


Martina Neila Aranda 
(1r d’ESO)

CATEGORIA  A
TEMA LLIURE
1r PREMI

Som de qui ens cuida a amagades, d’Asile

Simpàtica i alegre,
mai veies les
coses de color negre.

“Carinyosa” com una
ossa, quan m’abraçaves 
eres fins i tot perillosa.

Somriure com l’or
que enamora a tothom,
mirada encisadora 
que ens omplia d’amor
a tota hora.

Rostre angelical,
ÚNICA i gegant, 
al meu costat sempre 
estaràs volant perquè
no hi ha cap iaia al
món igual.



Víctor García Zúñiga
(2n ESO)

CATEGORIA  A
TEMA LLIURE
2n PREMI

L’ocellet, de Zzito

Piula i mou les ales,
colors de plena tardor,
escolto amb calma
el seu cant
i em poso de bon humor.
Feia temps que no sentia
un sorollet similar,
brisa calmada, poques gotes,
algunes em cauen a la mà.
La mirada va i torna,
contemplant l’exemplar
d’un ocellet petit i cantaire
que tard o d'hora se n'anirà.



Cristina Cunill Genescà
(1r d’ESO)

CATEGORIA  A
TEMA LLIURE
3r PREMI

Actua!, de Firulais
Vida, malson. 
Pobresa i fam.
Ni aigua,
ni menjar.

Tot era fam i pobresa,
en un món apagat
i jo sense força
intentava caminar.

La gent no em mirava
i se'n reia de mi.
“Quina gent més descarada!”
jo pensava per dins.

Nens sense menjar
ploraven al carrer.
La gent els mirava,
però no hi feia res.

Al ploure,
no tenia on anar,
però què us ha d’importar
si no vau ni actuar?

A l’estiu no m’hidratava
i vaig quasi morir.
Em vau veure,
i us vau riure de mi.

NO OBSERVIS, ACTUA!



Sara Quero De Peuter
(2n d’ESO)

CATEGORIA  A
TEMA AMOR
1r PREMI

Simplement t’estimo, de Magdalena

T’estimo,
sense complicacions ni fronteres,
sense condicions ni reserves,
sense frau ni cadenes.

Així és el meu amor,
gestos insignificants,
paraules plenes,
sentiments purs.

Gràcies,
gràcies per ser tu,
per ser tot el que desitjo,
per ser tot el que estimo.



Marta Perarnau Sangüesa
(2n d’ESO)

CATEGORIA  A
TEMA AMOR
2n PREMI

Versos de confinament, de pseudònim

Els teus ulls blaus il·luminen els meus dies,
confinats en la distància, sort de les tecnologies!
Ara l’únic que podem compartir
és un somriure de bon matí.
En aquests moments et trobo a faltar
i necessito abraçar-te.

Compartint hores i riures... Aquesta felicitat,
la vull tornar viure amb molta intensitat.
Quan al carrer puguem sortir,
junts de nou podrem gaudir.
Sempre que vulguis podrem ballar,
fins a l’infinit i més enllà.



Carme Solé Oller
(2n d’ESO)

CATEGORIA  A
TEMA AMOR
3r PREMI

Potser ets tu, d’El boli de 4 colors

L’amor no es una expressió,
és molt més que tot això:
és una cosa que sents al cos
i només et passa un cop o dos.
La gent em deia que era rara
quan tot això els hi explicava,
perquè a mi un cop em va passar
i no ho vaig poder evitar.
Ara no sé com explicar-ho
i tampoc com expressar-ho.
Però jo sé que aquell nen de quart
és del qual m’he enamorat.
Tot això és una tragèdia
i no sé com acabarà,
espero que algun dia
ho pugui controlar.



Marta Bosch Rodríguez
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA LLIURE
1r PREMI

A 5189.01 km
L’enyorança entra endinsada

il·luminant la nostàlgia sobre la pell,

contemplo els minuts, hores i dies passar,

històries de tot el que vam viure 

i em fan sempre pensar en vosaltres.

Sota el fred i un bilió d’estrelles

vam dansar damunt els cotxes

i sobtadament la claredat es va fondre.

Tan lluny d’on érem i ara som,

els records em fan retornar a vosaltres,

tot i la distància que ens separa.

Som en un estat estranger al que érem,

els meus pensaments, però, escapen

i les paraules m’abandonen.

Van creuar l’Atlàntic per marxar,

tot i així, les llums sempre em guiaran a casa,

on tinc l’ànima, a 5189.01 quilòmetres.



CATEGORIA  B
TEMA LLIURE
1r PREMI

Som en un estat estranger al que érem,

els meus pensaments, però, escapen

i les paraules m’abandonen.

Van creuar l’Atlàntic per marxar,

tot i així, les llums sempre em guiaran a casa,

on tinc l’ànima, a 5189.01 quilòmetres.

Marta Bosch Rodríguez
(4t ESO)



Estel Gàmiz Cajal
(3r ESO)

CATEGORIA  B
TEMA LLIURE
2n PREMI

REFUGIATS 

Envejo les ombres dels ocells que veig volar 
i els forts sons que em regala el mar. 
Enyoro la mare, ja no la sento parlar; 

miro a l’horitzó i només vull plorar. 

El cel m’adorm com si fos el meu amant, 
i jo, tombada, em deixo enamorar. 
Però el terra és fred i gens brillant: 

m’assec davant la tanca que em separa del nostre mar. 

Recordo entre plors l’última vegada que ens vam abraçar, 
ja fa un any que soc aquí i només vull escapar. 

Si pogués, tancaria els ulls i em deixaria emportar 
pels records que un dia em van fer marxar. 

Intento no mirar enrere, mirant endavant, 
però m'entristeixo només de pensar, 

no sé si el meu futur m’esperarà cantant 
o sí m’esperarà enyorant.

 



Quico Gorina Antich
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA LLIURE
3r PREMI

ACTUALITAT

Casa és la nostra cel·la,

On eres lliure vius una distopia de novel·la.

Romandre tancat se suposa que és la cura,

On no pots sortir amb armadura

Ni amb màscara com a mesura.

Virus és el que ens afecta,

I la por el que ens reclou,

Repòs per evitar mala conducta, i

Unir-nos i fer enrenou, per fer

Sentir als metges que no estan sols.



Ivet Lloret Puigdevall
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA AMOR
1r PREMI

ELLA
Foscor. Fred. Inquietud. Realment és això el que vull? Sí, això crec. Obro els 

ulls de nou. Una sensació de cremor inunda el meu braç esquerre, que està sagnant. Hi 

ha petits talls a la zona dels canells. Miro l’esmolada fulla del ganivet al davant meu. És 

ara o mai. L’agafo i amb un moviment vertical just a sobre d’un vas sanguini m’obro pas. 

Deixo escapar una expressió de dolor. A ella, no li hagués agradat veure’m així. Un munt 

de records m’envaeixen al moment, mentre segueixo repetint la mateixa acció una 

vegada rere una altra. I de cop i volta ens veig.

Ens veig a nosaltres dues fa un parell d’anys, assegudes al banc d’un parc, rient 

per qualsevol ximpleria. Ens veig a nosaltres dues al transport públic, en un vagó 

gairebé ple, intentant connectar les nostres mirades entre els caps de la gent. Ens veig a 

nosaltres dues, agafades de les mans per sota la taula quan ningú s’hi fixa. I també ens 

veig a nosaltres dues enviant-nos missatges a la matinada, durant aquelles nits 

d’insomni. Finalment ens veig a nosaltres dues, intentant explicar a les nostres famílies 

que ens estimem, i que és totalment i absolutament natural que ho fem. Que no estem 

boges. Que no estem malaltes. Que no és cap fase.



Ivet Lloret Puigdevall
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA AMOR
1r PREMI

També venen imatges posteriors, on ens vèiem d’amagades i ella m’explicava 

que havia de marxar. Que els seus pares se l’emportaven a un altre país perquè canviés 

d’idea. I ens veig a nosaltres plorant per la separació.

Em veig a mi mateixa intentant pensar que aquest matrimoni concertat anirà bé, 

que els meus pares m’estimen i no volen perjudicar-me. L’home alt i gros amb el qual 

estic casada, sent considerat amb mi, almenys durant uns minuts. L’home alt i gros amb 

el qual estic casada, tornant a casa després d’anar a beure amb els seus amics. I en 

aquell precís moment tracto d’ignorar els meus records, no volia veure el que seguia 

una altra vegada. Però de poc em va servir, ja que les imatges d’ell maltractant-me en 

diferents ocasions van ser les últimes que vaig veure abans de caure inconscient. 

Ella no ho hagués volgut, però jo no podia més.

Lia



Jana Serrasolses Alemany
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA AMOR
2n PREMI

RECORDS DE CIUTAT 

Records amagats per tota la ciutat 

en cantonades, portals i escales;

missatges d’enyor a l’estació; 

en portes, petons de benvinguda i comiat;

mans entrellaçades resseguint carrers;

ens amaguem de les mirades 

en estrets portals de desconeguts. 

Desfent-nos en l’última abraçada 

reprimint llàgrimes i veritats 

ens diem l’adéu definitiu 

en aquella petita ciutat              Xocolata desfeta

que ens guarda tots els records 

Anirem a recuperar-los? 

Si més no, mirar-los de lluny... 
O



Clàudia Mirot Ferrer
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA AMOR
3r PREMI

ESTANCADA 

Dins meu, 

hi absorbies un lloc sense pietat, 

hi ballaves fins que no podies més. 

Dins meu.

On jugàvem i gaudíem, 

on ploràvem i cridàvem,

però al final sempre ens abraçàvem.

Dins meu.

De cop, foscor i tristesa, 

un cant trist em crema a poc a poc. 

No hi ets més, i una angoixa sento 

dins meu. 

. 



Clàudia Mirot Ferrer
(4t ESO)

CATEGORIA  B
TEMA AMOR
3r PREMI

Em costa molt tirar cap endavant, 

les teves arrels em tenen closa, 

en la foscor de l'engany i el dolor. 

Dins meu 

Però amb el temps m'adono 

que l'únic antídot que em pot curar 

es troba només en un lloc amagat: 

dins meu. 



Laia Camps Carre
(1r BAT)

CATEGORIA  C
TEMA LLIURE
1r PREMI

DANSA 

D’un cop sec 
trenca l’ona.

Duu amb ella
bocins de mar,
de sal,
de mort.

Tots ells aglutinats
al pòsit que reposarà
en la cala freda.

Romandrà quiet
i, amb lleugeresa,
seguirà el seu transcurs
retornant, novament,
a alta mar.



Daniel Constans Espinosa
(2n BAT)

CATEGORIA  C
TEMA LLIURE
2n PREMI

LES FOGUERES DE LA IGNORÀNCIA 

Només vam haver de seguir el fum

per veure així ben horroritzats

que sota aquella flama de llum

molts llibres morien carbonitzats.

Darrere d'aquesta gran barbàrie

sense límit, sense precedents,

es viu d'una manera radical

volent obtenir uns descendents

que pensin amb els seus ideals,

sense criteri ni raonament.

Cremar lletres, cremar les idees,

és eliminar la diversitat,

imposar fortes i grans cadenes

impedirà obtenir llibertat.





Daniel Constans Espinosa
(2n BAT)

CATEGORIA  C
TEMA LLIURE
2n PREMI

On és aquesta gran diferència

quan cremes tota l’educació

si no hi ha límits ni clemència,

en lloc de llibres fossin persones

que pateixin aquesta destrucció?

Així sis milions d’éssers humans

van perdre la vida injustament.

On hi ha odi, radicalitat,

no es viu ja amb serenitat

ni amb lliure vital pensament.

Que així aquest poema sigui

un homenatge al poble jueu

que va patir aquesta greu crueltat,

i que ens serveixi el coratge

dels descendents que es van quedar,

per netejar les maleïdes cendres

d'aquesta ben dura realitat.



Ainhoa Font Garcia
(2n BAT)

CATEGORIA  C
TEMA LLIURE
3r PREMI

CLAMEM FORT!!! 

Vull tenir obertes les mans,

vull sentir escletxes al cor,

vull parlar fluixet als humans,

vull navegar de port a port.

Deixaré que les paraules volin i

que la meva veu se senti al món

per estrènyer les imatges negres

que cada nit em porten un malson.

Malsons de boires escampades

que m’omplen el cos de tremolors i

em trenquen cruelment l’ànima

en veure tant dolor a l’horitzó.



Ainhoa Font Garcia
(2n BAT)

CATEGORIA  C
TEMA LLIURE
3r PREMI

Per què quan em veig al mirall

sento que un pes em lliga el cor?

Són les mirades llunyanes

que miren al cel, que demanen perdó.

Ulls que es tanquen en l’aire,

ulls que s’amaguen de la claror,

perquè han obert les ales i

saben que no estan sols.

Obriu al món les mirades,

no amagueu el vostre dol,

mostreu ben oberta l’ànima

mostreu per què teniu dolor.

Clameu fort a l’aire:

Volem un món millor,

volem fer fora les llàgrimes,

volem pau per a tothom.



Arnau Rufs Perdices
(1r BAT)

CATEGORIA  C
TEMA AMOR
1r PREMI

I em preguntes per què?

Em preguntes per què,
quan la fulgor dels teus ulls, 
espill dins la meva ànima,
em lliura de les cadenes del neguit i
em crida i m’empenta a caminar sobre el glaç,
sols per arribar a tu.

Em preguntes per què, 
quan la dansa dels teus llavis,
reminiscència d’un temps passat, 
encisa el meu esperit 
i atia les flames de les meves passions.

Em preguntes per què,
quan els dilluns tenen gust de divendres si hi ets tu.

Em preguntes per què,
quan la música dels teus bons dies rega el roser de la meva ànima.

No em preguntis per què.

Ja el saps el perquè.



Mariona Font Guitart
(1r BAT)

CATEGORIA  C
TEMA AMOR
2n PREMI

NO T’AMOÏNIS 

Començaré dient-te gràcies 
per ser com una mare, 
per cuidar-me fins l’últim dels teus dies 
per ensenyar-me a viure, 
per ensenyar-me a ser una miqueta més humana, 
per ensenyar-me a gaudir, 
perquè a partir d’ara seràs el meu far,
però sobretot per ensenyar-me a estimar. 

Romandràs dintre nostre com el que eres, 
una dona forta. Només tu saps tot el que has sobrepassat 
com una dona que tirava endavant, malgrat tots els entrebancs i obstacles, 
una dona que empatitzava, somreia, ajudava i estimava, 
una dona senzilla i modesta 
la dona a qui m’agradaria assemblar-me. 

Et trobo a faltar 
trobo a faltar els flams que em donaves després de dinar, 
trobo a faltar trobar-te amb l’avi caminant pel poble, 
trobo a faltar que em vinguis a veure quan estic malalta, 
trobo a faltar venir a dinar a casa teva els dimarts, 
trobo a faltar fins i tot que em diguis que vigili, 
trobo a faltar que estiguis al meu costat, 



Mariona Font Guitart
(1r BAT)

CATEGORIA  C
TEMA AMOR
2n PREMI

trobo a faltar les teves abraçades, 
trobo a faltar tot el que eres. 
Senzillament et trobo a faltar. 

Mai és un bon moment perquè algú desaparegui de la teva vida 
i menys per sempre, 
et quedava molt per ensenyar-nos, 
havíem d’aprendre molt més de tu; 
ens cal assemblar-nos molt més a qui eres. 
Et necessitava, et necessito i et necessitaré. 
Gràcies per ser i per ensenyar-nos tant. 
El meu cor bategarà per totes dues, 
perquè tu vas ser i ets el meu motor. 
Gràcies, àvia, t’estimo. 



Arnau Rufs Perdices
(1r BAT)

CATEGORIA  C
TEMA AMOR
3r PREMI

Com un cavall desbocat de tot lligam,

busque l’abraç del teu cos nu,
escolte la música del teu esperit,
i balle amb ella sempre, 
cercant el sadoll del teu cos i el meu.

Llençats en terra em permets descobrir-te,
i obres el pany del meu plaer,
poc a poc, pedaç a pedaç, bes a bes,
fins que ens fonem l’u en l’altre,
junts compartim un sol cor, una ànima.

Escrivim poesia amb el tacte,
banyats en suor calenta,
i juguem a entendre’ns i a enganyar-nos,
fent veure que sabem qui som,
fugint de la prosa de les nostres vides.

Compartim una il·lusió,
on per l’altre ens ho jugaríem tot,
tot per la pàtria del teu cos,
per sempre, per sempre mentre dure,
per sempre, per sempre fins que isca el sol.





FRACCIONS 
BICOLORS
Oriol Bote Vila
(1r ESO C)

CATEGORIA 
1r i 2n d’ESO



ESFERA
EQUILIBRISTA
Arnau Pérez Vall
(4t ESO C)

CATEGORIA  
3r i 4t d’ESO



CÒNIQUES
ANGELICALS
Queralt Turull Coma
(1r BAT B)

CATEGORIA  
BATXILLERAT



SUBSTRAT DE PARAL·LELES

Ramon Vidal Marquès

CATEGORIA  
PROFESSORAT




