somni per a en 

Lluís. 

Van sortir el 5 d’agost del port de la Corunya, anirien bordejant la costa, i farien 

escala als pobles d’interès per a ells. Tot anava bé. El mar estava tranquil i pla 

com una bassa d’oli, en Lluís i en Joan van aprofitar per fer submarinisme i 

fotografiar les moltes espècies de peixos, algunes eren tan grans que 

semblaven taurons. El Joan estava meravellat amb el viatge. A la nit li 

agradava dormir a la coberta mentre mirava les estrelles. Després d’uns dies 

de navegació, anaven a deixar l’Atlàntic i agafar el Mediterrani per l’estret de 

Gibraltar. De cop es va desenvolupar una gran tempesta a la nit. En Lluís es va 

despertar i ràpidament va avisar el seu pare. Malgrat que el vaixell estava molt 

ben preparat i en Joan era un bon navegant, era impossible dominar-lo, 

semblava un paper. Hi havia llamps i trons. Queien per tots els llocs. Les ones 

cobertes d’escuma escombraven la coberta. Quan semblava que estava tot 

perdut, es van topar amb una illa no gaire gran. Com que era de nit, només van 

poder arribar a terra, i no van poder mirar com estava el vaixell. Van passar la 

nit allà. 



Al dia següent van veure que la situació del vaixell no era molt desastrosa, però 

la ràdio no funcionava i arreglar el motor els endarreria la data d’arribada a la 

Costa Brava. En Joan necessitava dos o tres dies per arreglar el motor i durant 

la tempesta van perdre una part del menjar. L’illot no era gaire gran, però no 

sabien si estaven a una illa d’Espanya o d’Àfrica. Mentre el pare arreglava el 

motor, en Lluís pescava alguns peixos per menjar-los. Al tercer dia van tornar a 

agafar la ruta. Llavors van adonar-se que havien estat a una illa del Marroc.  

Ja al Mediterrani, amb el mar amb calma, van continuar el seu viatge. Van 

veure a la llunyania un lloc que semblava molt bonic, però si hi anaven no 

arribarien a temps a la Costa Brava, on els esperava la seva mare. Van apropar 

el vaixell per veure-la de més a prop, però no s’hi van parar. El pare va posar 

els motors al màxim per arribar a temps al port de l’Escala, a la Costa Brava.  

Al final van arribar. Allà mateix els va esperar la seva mare. Li van explicar tota 

l’aventura donant un llarg passeig pel poble de l’Escala. Es van quedar un 

parell de dies per la Costa Brava i en Lluís va dir: “Galícia és meravellosa, però 

la costa Brava és única!” 

 



El Meu Amic mar (13 anys) 

Font de vida 

font de ser, 

l’origen tu ets,  

el que de crear-nos va gosar. 

 

De tu els aliments 

també altres bens, 

amb paraules et podem elogiar, 

però no tenim suficient per agrair-te. 

 

La teva creació 

també la teva destrucció, 

amable, tranquil, pur... 

tu i nosaltres som un. 

 

Per nosaltres ferotge 

per nosaltres implacable, 

algún de nosaltres pot salvar  

però no als demés canviar. 

 

La teva gran i millor creació 

no sabem per què, 

contra tu ens tornem,  

per què? No ho sé. 

 

Font de vida  

font de ser, 

tranquil jo et canviaré 

i per a tu la lluita guanyaré.  



 

 

LA NIT DEL ROC DE SAN GAIETÀ (13 anys) 

 

L´alba es fon, es fa de nit, les poques estrelles surten, malgrat que la resta se les emporta 

la contaminació lumínica. Tots els peixos, del més gran al més petit, del més perillós al 

més dòcil, se´n van desorientats per la manca de llum. Del pescador més expert al més 

principiant, recullen les seves canyes de pescar i l´enceball, per a canviar-los pel llit més 

còmode. 

 

Sembla irònic tota aquella gentada que ha visitat els monuments més emblemàtics del 

Roc, que ara estan tan sols i freds, per no parlar de la calma i la tranquil.litat que es 

respira per les seves dreceres. Però, deixant a banda la part arquitectònica, ens 

enfoquem en la platja, la qual té una sorra molt agraïda que ens fa petites pessigolles als 

peus al ser tan fina, i com no, el mar, tan pla i transparent com si d´una pista de gel es 

tractés on, particularment,  hi destaca una gran roca mig enfonsada colonitzada per petits 

crancs. 

 

 



 
 

PER QUÈ L’AIGUA DEL MAR ÉS SALADA? (13 anys) 

Diuen que la mar és salada, però mai he escoltat un per què ben raonat, alguns 

diuen que és salada perquè quan es va formar la terra ja era salada, però jo 

sempre penso: I com pots estar tan segur si ningú dels que ho diu va estar pas 

quan es va formar la terra per afirmar que si que n’era de salda l’aigua del mar? 

No sé, és una qüestió que mai entendré. A mi de petita, quan tenia 7 anys, l’avi 

d’una amiga ens va explicar una història de per què l’aigua del mar era salada i 

la veritat que en aquell moment tenia sentit la història, però ara no en té gens. 

La història diu: 

Hi havia una vegada dos millors amics, en Pau i en Marc. Tots dos tenien 25 

anys i treballaven de transportistes de sal, la transportaven allà on la 

necessitava la gent.  

Un dia havien de transportar la sal a un altre continent i, per tant, necessitaven 

anar en vaixell així que van anar a llogar-ne un, però no en quedaven. Llavors 

els van dir si un submarí els anava bé i com que van dir que sí, en van llogar 

un. 

Van posar el submarí en marxa, tot anava molt bé fins que... Es va espatllar el 

motor a mig camí i no podien continuar si no es desfeien de 1500kg, just el pes 

que feia tota la sal. Sabien que l’encàrrec de sal era molt important, però van 

preferir desfer-se de la sal a morir. Van alliberar tota la sal i es diu que des 

d’aquell moment el mar es va convertir en aigua salada. 

 



 
 

 A mi quan em van explicar aquesta història de petita, m’ho vaig creure de debò 

fins que, un dia a medi, ens van explicar que no era així i que era per un altre 

tema molt més científic i difícil d’explicar a uns nens de 10 anys. 

Jo encara no sé la resposta a la pregunta del títol, però el que sí que sé de 

debò és que el mar sempre t’ajudarà quan el necessites. El mar sempre estarà 

allí per quan vulguis anar a banyar-te a la platja o quan tinguis ganes d’anar a 

fer un passeig o quan vulguis escoltar el soroll de les ones i sentir la brisa, ja 

sigui per calmar-te quan estiguis molt alterat/da o quan estiguis trist/a i vulguis 

anar a passar-hi l’estona. Per aquests últims motius m’encanta el mar i ningú 

ho canviarà. 



Cançons i somnis                                                                                 (14 anys) 

Molt sovint m’agrada recordar el passat, en concret, les vacances que vaig 

passar al seu costat. Van ser pocs estius, no més de dos o tres. Com que 

pràcticament enfonsava els calendaris a la sorra, per a oblidar-me de la feina 

que esperava pacient que els meus dies lliures acabessin, tampoc sé amb 

seguretat quan va arribar a la meva vida i quan es va anar, en definitiva. 

Aquesta és la raó que al rememorar aquells temps, tan sols arriben a la meva 

ment moments saltejats, sense una data concreta, amb la seva companyia i la 

del mar com a protagonistes. 

 

Ell era un noi simple, amb un deix adorable, d’ulls marrons grans i brillants. 

Semblava admirar, en especial, el vast oceà que es presentava davant d’ell 

cada vegada que sortia del seu departament, a la platja. Normalment em deia, 

quan a la nit m’acompanyava al port per a poder tocar la seva guitarra al meu 

costat, que volia descobrir els misteris que ocultava aquella grandiosa extensió 

d’aigua, confessant-me les inquietuds que li feien despertar. Jo l’escoltava 

sempre amb atenció, però mai comentava res, només em quedava pensant, 

reflexionant, sense treure la meva vista del mar, que a causa del poc vent lluïa 

serè. Gràcies al silenci, que de vegades pertorbava el so de la guitarra, podia 

escoltar el murmuri de les ones. 

 

Als matins l’anava a buscar, com que dormia molt –igual que jo- trigava en 

llevar-se del llit. En algunes ocasions em vaig veure obligada a cridar el seu 

nom repetides vegades, ja que no semblava escoltar ni tan sols el timbre. Ell no 

es mostrava molest amb la meva actitud infantil i el meu afany d’actuar com el 

seu despertador personal, així que no vaig deixar de fer-ho. Després, quan al 

final estava preparat per a sortir, anàvem junts a nedar i a gaudir d l’oceà, que 

en aquelles hores es veia blau i lluminós. 

 

I sí, el meu amor adolescent, el que tant m’agrada recordar, es basa en això: 

converses unilaterals, cançons inventades, reflexions nocturnes i el mar.  



Baix Gaia

Categoria
juvenil
de 15 a 17 anys



 

Navego 

16 anys 

 

Navego 

en una barqueta plena d'aigua. 

 

Tinc un fort dolor que m'obstrueix el pit. 

 

La companyia de tanta gent m'ofusca i a la vegada m'és esperançadora, 

com l'escalfor que sento dins el meu ventre. 

 

Això és el que m'aïlla  

del dubte i la por. 

M'aïlla del fred. 

Del penediment de la meva decisió. 

De la gana i la set. 

De les punxades que sento dins meu.  

M'aïlla de la incertesa i la preocupació. 

 

És l'esperança. 

 

L'esperança d'arribar a un lloc millor. 

L'esperança que en aquest lloc la gent no es mati per idees i pensaments. 

L'esperança que allà la gent no em discrimini per la meva raça. 



Que pugui tenir una casa digna. 

Que no passi gana.  

Que no em menyspreïn per ser noia.  

Que per tenir 16 anys no abusin de mi. 

L'esperança que les nits no em gelin. 

 

Però sobretot, arribar abans que neixi el meu fill. 

Que com a mínim ell pugui arribar 

i ser tractat com una persona i no com una  mercaderia. 



Quatre paraules (17 anys) 

La suau brisa marina. Les gotetes de l’aigua salada al meu rostre. Les dures 

roques que em sostenen per damunt de la superfície blava que s’estén fins a 

l’horitzó. Aquestes petites partícules de la humitat marina que es cargolen als 

meus cabells com enfiladisses, desafiant les lleis de la gravetat. Inspiro mentre 

m’aixeco lentament, mirant fixament el mar en la seva màxima esplendor, 

tranquil i net. Amb cura, però no massa, a poc a poc trepitjo les pedres del meu 

voltant, cosa que provoca una petita punxada de dolor al meu peu. Ben lluny de 

mi, seguint la meva mà esquerra que s’estén intentant tocar les platges, veig 

les restes de l’antic hospital de tuberculosos. Segueixo caminant amb la mirada 

clavada al terra, intentant no ensopegar a aquesta altura. No gaire lluny 

observo unes cases modernes. No vull tornar a la ciutat. Amb peus de plom 

m’acosto més a la vorera de pedra que em separa de l’interminable mar. Baixo 

per acostar-me més a l’aigua, agafant-me a les punxegudes roques que 

sobresurten lleument. Ara ja no veig les cases, només el mar, alguns pins a 

l’horitzó, si em giro a la dreta, i arbres sense fi juntament amb l’antic hospital, si 

la meva vista rota a l’esquerra. Decideixo baixar més, ja que encara estic a uns 

vint metres de l’aigua. Em miro les sabates per seguir el meu descens. Més 

enllà del meu calçat negre m’adono de la presència d’algú. Està d’esquena a mi 

i crec que no m’ha vist, ja que no acostumo a fer molt soroll. Durant uns 

instants, em plantejo tornar per on he vingut, ja que no vull companyia ara 

mateix. Fins que veig la rosa. Hi ha una rosa vermella com la sang recolzada 

damunt d’una roca al mateix davant del noi. Aquest fet capta la meva atenció. A 

poc a poc i silenciosament, m’assec uns dos metres damunt seu. Observo 

detalladament la rosa. Sembla fresca, com comprada fa unes hores. Com 

adonant-se de la meva presència, ell agafa la rosa entre les seves mans, 



sostenint-la amb tanta força que veig com la flor s’inclina suaument cap a la 

dreta, incapaç de suportar tanta pressió damunt del seu tall. Mentre el noi agafa 

la rosa, em sembla sentir un sospir que surt dels seus llavis. Però no és un 

sospir qualsevol; està acompanyat d’un tremolor de la seva rosa i d’un suau 

glop per part seva. El noi està tremolant. És possible que sigui de nervis? 

Potser de tristesa? Milers d’idees i especulacions em passen pel cervell. Que 

potser espera algú? Dirigeixo la mirada cap a la dreta i desprès a l’esquerra 

intentant trobar algú que s’acosti per reunir-se amb ell. Potser... Potser és el fill 

d’un mariner que espera que el seu pare torni de pescar. Potser... Potser 

espera la seva estimada o estimat en aquest punt, perquè es van conèixer aquí 

fa uns anys. Potser espera la sirena que el va captivar amb el seu cant. O 

potser a qui espera ja no és aquí... Potser ha vingut per acomiadar-se d’algú 

que va marxar en aquest mateix punt, lliurant-se al mar. O potser espera per si 

algú d’aquests torna desprès d’haver marxat per sempre fa uns mesos. Potser 

el seu pare no va tornar mai de pescar. Potser ha vingut a acomiadar-se de la 

seva mare amb la millor flor que ha trobat. Potser espera que l’esperit de la 

seva estimada o estimat surti del mar i l’abraci per últim cop. Potser i només 

potser, ell mateix és qui vol marxar. Noto com la tristesa m’envaeix. M’aixeco 

lentament ara, sense intentar no fer soroll, i em disposo a salvar aquesta 

distància que ens separa. Probablement aquest noi no m’explicarà res, però jo 

ho vull intentar de totes maneres. Només per si fa falta recordar-li que, si no 

existís el color negre, no valoraríem els colors. Ell sent acostar-me i es queda 

mirant-me fins que arribo al seu costat. Té uns preciosos ulls del color del mar. 

Empasso una mica de saliva i dibuixo el meu millor somriure.

- Hola – Pronuncio - Com et dius? 



EL MAR (15 anys) 

 

El mar o la mar, són dos conceptes que signifiquen lo mateix i que poden ser 

molt romàntics, a la vegada que molt destructius. 

Segons el meu punt de vista el mar té infinitat de significats, segons el seu 

estat, calmat, en rebel·lia i segons el seu color que pot ser blau, i pot arribar a 

ser maragda ( verd), passant pel turquesa. 

El mar si està en calma pot ser molt tranquil·litzant, invita a la passivitat i 

relaxament. Depèn del color podem arribar a pensar que estem a una illa 

paradisíaca al mig del pacífic per això molta gent a l’escoltar el so del mar es 

relaxa, fins i tot hi ha música d’aquest tipus per a fer exercicis de relaxació. 

Qui no s’ha imaginat una situació romàntica a la vorera del mar d’una parella 

enamorada de bon matí o al vespre amb el sol a l’horitzó. Es un recurs molt 

utilitzat al cinema o a il·lustracions com a les postals. 

“CAP MAR EN CALMA VA FER MARINER”. 

Aquesta dita es refereix al mar brau i en rebel·lia amb ones grans i plenes 

d’escuma , que mai ningú l’ha pogut manejar. 

I qui es digne de ser mariner primer s’ha d’afrontar a un mar d’aquest tipus i 

sortir inert.  

Aquest tipus de mar es molt espectacular veure’l ,però pel meu gust des de 

fora. 

També pot ser romàntic si el veus des de fora i amb una xemeneia encesa . 



En aquest estat el mar significa per a mi bravesa, força, rebel·lia , enfurismat i 

ho pot arrasar tot. 

Partir d’un altre punt de vista més pràctic o científic, el mar i el oceans ocupen 

el 70% més o menys de la superfície terrestre això és més de la meitat del 

volum de la terra. Amb això voldria fer una gran reflexió, pensant en el futur 

incert , d’aquest gran volum d’aigua. STOP als residus sobretot els de plàstic. 

Aquest tipus de residus romanen pràcticament inalterables durant cent d’anys, 

tot el que aboquem al mar, el mar ho retorna, pot ser a les voreres del mar, o a 

través del peix que mengem , que porta al seu cos tots aquests residus. I que 

després nosaltres ens mengem. 

És una meravella el mar o la mar, cuidem-lo, estem a temps. 

 

 

 

 

 

 



CONNEXIÓ ENTRE CEL I MAR (15 anys) 

 

Hi ha peixos que han nascut per viure en llibertat perquè el cel és la seva llar. 

Qui som? D'on venim? Cap a on anem? 

A ningú li importen aquestes preguntes. Cada dia les persones van a la feina, 

somriuen als altres, discuteixen, compren coses, mengen i dormen. 

 

Han passat uns cent anys, ja he complert cent disset. 

He explicat en moltes ocasions que cada persona és un gran peix al mar i que 

la vida humana és com creuar el vast oceà.                            

Però mai m'han cregut. Diuen que estic senil. 

 

No obstant això, cada vegada que somio ho veig a la perfecció. 

Hi ha molts peixos grans que cauen del cel. Escolto amb total nitidesa com es 

diuen els uns als altres, i aquestes belles veus em recorden el meu passat. 

Fa uns quatre-cents milions d'anys al nostre planeta hi havia aigua i ancestrals. 

Eren les ànimes dels éssers difunts, de fet, mai no han oblidat els seus orígens. 

 

Em dic Twin, vinc del món marí, el cel de la meva llar està connectat al mar del 

món humà. Les ànimes humanes vaguen pel seu món durant molt de temps, 

abans d'arribar a la frontera del cel marí. 

Som els guardians de les ànimes humanes i de les lleis de la natura en el món. 

No som ni humans, ni déus. Ens diuen "Nosaltres". 

 



La meva aventura va començar quan vaig anar transportada a través d'un 

portal d'aigua, per experimentar el món humà durant set dies. 

En complir els setze anys com a part d'un ritu d'iniciació tots els joves han 

d'anar al món humà per observar com funcionen les lleis de la natura. 

 

Era la primera vegada que vèiem aquells paisatges i no eren com ens els 

havien descrit. Mai havíem sentit tanta felicitat, ja que vam descobrir que el 

món humà era un lloc bonic. 

 

En el meu viatge en solitari pel món humà, em vaig creuar amb vaixells 

gegants, vaig contemplar llums enlluernadores que semblaven estrelles, vaig 

veure als humans encendre espelmes sobre vaixells de paper que portaven les 

ànimes dels difunts, des dels rius fins l'immens oceà. 

I el sisè dia, al costat de les espelmes flotants vaig emprendre el meu viatge de 

tornada al mar.                             

Allà, em vaig trobar amb un nen humà que vivia al costat del mar i venerava a 

les criatures aquàtiques. 

El setè dia, durant una tempesta em vaig quedar atrapada en una xarxa de 

pesca a prop de la casa del nen, i aquell nen em va salva la vida però es va 

ofegar mentre intentava alliberar-me de la xarxa. 

Vaig tornar al meu món, portant amb mi l'ocarina del nen. 

Em vaig sentir en deute amb aquell nen i sabia que no podia acabar així, així 

que vaig negociar amb el posseïdor d'ànimes, un resident del meu món que 

col·leccionava ànimes virtuoses i abandonades del món humà, per tornar al 

nen a la vida. 



Quan moren vol dir que han arribat a la riba i des d'allà es dirigiran als seus 

respectius mons. I en aquell instant vaig saber que el meu destí canviaria. 

Recordava la cara, però desconeixia el seu nom. Recordava els seus ulls i la 

cicatriu del seu front. Vaig buscar durant sis hores, tota la nit en blanc. Quan 

vaig aconseguir trobar-lo, el guardià de les ànimes havia pres la meitat de la 

meva vida a canvi de retornar a la vida al nen. Es va manifestar en el meu món 

en la forma d'un nadó dofí. 

El guardià em va aconsellar alimentar el dofí fins a l'edat adulta per tornar 

l'ànima de l'infant al món humà. Realitzar la meva tasca no resultaria gens fàcil 

però el meu bon amic Toru de la meva infantesa, va decidir ajudar-me a 

mantenir en secret l'ànima de la persona que vivia en aquest petit dofí. 

Toru i jo anomenem al dofí "Kun". 

A mesura que passava el temps, Kun creixia i aviat podria tornar al seu món. El 

meu món en canvi, començava a experimentar pluges torrencials i nevades poc 

naturals. Els residents del meu món es van reunir per acabar amb la criatura 

que produïa tots aquests desastres. 

 

Toru va decidir realitzar el ritual per obrir un portal al cel al món humà, però Kun 

no va aconseguir travessar, ja que no tenia cap objecte del món del qual 

procedia. 

Els forats en el cel van començar a obrir-se incontrolable ment, i tot el meu món 

va quedar inundat amb aigua de mar. 

 



En aquell moment vaig recordar que les meves accions per salvar Kun estaven 

condemnant a les persones del meu propi món, i intenti ajudar-los a evacuar la 

inundació però vaig ser rebutjada per tots. 

 

Em vaig sacrificar, fusionant el meu cos amb l'arbre de begònia del meu difunt 

avi per fer créixer l'arbre i poder tapar els forats al cel i salvar a tots de la 

inundació. 

Kun va trencar una branca de l'arbre de Begònia i se la va emportar al guardià 

d'ànimes perquè restaurés la meva vida. 

No aconsegueixo entendre perquè en aquell instant vaig tornar a la vida però 

em sentia feliç que tot hagués sortit bé. 

L'endemà, Toru i jo vam anar a acomiadar-nos de Kun. Quan vaig veure com 

Kun s'anava, una petita llàgrima em va recórrer el rostre i Toru em va pregunta: 

-T’agradaria viure en el món humà? 

No vaig saber respondre-li. Em sentia confusa amb aquesta pregunta i alhora 

entristida. 

Llavors Toru va llançar un encanteri sobre mi, mentre ell es cremava i abans de 

desaparèixer em va murmurar a cau d'orella: -Quan vegis el mar i el cel junts 

pensa en mi i sempre estaré amb tu. 



EL MAR5 (15 anys) 

Any 1967. Marina, una dona de 67 anys, casada i amb tres fills, va néixer a un 

poble a la província de Burgos. Els seus pares eren de Donosti, però per 

problemes de salut van haver de marxar de la seva ciutat a un lloc més sec. 

Eren uns enamorats del mar i per això van decidir posar aquest nom a la seva 

primera filla. 

Els pares de la Marina van transmetre la passió pel mar als seus fills i tots, 

excepte la Marina, havien marxat del poble a viure a prop de la costa. La 

Marina es va quedar amb els seus pares per tenir cura d’ells i mai va tenir 

l’oportunitat de veure el mar. 

La vida a Burgos no va ser fàcil, treballaven al camp, sense pràcticament 

descans, i els sous no eren alts. La Marina, a més, es feia càrrec dels seus fills 

i dels seus pares; era feliç, però el seu somni era veure el mar i entendre la 

passió que sentien els seus pares per ell. 

Els fills de la Marina van decidir fer un regal a la seva mare pel seu aniversari: 

un viatge a Donosti, durant dues setmanes per gaudir del mar i descobrir com 

era la ciutat on havien nascut els seus pares.   

La Marina i el seu marit van preparar el viatge. Ella estava molt emocionada, 

perquè per fi podria veure el mar de prop. Van agafar el cotxe i van començar 

el seu camí cap a Donosti.  

Van arribar a la ciutat ben entrada la nit, però el primer que van fer va ser anar 

a la platja. La Marina estava ansiosa per veure l’aigua de mar i els llums de la 

platja de La Concha van provocar una visió màgica. Es podia veure la platja 

amb els fanals reflectits a l’aigua i la Marina se’n va enamorar; de cop va 

entendre per què els seus pares el trobaven tan atractiu. 



La Marina i el seu marit van gaudir com a nens aquelles dues setmanes. Es 

van banyar a la platja cada dia, van fer rutes amb vaixells petits al voltant de la 

costa, van passejar per les badies, van tenir l’oportunitat de sortir a pescar amb 

els pescadors de la ciutat... Les dues setmanes van volar. 

Quan van tornar al poble, la seva ment continuava a Donosti i van decidir que 

ho vendrien tot i que es mudarien a aquella ciutat. Un cop van conèixer el mar 

no van poder tornar a viure sense ell.  



Llegenda de la Roca Plana (15 anys) 

Tots i totes hem sentit a parlar de històries succeïdes al mar,  llegendes, mites, 

pirates, bucaners, déus, sirenes, monstres ... 

Totes elles succeeixen en països remots, llunyans, amagats, en llocs com de 

conte. 

Però pocs saben la història, que no llegenda, del que va passar en una platja 

de la Costa Daurada, més concretament a la platja de la Roca, ara la coneixem 

com la Roca Plana., Un dels llocs més bonics del nostre poble. 

Expliquen els ancians del lloc, que fugint de la guerra civil, la Paula i la seva 

família, pescadors d'ofici, van agafar els seus estris, van carregar la barca i van 

marxar cap a altres mars on poder treballar sense por. 

En Nil quan va saber de la marxa de la seva estimada va córrer fins a la platja i 

va grimpar per la roca, però només va aconseguir veure el pal del vaixell sobre 

la línia de l'horitzó. 

Va saltar a la sorra per recollir petites branques seques i va pujar de nou a la 

roca per encendre una foguera amb l'esperança que ella, la Paula,  la veiés i 

sabés que ell era a la platja esperant-la, que sempre estaria a la platja. 

Dia rere dia s’acostava a la sorra i encenia la foguera, van passar setmanes, 

mesos però el fum que sortia del foc no portava notícies de la Paula. 

La guerra va acabar i l'esperança de tornar a veure a la Paula va créixer en el 

cor d’en Nil. Cada vespre s'acostava a la platja i pujava a la roca però la brisa 

del mar no li parlava d' ella. Seguien passant els dies, els mesos i el Nil pujava i 

baixava i tornava a pujar. Amb els anys el desgast de la pedra va ser visible als 

ulls dels veïns, ja no era un monticle elevat sobre la sorra de la mar, s'havia 

convertit en una gran roca plana on en Nil feia temps estava instal·lat a la petita 

cova que les onades havien fet en les entranyes de la pedra. 

Es va convertir en una mena d'ermità marí, menjava el que pescava, i les seves 

robes ja eren parracs. 



Es va fer gran, molt gran, però sempre, al vespre, encenia la seva foguera, 

mirava a l'horitzó i s'asseia a la vora del que els vilatans van començar a 

anomenar la Roca Plana. 

Un dia, el fum no es va veure des del poble, la brisa no va portar l'aroma de 

mar, de sal i cendra, de llàgrimes d'esperança, de sospirs d'amor trencat. 

Les ones del mar no portaven boira, van venir mudes, lentes i marxaven  

encara més poc a poc. Ploraven perquè no trobaven el seu far de foc, ni els ulls 

del Nil, grans, rodons, cansats però il·lusionats, il·luminant el camí.  

Ja ningú esperava sobre la Roca a la Paula.  

Des de llavors els dies de tempesta es pot veure com les onades xoquen a la 

Roca Plana amb força i diuen alguns vilatans que el vent al barrejar-se amb 

l'escuma dibuixa un doble cor a la pedra. El cor del Nil i la Paula. 



Baix Gaia

Categoria
adults
18 anys o més



 -EL MAR-VIDA I MORT-             59 ANYS 

      Era el meu quart dia de vacances a primera línia de mar. Cóm trobava a faltar aquest mediterrani des 

que em vaig desplaçar per treball a Zamora¡. Per això, com cada matí, d'hora, abans de l'esmorzar, em 

vaig posar el banyador i vaig sortir a caminar per la platja. Necessitava començar el dia trepitjant descalç 

la sorra, necessitava que les onades matineres intentessin arribar a els meus peus nus, necessitava sentir 

que seguia sent part d'aquest mar que em va veure néixer, que va viure la meva joventut, que em recollirà 

en el meu comiat, necessitava el seu aroma, necessitava la seva ànima com l'enamorat necessita els 

llavis de la seva estimada. La platja estava deserta. Només els de la neteja, escampats en punts distants i 

una màquina netejadora i aplanadora em feien companyia. No obstant això, a la llunyania alguna cosa em 

va cridar una atenció especial. A uns centenars de metres, intuïa la imatge d'algú assegut a la vora de la 

platja. Vaig seguir caminant intentant sentir i no pensar, recollint tot el que podia portar-me amb els sentits 

per anar deixant-los anar una mica cada dia quan deixés el meu mar i tornés a la feina. A poc a poc anava 

apropant-me a aquesta imatge per, ja de prop, adonar-me que es tractava d'un home prim, molt prim, 

d'uns 70 anys, bru, amb arrugues a la cara i el cos, i que mirava a l'horitzó, aquest horitzó on el mar es 

buida en una gran cascada, on el sol s'apaga el seu foc al capvespre, on els grans vaixells s'oculten, on 

es besen el cel i l'aigua per donar-se la treva d'amor que porta la nit. En arribar a la seva altura, el vaig 

saludar amb un tímid bon dia. Ell, estava assegut com un buda, inexpressiu, inert, com sense vida. No em 

va saludar, no va fer cap gest, no va canviar la postura. Vaig seguir caminant un parell de quilòmetres i 

vaig donar la volta. Mentre tornava sobre els meus passos i anava apropant-me de nou a l'ancià no podia 

deixar de mirar-lo ni un sol moment. Hi havia alguna cosa en la seva expressió, en la seva postura, en les 

seves arrugues. Era com la primera vegada que vaig escoltar The Lonely Shepherd (el pastor solitari), de 

James lasts quan jo tot just acabava de complir els 18 anys i se’m va parar el món. No existia res més en 

aquest moment que una bella simfonia que em feia levitar. Potser era una meravellosa melodia en un 

meravellós moment. Potser es van conjugar els astres i els sentiments per crear aquest instant. De 

vegades crec que això és la felicitat, aquests petits i màgics instants.Vaig arribar de nou a la seva altura, 

la mateixa postura, el mateix gest, la mateixa mirada perduda. Era la definició de dolor, era la definició 

d'abandonament, però per altra banda, era la definició de pau. No vaig poder reprimir-me i em vaig 

asseure a un parell de metres d'ell i, recolzant-me cap enrere amb els meus braços, aixecava el cap al cel 

i tornava a mirar l'horitzó perquè la meva timidesa i el meu respecte m'obligava precisament a respectar el 



seu silenci. Passats uns minuts, impossible de reprimir-me li vaig dir: Un matí meravellos oi ?. El seu gest 

no va canviar ni un mil·límetre. Vaig estar uns minuts mes i vaig desistir. Em vaig aixecar i vaig començar 

a caminar. Encara no havia caminat més que uns passos quan vaig escoltar: ¿sents el mar ?, sents com 

et parla ?. Em vaig girar però seguia inert. Per un moment vaig pensar que simplement era algú amb 

problemes mentals i que el que jo havia suposat que era una cosa màgica no era mes que el reflex d'una 

ment distorsionada.-Avui és el dia, sóc aquí pacient. Ella em dirà quan. Està esperant que estigui 

preparat.- No l'entenc, li vaig contestar. Ja no vaig obtenir cap resposta. Vaig seguir el meu camí sense 

mirar cap enrere. Quan ja estava lluny, vaig parar el meu camí i amb el pretext de seure una estona a la 

vora de la mar, vaig mirar cap a on havia deixat el torbador personatge. Ja no hi era. Em vaig imaginar 

que se n’hauria anat. Bé, vaig pensar, ha estat una bonica història encara que l'hagi creat la meva ment. 

Vaig somriure i em vaig dirigir a l'hotel.Al matí següent, vaig tornar a fer el recorregut de rigor. Com era 

lògic, el personatge en qüestió ja no era a la platja. Em vaig sentir estranyament alleujat. Vaig arribar de 

nou a l'hotel. Esmorzant, va venir la meva filla i em va portar el diari. La meva nena es va apropar a mi 

amb la seva particular forma de caminar. Feia temps li havien diagnosticat esclerosi múltiple i havia 

degenerat la malaltia a passos de gegant. La meva vida i la de la meva dona s'havia convertit en una 

dedicació plena les vint-i-quatre hores del dia cap a aquesta preciosa nina fràgil com la porcellana. Li vaig 

donar les gràcies a la meva petita. Era el Diari de Tarragona. En el seu primer article de portada deia més 

o menys: Un home de 72 anys ha aparegut ofegat a la platja Llarga de Roda de Berà. Els equips de 

salvament  l'han trobat sense vida i no han pogut fer res per recuperar-lo. Fa tres anys, en un accident de 

cotxe va morir la seva dona, el seu fill i la seva nora. Es va salvar miraculosament la seva neta de 13 anys 

que va quedar amb seqüeles mentals i certa paràlisi a causa de les mateixes. No tenien més família així 

que, van quedar els dos vivint en el petit apartament amb l'ajuda d'una assistenta que venia cada dia a 

fer-li recuperació a la menor. L'any passat, en aquesta mateixa platja i en aquest mateix dia, els serveis 

costaners la van trobar morta per ofegament. L'article que evidentment s'estenia més, acabava dient: 

Descansin en pau.Mentre jo mirava a la meva filla i, donant-li la mà me la vaig portar a la platja. Ens vam 

asseure a la riba. Mirem l'horitzó. Ens vam tornar a mirar-nos un a l'altre sense poder evitar que una 

llàgrima corregués per la meva galta. La vaig abraçar i amb la veu trencada li vaig dir: ¿Escoltes el mar? 
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En Moha, al veure’l, ha quedat impressionat, bocabadat, corprès... Quina passada! Ja li 

havien comentat que era enorme però, tant? No havia vist mai una obra tant colossal. 

Quantes columnes, bigues...! Quin grapat de baranes! I el formigó i el ferro...? Quins 

homes més savis deuen haver enginyat aquesta meravella! Quants jornals hauran 

calgut per aconseguir fer aquest gegant! I, diners...? Uf! No s’ho poc ni imaginar. 

Quilòmetres i quilòmetres... La vista és perd en l’horitzó!   

Després de dies de camí, de passar entrebancs i dificultats ha arribat aquí amb la 

decisió pressa, vol travessar-lo, desitja passar d’un cantó a l’altre, vol arribar a una nova 

terra, un lloc amb oportunitats, un indret ple d’esperança. Se sent feliç, agosarat, 

intrèpid, valent! 

Posa un peu al cim, lentament, amb la emoció de sentir que està fent una cosa 

important. Comença a caminar pel damunt. Un instant solemne, únic per a ell! Aquest 

és el pont que travessa el mar, que s’eleva per sobre de les onades, que aguanta les 

ventades que bufen d’un continent a l’altre, que uneix dos móns... Un pont que han 

batejat com del Salvatore (del Salvador), en atenció al enginyer d’aquesta obra, el 

prestigiós Salvatore Matteoli, un italià de reconeguda fama mundial. 

Fa un dia serè. El sol de tardor l’acompanya. L’aire li fa moure els vestits i li acarona la 

seva pell bruna. Va avançant amb determinació, conscient que deixa enrere la seva 

terra coneguda, la seva gent estimada, les seves arrels... S’allunya de la pàtria que el 

va veure néixer, on va aprendre a parlar, a jugar, a créixer però, també, un lloc 

complicat, amb moltes mancances, amb poques expectatives. Ara, amb aquesta 

caminada, vol començar de nou, somia una nova vida, sense tants entrebancs, amb 

més llum, amb més justícia. 

De tant, en tant, s’atura a contemplar l’aigua salada. L’oneig el commou. El blau del mar 

acoloreix tot l’entorn. Es una estampa preciosa que atresora al pensament. Mentre 

avança un peix saltironeja per damunt de les onades, ara un altre, i un altre... Quanta 
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vida deu amagar aquest oceà! I, quanta mort sepultada en les seves entranyes! En 

Moha nota una punxada de dolor. Quants dels seus...? Quanta gent s’ha ofegat en 

aquest indret...? Milers de persones desaparegudes enmig d’aquestes profunditats! De 

seguida fa fugir aquestes cabòries perquè, això, forma part del passat, d’un temps que 

no ha de tornar. Amb aquesta obra magistral no caldrà embarcar-se més amb pasteres, 

no s’haurà de buscar barques que es poden convertir en taüts. Ara, aquest pont uneix el 

sud amb el nord, el tercer món amb el primer. Amb aquesta obra faraònica 

s’aconseguirà que els pobles s’acostin, que es donin la mà, que es pugui passejar d’un 

lloc a l’altre amb fraternitat. Hi havia catorze quilòmetres que separaven, que 

allunyaven, ara, hi ha catorze quilòmetres que uneixen, que apropen. Un pas necessari, 

imprescindible entre veïns. 

Ja arriba. En Moha camina il·lusionat, accelera el pas. No està cansat, com podria 

estar-ho si es a tocar a la nova terra? S’acosta, té al seu abast Ítaca, la terra somiada, 

la nova llar... 

Però...  Ep! Què és això?  Un mur grandiós s’alça davant seu, al cim està ple de xarxes 

de fil ferro amb punxes que sobresurten.  Com pot ser? Té el pas barrat! 

No se’n sap avenir... Es queda enfonsat, derrotat. Nota una forta opressió al pit, té la 

sensació que li costa respirar. Una pena enorme l’abraça, l’omple sencer, s’apodera del 

seu cos prim i malmès per la pobresa i, sobretot, li arriba a l’ànima.  

Quin dimoni pot haver fet això? Els ulls se li humitegen...  

Li havien parlat d’una obra extraordinària i havia gosat somiar; el seu cor s’havia inflat 

d’il·lusió, al seu esperit li havien crescut ales, havia pensat que s’esborrarien les 

diferències, que els homes podrien compartir com a germans... Havia cregut que aquest 

pont seria, veritablement, el pont del Salvatore, del seu salvador.  

En Moha, es gira i es queda mirant la mar: 

- Per què? – li demana 
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Però la mar no contesta. 

 



“El mar” 

Vull explicar el que sento en estar prop del mar, és un sentir diferent en el qual 

està present la pau, que uneix a les persones i el benestar que et dóna, és com 

estar a la terra, evadir-te i surar Com pugues una persona tenir tanta llibertat? 

De vegades, un rauxa de l'estrès, dels seus problemes i asseguis la necessitat 

de mirar a l'infinit, parar el temps i somiar... 

Gaudir d'aquest paisatge que sempre està en el seu lloc mostrant els seus 

moviments dia a dia sense parar, és analitzar el moment, no mirant 

cap enrere sinó pensar en el present, viure la vida i gens més. A l'alba els 

núvols van canviant el seu color, els rajos del sol sortint i amb molta intensitat 

es reflecteixen en el blau d'aquest mar, és com veure el futur amb 

molta tranquil·litat. I aquesta tarda que transcorre després d'un dia brillant i que 

en passar la penombra s'amaga en l'horitzó, és com la història passada que 

dóna pas al nostre present. 

Assegut sobre les roques i veient els seus moviments, com les ones 

blanquegen en arribar del mar endins, els meus ulls s'il·luminen en veure el mar 

amb la calma i en un moment tot canvia, quan de sobte amb ira demostra el 

seu gran poder, són ones que van i vénen pertorbant la meva mirada, allunyant 

pensaments no volguts i activant els records de la meva vida no gaire llarga, 

acceptant els canvis del present i donant seguretat al que mancada. Per què 

sento aquest poder en estar al teu costat? Serà el poder de la mar que em 

dóna força en la meva ser i m'eleva en mirar? No es pot evitar pensar en 

alguna cosa diví que està darrere d'aquest mar tan bonic i tan volgut. 



Quanta màgia pot tenir el mar? És infinita... Moltes vegades et somriu, altres 

vegades et fa por, segons com venja el dia tot pot canviar en un moment. No 

tot és bonic en la vida quan decisions importants has de prendre, poden venir 

moviments misteriosos en el camí i que la destinació et guiï a l'atzar, com fa el 

mar... 

Por jo no tinc davant el gegant que imposa, sobretot quan se senten les 

tempestes en el cel. Ell respon amb les seves ones que rugeixen com a lleons 

defensant-se amb ira d'aquest cel il·luminat amb llampecs i trons que surten 

entre els núvols. 

Construccions sense pensar-ho s'han fet en zones marines per guanyar espai a 

la terra enfront del mar, evitant el moviment que ell té natural. És possible que 

aquests canvis afavoreixin a la terra, però el mar es veu obligat a avançar i 

sense pietat. 

La vida que hi ha dins del mar? Semblen vides diferents, però totes 

combinades són éssers que van vivint d'una altra forma coordinada. Encara 

que asseguis la impotència de no poder-los imitar, ells viuen sense anhels i 

deixen el temps passar. Enveja és la que sento de no tenir una vida més 

tranquil·la i saber aprofitar els moments que vivim en passar i detenir en la 

ment el bé que ve i va. 

En la meva retina queden les imatges viscudes d'aquest mar que tant ens dóna 

i repassant aquests anys de regal que jo viu, gaudint al seu costat els meus 

moments més volguts... fa fàcil el difícil i la vida és... EL MEU TESTIMONI. 

Edad: 64 anys 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vida vora la mar 

 

Quan era xic, 

un bon dia, la mare em va explicar que el pare ja no tornaria, que la mar l’havia anat 

a buscar i se l’havia endut. Massa jove per entendre res, la vaig intentar consolar 

amb paraules que, ara comprenc, mai no li van arribar: ”mare, no et preocupis; quan 

la mar ja no el necessiti tornarà i podrem tornar a pescar tots tres i jugar amb les 

onades.“ 

Però el pare no va tornar. 

Quan era infant, 

els anys havien anat passant i jo no podia perdonar a aquella mar que s’havia endut 

el pare sense avisar. Odiava la mar en secret, li donava puntades de peu i mai no 

jugava si ella era a la vora. Portava aquells sentiments molt endins i no els compartia 

ni amb la mare. Tots els dies llençava ampolles buides amb missatges, esperant que 

algun d’ells li arribés. Potser el pare no sabia que l’estàvem esperant, potser el pare 

no sabia com patia la mare, potser el pare no sabia que jo encara necessitava un 

pare. 

Però mai cap no li va arribar i, si ho va fer, el pare no va tornar. 

Quan era adolescent, 

veia el pare a tot arreu, a la platja, al supermercat, a la estació,… la mar no se l’havia 

endut, allò havia estat una mentida de la mare. I la mare? La mare m’havia trobat un 

altre pare, però jo no el volia a aquest, jo volia el que un bon dia no havia tornat a 

l’hora del sopar. I sabia que estava viu, no sabia la raó per la qual no tornava, potser 



vergonya, potser alguna cosa li impedia de tornar, tant se val, jo el faria tornar i aviat 

estaria al nostre costat i aniríem a la muntanya a passejar. 

Però el pare no va tornar. 

Quan era jove, 

em creia el centre de l’univers, creia que la raó per la que el pare no havia tornat era 

jo, i només jo ho podia solucionar. Creia que ningú no m’entenia i que el món sencer 

estava en contra meva. Potser hauria estat millor que la mar se m’emportés a mi i 

hagués deixat al pare. Em vaig tancar en mi pensant que jo era el culpable de tot, si 

aquell dia li hagués dit quelcom, si no hagués tombat per aquell camí, si… si jo no hi 

fos… 

Però no importava el que jo cregués, el pare no va tornar. 

Ara que sóc pare, 

miro la mar i sé que el pare no tornarà, no hi ha odi ni maldat, només espero que la 

canalla l‘estimi, la respecti i hi tingui cura. Visc a prop del port, soc pescador i porto 

cada dia els nens a pescar i a jugar amb les onades. La meva vida és i ha estat la 

mar, i no podria viure sense ella. Amb els anys vaig anar entenent que la mar mai no 

havia tingut la culpa de res. 

Però si la mar un bon dia em ve a buscar i se me’n vol endur, digueu-li que a 

casa m‘esperen. 



EL MAR, LA SEVA MAR (51) 

La veig d'esquena, asseguda, en postura com d'estar pensativa, a pocs 

centímetres de la vora, les onades, ja mandroses, acaricien els seus peus 

perfectes i les seves ungles lacades en vermell, porta una brusa blanca, 

transparent, caiguda d'una espatlla, d'aquestes bruses estil Eivissa per anar a 

la platja. La seva cabellera vermella i arrissada està recollida amb un llapis a 

l'estil Grece Kelly, alguns flocs li cauen pel costat de la cara. 

La miro de lluny, la observo en silenci, em pregunto que estarà pensant. 

En uns dies la seva vida canviarà per sempre. La medul·la d'una donant a 

l'altra banda del mar és la nostra esperança de futur, futur d'onades, de sal, de 

blau i verd, de núvols i tempestes ... 

M'ha demanat que la porti a la platja, que necessita, sentir la mar, el murmuri 

de les onades, empetitir els ulls fins alinear-se amb l'horitzó, respirar el iode 

que porta la brisa. 

-Vull seure i només mirar, no vull veure. Vull sentir i no escoltar, vull tocar el 

blanc de l'escuma, notar la sal en la meva pell, enfonsar els peus a la sorra 

humida, vull no estar ocupada en res més que no sigui jo mateixa, no vull 

pensar, ni recordar, ni planejar. 

M'acosto a ella a poc a poc i sembla que em pressent, es gira i amb la seva mà 

prima però forta em fa senyals perquè corri al seu costat. 

-Seu, olora l'aire, que bé s'està aquí, el tenim tan a prop que ens sembla 

normal viure davant d'aquesta immensitat. 

-Estimada, li dic, -Estàs molt filosòfica. 



El seu silenci m'espanta, però ho entenc i vull compartir amb ella aquest 

moment. Jo respiro i sospiro, i posa el seu braç sobre les meves espatlles, els 

nostres pensaments s'uneixen en un de sol. Tornarem a veure'ns, però aquesta 

vegada a Ítaca!!! 

Ha passat ja un any des que ens va deixar i torno a aquesta platja on la vaig 

veure feliç per última vegada. 

M'acosto a la riba i em sembla que l'estic veient. Miro, escolto, sento ... 

escuma, sorra, brisa. El mar, la seva mar. 

Ploro. Ploro llàgrimes carregades de ràbia, d'incomprensió i el plor es 

converteix en riure, el seu riure, transparent, viu, fresc. El seu record de fa un 

any en aquesta mateixa platja em relaxa, la sento, l'escolto, la veig.  

S'ha convertit en onada d'escuma blanca i s'acosta als meus peus amb força, 

Al tocar-me esdevé carícia, és el seu braç en les meves espatlles. Em relaxo, 

em rento la cara a l'aigua salada i m'endinso a la mar, el seu mar, nedant fins 

quedar-me sense forces. 

 -He de tornar.  

Em giro per veure la riba que m'indica amb les llums dels “xiringuitos” que el sol 

va acomiadant-se.  

Deixo que les onades m’acostin.  

Reprenc les forces i decideixo beure una cervesa asseguda a la sorra com avui 

fa un any varem fer juntes per última vegada. 

A la meva germana, sempre. 



SEMPRE VOLDRÉ TENIR-LO MOLT APROP                                     34 ANYS 

 

Hi ha una terrassa única i especial, diferent a totes les altres... petita però 

acollidora, vella però elegant, bonica, encantadora, oberta a tothom... presidint 

el MAR Mediterràni. 

La primera vegada que vaig visitar l’entorn de la terrassa i la platja que podem 

observar des d’allà, vaig sentir una agradable sensació de calma... Aquell 

entorn tan ben dibuixat pel vent, per les onades i pels núvols, una càlida tarda 

d’agost, em van fer sentir com a casa. Des d’aquell dia, aquest maravellós 

indret s’ha convertit en el meu particular “refugi” , és allà on mai em canso 

d’estar, on mirant al cel o mirant al MAR, em retrobo amb aquella sensació de 

benestar i pau... allà torno al inspirador moment present. 

L’hivern, l’estiu, la tardor i la primavera... totes quatre estacions de l’any, m’han 

vist maravellarme, relaxarme, llegir un bon llibre, observar, gaudir , descansar i 

“respirar” aquell paisatge. 

No em canso de fer fotografíes, sola o acompanyada de la gent que m’estimo, 

cada una d’elles semblant, però diferent, captura un moment únic  preciós de la 

meva vida. Moments que queden també gravats a la meva ment... 

Aquell racó de silenci i sol posseix una espectacular zona escarpada, i té una 

de les més boniques i romàntiques postes de sol de tota la Costa Daurada. 

Sempre tinc ganes de tornar... la sento tan meva...és diferent, és especial, és a 

un petit poblet mariner català... molt cuidat, respectat, amb jardins, amb 

tradició, amb cultura... amb nom propi... des d’on el MAR Mediterràni  em 

recorda que mentre visqui SEMPRE VOLDRÉ TENIR-LO MOLT APROP. 

La terraceta del Roc. 



 

 

                                                              

 



El vell i la bella  (42 anys) 

El Sr. Andreu pujava les escales de l’edifici on es trobava la consulta com cada 

dimecres de feia tres mesos. Tot i que pensava que amb 88 anys no era molt 

bona idea ni massa productiu visitar un psicòleg, li agradava xerrar 

animosament amb aquell jove, en Ferran,  i oblidar-se de la seva monotonia per 

una estona.  

-Bon dia Sr. Andreu, com ens trobem avui?-  va preguntar animosament en 

Ferran quan obrí la porta. 

-Una mica més vell que la setmana passada, però sense dubte una mica més 

jove que la setmana vinent, que a la meva edat cada dia compta i cada 

setmana que passa es tota una vida-. Va contestar el Sr. Andreu quan 

traspassava la porta, penjava el barret i es dirigia al divan per acomodar-se. 

En Ferran sabia que el Sr. Andreu l’única malaltia que patia era la seva soledat, 

únic fill d’un matrimoni que va morir feia molts anys, sense cap família propera i 

orfe d’amics, que s’havien marxat per sempre amb el pas dels anys. Li 

agradava sentir com explicava la història de la seva vida i a vegades es sentia 

culpable per cobrar quan, després de cada sessió, era ell i no el seu pacient qui 

sortia més reconfortat. 

-Avui, Sr. Andreu, m’agradaria que m’expliqués si alguna vegada ha estat 

enamorat i com va ser aquest amor. 

El silenci del Sr. Andreu va ser tant profund que de seguida en Ferran va ser 

conscient d’haver remogut un record molt important. 

-Clar que vaig estar enamorat, i de fet encara ho estic. La primera vegada que 

la vaig veure- va començar a explicar el Sr. Andreu- jo tenia 14 anys; encara 

recordo aquella imatge com si hagués passat fa una estona. Al primer moment 

ja sabia que aquell amor seria per sempre, la seva bellesa, la seva olor que 

encara avui sento... Va ser com encendre un interruptor a una habitació i veure 

que et trobes a un lloc meravellós, com un engranatge que comença a 

funcionar després de posar l’última peça i saps que mai s’aturarà. No sé si 

m’explico.. digui doctor, alguna vegada ha tingut la sensació de felicitat 

absoluta? Doncs per mi va ser aquell moment. 

-i com era ella?  

-El que més m’agradava no era la seva bellesa, i no es confongui, perquè ella 

molt bella. El seu interior era la part més interessant, plena de vida, cada racó 

del seu ser podia amagar una sorpresa o un tresor, i alhora ser tant transparent 

que et deixava que miressis a dins seu sense poder amagar res. I després 

estava el seu caràcter, tant canviant. Passava de ser l’esser més tranquil del 

món a la bèstia més perillosa, capaç de destruir tot el que es trobés al seu 



abast. Així era ella, un contrast continu que no et deixava indiferent i que la feia 

tant atractiva que s’apoderava de la teva anima i la teva voluntat. 

-Carai Sr. Andreu! Sí que li va marcar aquest amor! -exclamava en Ferran 

mentre apuntava a la seva llibreta tots els aspectes que considerava més 

importants-. I com va ser la relació amb ella? 

-Recordo com cada dia m’aixecava amb el seu soroll- va sospirar el Sr. Andreu- 

Era com una música per la meva oïda si es trobava en un bon dia, però en 

canvi, semblava com si hagués de caure la casa a sobre quan es trobava 

enfadada. Cada dia es trobava allà, mai m’ha fallat i mai ho farà fins que jo ja 

no estigui en aquest mon.  

-Però Sr. Andreu -deia en Ferran mentre el mirava als ulls-, pensava que vostè 

es trobava sol, sense cap companyia... o m’equivoco? Perquè ha parlat d’ella 

en passat si encara es troba amb vostè?  

-Ella viu encara. Ja estava viva abans que jo, i seguirà viva quan jo mori. Però 

ha canviat molt, sento que la perdo per moments- deia el Sr. Andreu mentre 

una llàgrima recorria la part dreta de la cara- es troba malalta Ferran, com mai 

ho havia estat. Quan la vaig conèixer als 14 anys es trobava plena, semblava 

indestructible, però ha trobat un enemic mortal, que la fa morir poc a poc, 

inexorablement, i ja no sé si podrà sortir... 

-No entenc Sr. Andreu. De quin enemic estem parlant? 

-A ella no li afecta el temps com a nosaltres, però si molt l’avarícia, l’enveja, la 

indiferència dels que l’envolten i la seva maldat. Aquests son el seus veritables 

enemics, i estan guanyant la batalla. La mataran sense cap dubte.  

Després de mirar el rellotge, poc a poc, el Sr. Ferran va posar-se d’en peus, i 

es va dirigir a recollir el seu barret i posar fi a aquella sessió. En Ferran estava 

segur que aquesta vegada la teràpia no li havia fet molt be al Sr. Andreu, però 

professionalment va ser perfecta per conèixer molt millor al seu pacient, tot i 

que encara li mancava una última qüestió de li intrigava moltíssim. 

-Sr. Andreu, abans de marxar, em podria dir qui és la seva amada? M’agradaria 

conèixer aquesta persona tant especial. 

El Sr. Andreu va obrir la porta, es va posar el seu barret i va girar lleument el 

coll per mirar al Ferran. 

-Encara no sap de qui estic parlant? Sense cap dubte, quan torni a fer una 

ullada a tot allò que ha escrit, endevinarà de qui estava parlant... 

I vostè estimat lector? Sap de qui estàvem parlant? 

 



   



  Més blau que mai… 
 

 
     Vaig obrir el calaix de l’escriptori. La fotografia va sortir disparada cap a mi com si m’estigués 
  esperant i va a caure.  
       La vaig aixecar del terra i la vaig mirar detingudament. 
       Érem allí. La meva família, tots asseguts a la platja, el mar com a fons, fa més de quaranta anys. 
        Llavors el records d’un dia feliçment imperfecte van a venir cap a mi cop de pantalla en  
   technicolor. 
 
       º El papa, la mama, la meva germana petita, i jo amb deu anys, tots carregats d’estris. Nevera      
          portátil,sombrillles,flotador inflat i molts etcèteres inclosos. Semblava que carreguéssim una 
          muntanya russa desmantellada. 
          Era diumenge. 
 
       º El papa tot suat, plantant amb dificultat les sombrilles gegantines de mil colors que ens acollien 
          a tots amb la seva gran ombra. 
          Marcant territori sense cap dissimulo. 
 
       º La mama arranjant el nostre espai, abstracta mansió improvisada. 
          Cada cosa, de forma mil.limètrica, al seu lloc. 
 
       º  La meva germana asseguda al flotador, sobre la sorra. Ni pensar de ficar ni un dit a l’aigua. 
          Por a la mar. 
 
       º Faig un llarg bany i me sento fondre’m  amb el mar que m’acull en el seu immens si. 
         Soc  part de l’aigua. 
 
       º Tota la família menjant amb voracitat els famosos entrepans que feia la mare. 
          Alimentació sense misteris. 
 
       º El papa concentrat, en trànsit, escoltant un partit de futbol amb la seva ràdio d’últim model. 
         A tot volum. 
 
       º Els meus pares  discutint  a crits. No es van tornar a dirigir paraula en tot el dia. 
          Baralla. 
 
       º La mama corrent darrere el barret vermell que una ràfega de vent va arrabassar del seu cap. 
          Despentinada. 
 
       º La meva germana plorant perquè altres nens van  trepitjar el castell de sorra amb cargols  
         que estava fent. 
          Pluja de llàgrimes. 
 
       º Ems barallo amb el saquejadors del castell. 
          Resultat , l’ull morat. 
 
       º Els meus pares  dormint  esquena contra esquena, enfadats. 
          Migdiada de platja. 
 
       º Una tempesta d’estiu, sobtada límpida i violenta ens fa fora de la platja desmuntant en un tres 
          i no res l’abstracta mansió improvisada. 



          Tots xops. 
 
       º Finalment, em veig com un nen alegre en la seva beneïda ignorància del que li esperava  
         després a la vida. 
         Ah m’oblidava... 
         Quan vàrem arribar a la platja, el mar era el més blau, més blau que mai !!! … 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El nostre mar    

 

He viscut tota la meva vida en un poble situat arran de mar. Un nucli de cases blanques 

amb carrers estrets i empedrats, al bell mig d’una línia de rocosos espadats. Just a sota el 

meu balcó, un petit port aixopluga una munió de barcasses de pescadors que diàriament 

surten a feinejar. El poble on he viscut sempre és el lloc on ens vam conèixer. 

 

La primera vegada que et vaig veure estaves ballant sobre la sorra de la platja al costat 

d’una foguera. Una lluna quasi plena feia brillar l’aigua del mar. La música es va allargar 

fins a l’albada i la sortida de sol em va enxampar assegut a la teva vora. Van haver-hi més 

trobades i el sorgiment d’una amistat sincera va ser el pas previ al naixement de l’amor. 

 

Tu havies viscut tota la teva vida a les terres altes, en una vall rodejada de cims 

imponents on el mar semblava una vaga il·lusió sense gaire sentit. No obstant això, vas 

decidir venir a viure amb mi i les meves incomptables estones de solitud aviat es van 

convertir en un record. Durant un període de temps que ara em sembla massa curt vas 

ser com un far càlid que en les fosques nits de tempesta impedia el meu naufragi. 

 

Passejàvem agafats de la mà per la platja, notant la sorra humida filtrant-se entre els dits 

dels nostres peus. Asseguts entre les roques, jo t’explicava les històries reals de pirates i 

les llegendes marines que havia escoltat mil i una vegades en llavis de vells pescadors. 

La força incommensurable de les onades en dies de tempesta o els raigs de sol filtrant-se 

entre els núvols i pintant cercles d’argent sobre l’aigua eren un espectacle que la natura 

posava al nostre abast sense demanar res a canvi. Crec que va ser així com la passió pel 

mar et va anar posseint. 

 

Al teu costat sentia que anava surant per la vida de forma plàcida i segura, com si fos una 

petita barqueta de vela empesa suaument per una lleu però persistent brisa. D’aquesta 

manera, no em vaig adonar de l’escletxa que s’anava obrint dins la teva ment. I és que la 

felicitat és un parany que ens cega i a vegades no ens deixa veure la cruel realitat que 

tenim a tocar. 

 

 

 



Era un dia fred i gris quan te’n vas anar. Vas marxar durant les darreres clarors d’una 

horabaixa hivernal. Quan el cel es pintava amb tonalitats ardents, la teva flama es va 

apagar amb un cop de mar, i qualsevol esperança de fer-la reviure va quedar ofegada 

entre les onades.  

 

Torno a ser dalt del penya-segat, com cada tarda. La meva silueta es retalla contra el blau 

d’un cel que es confon amb l’aigua. Una darrera de l’altra, les onades s’estavellen 

rítmicament contra les roques, marcant el pas d’un temps que sembla alentir-se, orfe 

d’estímuls que l’accelerin. 

 

Una vegada més, abans de deixar-me engolir pel somni etern, em giro i m’allunyo 

novament del buit. Darrera meu resta el mar. Només el mar. El mar que una vegada va 

ser nostre.  

 

     

 

         

           45 ANYS 











Títol de l’obra: Des de casa veig el mar 

Autor/a: 49 anys 

 

 

Des de casa veig el mar.  

No estic a tocar de l’aigua.  

El tinc a una distància prudent. 

Un quilòmetre i mig ens separa. 

Però soc a prop del mar. 

 

El tinc a mà. 

Sempre que vulgui m’hi puc acostar. 

Estiu o hivern, primavera o tardor. 

Ell és allí. 

No es mou per a mi. 

 

Però jo em faig pregar. 

Passen els mesos i no m’hi acosto 

fins que la calor de l’estiu pràcticament m’hi obliga. 

I llavors... hi entro, m’hi submergeixo  

i deixo la ment en blanc...  

 

Faig el mort. 

Els braços i les cames estesos, 

el cap enrere: la felicitat. 

-L’any que ve no trigaré tant a venir-,  

li dic mentre em va gronxant. 



 

S’acaba l’estiu. 

Venen els mesos de fred i no m’hi acosto. 

No compleixo la paraula donada. 

Però el veig des de casa 

i sé que sempre que vulgui hi puc anar. 

 

Però un fet inesperat, no volgut ni desitjat, 

m’impedeix de tornar-hi. 

La canícula és intensa com mai. 

En aquest juliol horrible que m’ha tocat viure 

m’ofego sense aigua. 

 

Prou! Hi he d’anar! 

No podré aguantar el que em ve si no és amb ell. 

I m’hi llenço. 

I mentre em bressola amorós, penso: 

des de casa veig el mar.  

 







PORTAM AMB TU (48) 

 

                       

En el límit, en mig dels somnis i la vigília, veia la mar aparèixer i desaparèixer 

com el sol d’entre els núvols, preparant-me per la llarga partida de l'Amor i la 

Mort que s'acostava. La vida no era senzilla, ni l'amor inevitable.  

De sobte, paralitzada per l’ànsia de la por, em va semblar que m’enfonsava. La 

pluja havia estovat la sorra de la platja sota els meus peus. Què faria ara?, si ni 

tan sols era capaç d’enfrontar-me a la rutina d’un dia qualsevol. Asseguda 

davant la mar i amb les mans als genolls, vaig agafar la ploma que sempre duia 

a la butxaca. Estava massa sola, per això se m’acudien idees absurdes i 

d’alguna manera, encara que fossin surrealistes, volia donar-les sentit a 

correcuita. Aquestes eren originals, curioses, fins i tot indescriptibles, i en 

contrapartida prosaiques i vulgars. Què podia dir-li jo a la mar que no sabés? 

El vent bufava com si fos a escriure ell, què volia dir-me? De sobte va minvar, 

semblava que el cel havia descendit sobre les roques castigades per unes 

aigües tempestuoses, revelant-se darrere d’un sallent fosc amagant misteris i 

secrets. En aquell instant, una rialleta de timidesa en va empènyer per escriure 

l’última carta de la meva vida. 

 

“Benamat Mar, 

 Encisador, fascinant, majestuós... 

 Portam amb Tu.” 

 

Intuïa que mai moriria, era energia, el tot, l’essència, tant li feia l’expressió que 

utilitzés. Ho sentia així, de la mateixa manera que els estels titi-l’en sota un mar 

que esbandeix mals sons, que els perfums de la primavera s’havien despertat i 

es barrejaven amb l’olor de salnitre. 

Aleshores, vaig percebre un singular impuls que neix de dins, del cor, de la 

necessitat de fer quelcom amb plena llibertat, adquirint tanta força com les 

entremaliades ones; rinxols gegantins d’escuma blanquinosa que juguen a 

empaitar-te.  



Bocabadada, mirant l’infinit del mar blavós, em volia fondre dins les seves 

tonalitats. Era el procés de la meva pròpia reconciliació, l’acceptació del no 

“Fer” sinó “Ser”. 

 

“Benamat Mar,  

 Portam amb tu.” 

 

No podia refer el passat, ni alçar una nova vida sobre les ruïnes d’una vella. 

Però si admetre els errors que havia comès amb humilitat, per si en alguna 

d’aquelles causalitats l’atzar en brindava  una nova oportunitat.  



SENTIMENTS  

Sento la teva remor, suau... encara no et veig i ja m’omples els sentits de pau i 

de calma. 

Sento la teva olor que m’apropa a la meva infantesa, petita, especial, d’estius 

càlids vora el mar,  plena de somriures familiars. 

Sento el teu vaivé que m’apropa i m’allunya dels sentiments més profunds,  

ofegats per la rutina del dia a dia, fins i tot d’aquells que em fan respirar 

profundament sentint i recordant dolços moments. 

Sento el so de les gavines, sons musicals que passen per damunt dels nostres 

cossos propers, amatents a la brisa que ens transporta lluny d’allò més 

quotidià. 

Sento el frec de l’aigua freda a la pell, m’agrada, em desperta de cop, em 

capbusso i em sento renovada, com si el dia comencés aleshores.  

Sento l’escalfor del sol a la meva pell i em recorda l’escalf de les teves paraules 

quan necessitava els teus consells, les teves bromes i la teva tendresa que em 

feien i em fan, encara que no hi ets, sentir segura i tranquil·la.  

Sento la sorra mullada sota els peus, passejo mirant més enllà, a l’horitzó on 

s’acaba el mar i sembla que comenci el cel; m’hi trobo bé, feliç de veure al meu 

voltant tanta bellesa i en tinc prou. 

Sento, quan tu ets al meu costat i encara que no recordis tot el que hi ha al 

nostre voltant, la platja llarga, la roca plana o més enllà; sento que et sents viva 



i contenta de ser aquí amb mí passejant, agafades i fent-nos mirades plenes de 

somriures  que travessen qualsevol cor arribant als records més llunyans. 

Sento que vagi on vagi, si tu ets a prop meu, sí tu...el mar...m’acompanyaran 

tots aquests sentiments i aquestes sensacions que em fan recordar moments i 

persones que han estat i són importants a la meva vida: amics, amors, familia. 

 

Ho sé perquè cada cop que sóc a qualsevol platja, cala, roca o racó d’aquest 

poble em sento feliç, sento que tot és possible i fins i tot quan em sento trista 

que és quan necessito escriure i plorar, tu...el mar, em dones la calma i la 

seguretat que em xiuxiuegen que tot s’arreglarà. 

 

Àngela Ramon 

53 anys 

 

 

 



                                               

                                               LA CATIFA DE GRA FI                                    (51 anys) 

    Encara era fosc. Mentre prenia un cafè a la cuina, en Carles, un apassionat de les ciències de la 

natura i gemmòleg de  professió, amb un retolador, anotava al vidre d’uns pots de melmelada, els noms 

dels llocs on aniria a agafar mostres. Havia rebut  l’encàrrec, per part de l’Institut Català de Mineralogia 

i Gemmologia, de fer un estudi de la composició i qualitat dels elements  que es trobaven a la sorra de 

les platges del Tarragonès. Va agafar la seva motxilla i va posar dins els pots, una ampolla d’ aigua i 

quatre peces de fruita. Quan era a punt de sortir, l’angelical figura d’una nena, trepitjant-se el pijama i 

amb tot el rostre cobert de cabells rossos i enrinxolats, va aparèixer plantada al mig de la porta. 

   - On vas, papa ? - va dir la Laia fregant-se els ulls - jo vull anar amb tu. 

   - Bon dia dormilega - va xiuxiuejar el seu pare - Jo me’n vaig a caminar pels aiguamolls i tu, te’n 

tornes cap al llit que encara es molt d’hora. 

   Els ulls de la Laia es van obrir de cop i amb només un somriure el va convèncer. Es va vestir en un 

tres i no res, i tots dos, pare i filla, van marxar cap als aiguamolls. 

    Amb els primers raigs de sol a l’esquena, es van posar a caminar. El mar estava tan en calma i  era 

d’un blau tan clar, que al fons de l’horitzó no es veia cap línia que el separés del cel. Les onades 

petites, indulgents, no arribaven a esborrar les seves petjades que, enfonsades en una sorra tova i 

humida, anaven quedant enrere, mentre que, davant d'ells, les seves ombres, allargades i estretes com 

les agulles d’una brúixola, assenyalaven la direcció del camí ... Després de mitja hora de caminada, en 

Carles es va parar al capdamunt d’una duna, es va treure la motxilla i va clavar-hi un genoll al terra. 

Amb el cantell de la mà va buidar una mica la superfície i va agafar un grapat de sorra. 

    - Fixa’t, Laia. Això que tinc a la ma és un tresor. Abans aquesta meravella estava a tot el litoral, però 

ara nomes podem trobar-la aquí, en aquesta platja. 

    - Jo no hi veig cap tresor, papa. Només, veig sorra com la de totes les platges. 

    - No vida meva, no. Ho sembla, però no totes les sorres son iguals. Veus què quan intentes agafar-la 

se t’escapa d’entre els dits? Això és perquè aquesta sorra està feta de les restes de milions i milions de 

cloïsses, coralls i estrelles de mar, que durant milers i millers d’anys  s’han  acumulat al fons marí. I que 

també, durant molts i molts anys han estat fregant-se amb petites pedres, com aquestes que pots veure 

per la vora, fins a quedar reduïdes a granets molt fins i suaus. Després, la força de les onades les ha 

portat fins aquí, fins a aquesta  duna. 



 

La Laia va agafar una pedra blanca, no més gran que l‘ou d’una guatlla i se la va mirar... 

    - Vaja papa! Van haver de passar  molts anys. 

    - Si filla meva, si... molts i molts anys. 

Van omplir el pot i  van marxar cap a una altra platja. 

     Van arribar fins una  zona residencial. La punta escarpada d’una gran roca,  trencava les aigües mar 

endins, com si fos el cap d'un gran ariet. Al seu costat, envoltada pel llarguíssim braç de formigó, de 

l’escullera d’un  port esportiu,hi havia una platja petitona. El incessant campaneig de les drisses dels 

velers formaven part del seu silenci. 

 La Laia va sortir  corrents fins a la vora i va  agafar un grapat de sorra... 

   -És veritat papa!--va dir mig cridant-- No és la mateixa sorra! Aquesta d’aquí es molt més gruixuda. 

Quan la agafes, se t’enganxa a les mans i se’t clava dins les ungles. 

Mentre agafava unes mostres, en Carles li va dir a la Laia, que abans la sorra d’aquí també era com la 

dels aiguamolls, però ara tot  és tant diferent... 

     -I què va passar amb la sorra de gra fi que hi havia en aquesta platja ? - va preguntar la Laia. 

En Carles tot ajupint-se a la seva alçada, va mirar cap al mar i li va dir amb una veu plena de nostàlgia:  

     -Laia, vida meva. Quan jo tenia la teva edat, tot això que veus aquí, era una platja molt gran, una 

mena de immensa catifa de sorra, d’un gra molt fi i molt  suau. Les seves aigües, obertes plenament al 

mar, eren tan netes i cristal·lines que quan et ficaves dins, podies veure com al teu pas, s’anaven 

amagant sota la sorra, uns petits crancs que si et descuidaves et mossegaven els dits. També hi havia 

tellerines, peixos, pops i fins i tot s'havia arribat a veure  alguna balena. Era una platja tan bonica i tan 

maca que turistes de tot el mon van venir per veure-la i gaudir d’ella, fins arribar al punt que van venir 

tants i tants que amb la mica de sorra que se’ls  quedava enganxada als peus quan marxaven cap a 

casa, la van anar  buidant. Llavors van haver de portar sorra de d’un altre lloc, però algú va portar 

aquesta sorra que no és de gra fi ... 

 La Laia va donar un cop d’ull  al tot el seu voltant... 

     - Vaja papa!  Van haver de ser molts turistes. 

     - Si, filla meva si ... van ser molts i molts turistes. 

Van omplir el pot i  van marxar cap a una altra platja... 



MOMENTS... 

 

M’enfonso... i tot queda en calma.  

No respiro, no penso... no sento... només em deixo portar... 

Em balanceges, m’acarones, em subjectes... mentre vaig expulsant l’aire 

lentament... molt lentament. 

I tot és qüestió d’un moment. Un moment curt, molt curt. Però és el meu 

moment. 

I torno... tanco els ulls i m’enfonso...No sé quanta estona porto aquí dins però 

m’hi podria estar hores.  

Sempre anant amunt i avall, corrents... i sense cap moment per parar...  

Però ara estem tu i jo... font d’energia i vida. Amb les teves onades vas i vens... 

amagues, t’emportes, expulses, t’enfades,... i m’ajudes a desconectar... 

Així que m’enfonso... i tot queda en calma... 

 

Categoria: Majors de 18 anys 





El mar ho sap 

 

El mar ho sap. 

Intenta dir-ho  

però la seva paraula blanca 

s'esfondra en la boca de les ones. 

 

Així tots els dies arriba la nit, 

tots els dies surt el sol 

enfront de la contemplació d'ivori  

de les gavines.  

 

En el seu repòs escolta  

la història repetida dels arbres. 

Ell respira  

(i va respirar) 

els vents de tots els continents, 

per això,  

entén el temps  

que fa daurada la sorra 

i també aquell inevitable 

que es desfà 

després de la ziga-zaga de monopatin d'un nen, 

que feliç 

encara ho ignora. 



Edat: 26 anys 

Títol: El mar ho sap 

 



Reflex de la meva llum sobre el mar (39 anys) 

  Quan em vull allunyar de la terra busco la profunditat del mar. És allà on puc descobrir 

tots el meus racons. És allà on puc expandir-me. 

  Sovint vaig fins a la platja, a recer de les ones, on es confonen la quietud i el 

moviment. Noto el seu balanceig sospesant cada pensament; d’acord amb el meu estat 

d’ànim, més suau o més intens. 

  Alhora reflexiono sobre les meves idees. A vegades suren i es queden al llindar, a 

vegades, però, arriben a la seva fondària passant per cada angle i, quan les onades 

tenen prou força, irrompen en la meva incredulitat. És llavors quan una brisa tènue 

m’acarona, em calma, m’asserena. 

  Miro l’horitzó i el cel i el mar és reuneixen en un punt. No tinc límit. 

  M’il·lumina el sol i m’aporta l’escalf vital. M’il·lumina la lluna i em guia cap a l’infinit.  

  Entremig hi ha un llarg camí de llum sobre l’aigua per recórrer. 

  Allí, en aquella immensitat, em faig petita i tanmateix em faig gran. 

 

   

 



 

EL MEU MAR (49 ANYS AL TEU COSTAT) 

Et tinc aquí al meu costat, de fet des que vaig néixer, entre els meus plors ja es 

sentia de fons la teva melodia. 

Potser a vegades no recordo que et tinc a prop i no et visito el suficient, però 

saps que sempre que et necessito estàs aquí, t’explico les meves penes, ploro i 

a estones ric de totes les coses que he m’ha tocat viure i tu tan sols m’escoltes 

i m’acompanyes. 

Quan estic lluny de tu durant un cert temps et trobo a faltar i sembla que em 

falti l’aire per respirar, però no em dono compte fins que et torno a veure i veig 

que segueixes esperant el meu retorn.  

Ja no sé si podria viure sense tu perquè cada cop i quan més passen els anys 

més de gust em trobo tenint-te a prop: el teu color, la teva olor, el teu silenci ... 

Tots t’anomenen “El Mar”, però no ets qualsevol mar, ets el meu, el que m’ha 

acompanyat sempre, i doni les voltes que doni la meva vida sempre et tindré al 

meu pensament.  

Aquell mar que em va veure créixer i sempre m’acompanyarà,  

perquè no ets el mar, ets el mar de Roda de Berà. 

 

 



 

 



Octubre (34 anys) 

Han passat dies, setmanes, hores... i, mesos després, segueixo recordant els 

colors i l’olor de mar de la nostra primera trobada...  

Aquella tarda d’octubre, d’un diumenge qualsevol de tardor, vam citar-nos vora 

l’espigó sense saber que les pedres esdevindrien testimonis del naixement 

d’una història. 

Nerviosa, t’esperava dempeus mentre les meves ninetes resseguien el 

balanceig hipnòtic de les ones. Passaven ja tres minuts de dos quarts de cinc i 

la brisa salabrosa m’acariciava el rostre.  

Tu, decidit, t’acostaves cap a mi i comptaves en silenci les passes... una, dues, 

tres, quatre, cinc, ... com un grapat de números consecutius i moviments 

ordenats.  

Sobresaltada, vaig notar la teva aura i l’escalfor de la teva mà sobre la meva 

espatlla em va confirmar que, per fi, ja havies arribat.  

 

 



(EDAT: 38 ANYS) 

 MAL ORATGE  

Quan el 4L vermell finalitzava la maniobra d’aparcament davant la platja, els 

meus germans i jo ja feia més de mig minut que havíem saltat a la sorra. 

Caminàvem descalços, amb la tovallola descolorida, estampada amb lletres de 

propaganda d’alguna crema solar que, per descomptat, no ens havíem posat 

mai i que en lloc d’eixugar-nos ens exfoliava la pell. 

Temptats per la remor de les onades i els esquitxos que el sol escampava 

sobre aquell enorme blau intens, acceleràvem el pas en direcció al mar, atrets 

pels braços enlairats dels nostres amics que un dia més, havien arribat abans 

que nosaltres. 

Entràvem a l’aigua amb el posat d’infal·libilitat que ens atorgaven aquelles dues 

hores de digestió obligatòria, observant sempre de reüll la mirada de vist-i plau 

que ens dirigia la mare des de la sorra, mentre recollia el rastre dels nostres 

pantalons “Meyba” de ratlla blanca i les samarretes del mundial 82 que encara 

es resistien a abandonar l’armari.  

Els matins transcorrien al ritme lent d’aquell anar i venir del mar en calma, sota 

les ordres d’un partit de futbol improvisat entre dues porteries gairebé 

imaginàries i les converses acalorades dels més grans, discutint sobre aquells 

“Tours” de principis de juliol, on les contrarellotges, els mallots grocs i un tal 

Laurent Fignon, ens enganxaven cada migdia, a la hipnòtica successió 

d’imatges d’aquelles sinuoses carreteres dels Alps francesos. 

Estirats al bell mig de la platja, on ens fèiem passar la sensació de fred en sortir 

de l’aigua, observàvem el cel i els avions que el creuaven. Perseguíem aquells 

puntets blancs que sortejaven els núvols, aquells trossets de cotó, de vegades 



compactes i altres dies dispersos, que ens semblaven a l’abast de les nostres 

mans. 

Amb l’esquena torrada pel sol, rèiem de les històries que ens explicàvem, 

anècdotes que adornàvem amb un punt exagerat de pel·lícula italiana... 

respiràvem tranquils, potser feliços, embolcallats per una atmosfera de calorosa 

seguretat.  

Algun matí però, l’aigua es tenyia de platejat, s’arrissava amb força i quedava 

sotmesa a les ordres d’un vent càlid i desordenat que dibuixava remolins a la 

sorra.  

La bandera groga onejant i les primeres corredisses darrera els para-sols que 

rodolaven perduts, anunciaven l’arribada del mal oratge. 

Negant-nos a abandonar posicions abans d’hora, i suplicant als pares aquells 

minuts més de platja que ens corresponien abans d’una retirada que ens 

semblava de covards, ens apartàvem entossudits el serrell de la cara i ens 

dirigíem de nou cap a l’aigua, lliurant-nos a la voluntat de la força de les onades 

que sovint ens llençaven amb força cap enrere, fins a submergir-nos en un forat 

de sal i sorra que ens rebolcava, transformant-nos en un garbuix de braços i 

cames que lluitaven a contracorrent per tornar a la superfície.  

Avui, quan sento que la vida es torna trista i grisa com un matí de mal oratge,   

m’aferro a aquelles mil·lèsimes de segon sota l’aigua, on tot semblava perdut, 

però d’on sempre en sortíem amb el cap ben alt, amb les orelles plenes de 

sorra i els ulls vermells de tanta sal, amb el posat orgullós del qui se sent 

vencedor d’una batalla. Mirant endavant... Cap aquell 4L vermell que sempre 

ens esperava. 

 



La noia I el Mar. 29 

El mar... Què podria ser més canviant? La força, el misteri i l`imprevisibilitat: el món del mar 

sempre ha atret i ha interessat a la gent.  

Tot i que mai no s'han familiat, el mar sempre ha estat present a la seva vida. Quan va néixer, 

la mare li va donar un nom: «Maria», en honor de la verge santa, que la protegirà. Però la noia 

li agrada associar el seu nom amb l'etern i el gran Mar. Però la noia li agradava associar el seu 

nom amb l'etern i el gran Mar. En el llibre de la biblioteca, Maria va llegir què a Japó, la gents 

amb ulls blaus-grisos es considerats els nens d'aigua. Aquestes persones son consideren a ser 

especial, ja que l'aigua pot penetrar a tot arreu, i per tant poden aconseguir tot el que volen. 

Maria no va conèixer el seu pare i, per tant, va fantasiar que era el Déu del mar. I ella és la 

seva filla amb els ulls del color de l'aigua. Quan la seva mare va morir, no va tenir més remei 

que anar al mar. Va vendre tot el que podia i va comprar un bitllet per al somni. I ara, Maria es 

va posar davant del mar. Cara a cara amb la forca de la naturalesa. Les gotes salades de les 

ones van caure a la cara i ja no sabia si era aigua de mar o llàgrimes. En aquell moment va 

entendre: el mar sempre estarà amb ella. Amb el temps, Maria serà com el mar: persistent i 

arribarà a qualsevol meta. I fins llavors, ella vindrà a ell cada dia i rebrà una càrrega d'energia i 

força. 


