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1r.Premi: A dalt de l’arbre. Converses
Autora: Marina Sánchez Tabuenca (Escola Thau
Sant Cugat, curs 3r,d’ESO)
Al final havia arribat, ja estava al cim d’aquell faig
envoltat de falgueres, tenia els genolls amb ferides que
encara no havien cicatritzat i una paparra que vaig arribar
a temps de treure’m del braç. Vaig observar totes les
formigues
rmigues que corrien pel tronc, semblaven tenir pressa
per arribar a algun lloc, Vaig aixecar el cap, tenia davant
la raó per la qual havia pujat a l’arbre: contemplar el meu
poble i les muntanyes que l’envoltaven. Allà dalt no em
podia passar res, res dolent.
nt. Volia tranquil·litzar
tranquil·litzar-me, no
era fàcil assimilar tot allò que acabava de passar: la meva
mare havia mort mentre els meus germans bessons estaven
naixent, també ells havien mort, i tot això només uns mesos
més tard de que la meva germana petita morís de tifus. Era
l’únic supervivent, a part del meu pare. Estava segur de
que la meva vida donaria un gir de cent vuitanta graus.
Tenia ganes de plorar, de cridar i d’estar sol, em sentia sol.
Tota la gent que deia que m’entenia i m’acompanyava no
tenia ni idea del que era això: perdre els teus essers més
estimats...amb cinc anys! Però havia de seguir la meva
vida, sense oblidar-me’n
me’n però havia de seguir endavant.
Vaig baixar de l’arbre més àgilment de com havia pujat, ja
tenia la sang de les ferides seca, s’estaven
taven cicatritzant. Vaig
caminar pels carrers mig deserts del meu poble La
Felguerosa (Aller, Astúries). Vaig entrar a casa, tenia un
pati de pedra on havien viscut molts dels meus
avantpassats, la seva casa estava fosca, les persianes
estaven tancades, entrava
trava un raig de llum; aquella casa
plasmava a la perfecció que sentíem després d’aquella gran
pèrdua. Vaig intentar il·luminar-la
la i em vaig trobar al meu
pare assegut en una cadira on esmorzàvem cada dia a la
cuina, no l’havia vist abans i vaig tenir un petit
etit ensurt. Ens
vem mirar uns segons, no calien paraules per descriure el
dolor que sentiem els dos, em va dirigir unes paraules:
_Te’n vas a casa la tia Pacita.
Ni una paraula més. Vaig entendre que ell no es podia fer
càrrec de mi i que les nostres vides s’anirien separant de
manera progressiva. Tot això és el que vaig poder deduir
de les escasses vuit paraules que m’havia dit el meu pare.
Vaig pujar al pis de dalt
lt i vaig fer la maleta, no tenia
moltes coses així que va ser fàcil fer-la;
la; la poca roba que
tenia i el meu raspall de dents, també vaig veure el rellotge
de la meva germana amb el que sempre anava i amb el que
tantes vegades havíem jugat, vaig pensar en agafar-lo però
al final no ho vaig fer, no tinc clar si era per intentar
adonar-me
me de que havia de passar pàgina o si era per
evitar recordar aquella tragèdia. Vaig anar a la meva
habitació i a sobre el llit hi havia el meu peluix, que també
em vaig emportar.
ar. Quan estava sortint de l’habitació vaig
ensopegar amb la punta de la catifa, estava irritat, en
aquella situació tot m’irritava, però el més curiós va ser
que sota la punta de la catifa amb la que havia ensopegat,
vaig trobar una foto, millor dit, la foto,
oto, l’única foto que
tenia amb la meva germana i la meva mare. Va ser com si
el destí volgués dir-me
me que no ,’oblidés d’elles, que sempre
me’n recordés, que seguís la meva vida sense oblidar
oblidar-me
del meu passat.

Vaig posar-me
me a plorar, estava jo al terra de la meva
habitació, plorant en silenci, sol. Vaig baixar les escales i el
meu pare seguia assegut en la mateixa cadira de la cuina,
immòbil, cada un expressava la tristor d’una manera
diferent, ell l’expressava per dins i jo ho intentava.
_Ja estic preparat
Vaig sortir de casa i vaig pujar, amb el meu pare, a la
muntanya on estava la casa de la meva tia. Vem arribar a
la casa, era semblant a la nostra; el meu pare va trucar i
immediatament va cridar:
_Pacita!
De la casa va sortir la meva tia, era germana de la meva
mare. Era morena i tenia el cabell mig recollit i ulls
marrons amb tocs verdosos i, tot i que tenia els ulls coberts
per un vel de tristor, podia veure el seu caràcter alegre que
recordava.
_Te’l deixo- va dir el meu pare, i dirigint-se
di
a mi, va dir:
_El
El que faig només ho faig per tu, tampoc és fàcil per mi
deixar l’únic que em queda, però amb les classes no en puc
fer càrrec de tu. La tia Pacita és la persona més semblant a la
teva mare, et cuidarà molt bé i tornarem a estar junts
ju
aviat,
t’ho puc assegurar – va acabar el missatge amb una forta
abraçada, sense perdre l’expressió que tenia a la cuina de
casa, distant, i va marxar. Em vaig quedar de pedra, el que
m’acabava de dir, amb to ferm, dolgut i però alhora proper
em va donar,
r, sorprenentment energia, em va deixar veure
que els dos estavem sofrint igual.
Vam entrar i la casa era acollidora, la meva tia vivia sola.
Vaig pujar la maleta i vaig veure la meva habitació, tenia
un gran armari enganxat al llit i una tauleta de nit amb
a
una làmpada. Vaig tornar a baixar, m’esperava la meva tia
a la taula del menjador, havia fet casadielles (un postre
típic asturià), li vaig agrair interiorment que hagués fet
aquets esforç, ella tampoc tenia els ànims per cuinar i ho
estava fent per mi, perquè em sentís el millor possible. En
aquells moment, en aquell precís moment ho vaig notar,
vaig notar que no estava sol, que hi havia un munt de
familiars que estaven amb mi, que no estava sol. Aquella
casa seria la meva nova llar, no em costaria acostumaracos
m’hi. I mentre menjava les casadielles i la llet davant de la
meva tia, vaig decidir gaudir de cada dia, perquè mai
sabria el que passaria l’endemàl’endemà Encara que a partir
d’aquell moment em creés la meva pròpia cuirassa per lq
qual no deixar veure del tot els meus sentiments, però tenia
clar que era inevitable, tothom en aquesta situació ho
entendria, sobretot si l’hi hagués passat sent un nen com jo.
A partir d’aquell moment tot canviava, excepte el meu
passat. Sabia que mai m’oblidaria, però tampoc volia
vo ferho. A partir d’aquell moment començarien les converses
amb mi mateix.
Basat en la història real del meu avi i en les reflexions de la
meva pròpia experiència
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2n.Premi: El Masnou-juliol de 1966
Autora: Mònica Oromí Valls (Escola Thau Sant
Cugat, curs 3r,d’ESO)

3r.Premi: Qui és l’avi en realitat?
Autora: Júlia Sánchez Campamà (Escola Thau Sant
Cugat, curs 3r,d’ESO)

Com m’agradaven aquells estius...amb els meus amics i la
família. La barca del papà dins la mar calmada del
Maresme surava tranquil·la i lleugera, només trencava
aquest encanteri el fet que fóssim set germans un pel
entremaliats. La mamà, tan elegant com era, vestia les
taules de bellesa i creativitat, li agradava reunir al voltant
dee la taula els seus estimats fills, la seva presència imposava
però era tendre a l’hora. A les tardes el papà repassava la
barca per deixar-la
deixar la ben apunt, altres jugavem a jocs de
sobretaula inacabables, se’ns feia de matinada amb la
mamà, tpts voliem guanyar.
guanyar. Els nuvis i amics dels meus
germans entraven i sortien convertint la casa en una festa,

Aquell dia va començar com qualsevol altre. A les 7 ja tenia
la seva mare a l’habitació cridant-li
li que s’aixequés ràpid
que arribarien tard. Cada dia igual, sempre amb presses i
al final sempre arribaven 30 minuts abans de l’hora.
Aquell dia la Marta va decidir posar-se
se uns pantalons blau
clar i un jersei blanc. A l’arribar a l’escola es va despedir
de la seva mare i del seu germà petit, el Pep, per anar a
classe amb la seva amiga Carme. Aquell dia la Carme
semblava una mica nerviosa, i després d’insistir una mica
va aconseguir que li confessés que s’havia discutit amb la
seva mare.

No va falyar mai l’amor pels animals, que agafaven aires
de persona. Van estar els millors anys de la meva vida. Jo
al ser el més petit dels set sempre vaig tenir l’amor i
l’estima dels papàs, m’agradava abraçar-me
abraçar me a la meva
mare i sentir la seva olor i la seva pell tan suau. Al costat
del papà vaig aprendre a conservar millor les coses de la
nostra llar. Ho tenia tot.

Després de tres hores de classe interminables en les que
havia aprés a fer inaquacions, algun que altre adjectiu
francès i de que estaven fets els àtoms, per fi va poder
sortir al pati. Allà
là es va trobar altra vegada amb la Carme
i també amb la Maria, la Jana i la Paula, i van estar
parlant fins que el timbre va tornar a sonar. Dues classes
més i marxo a casa...va pensar, però el que l’esperava a
casa no era molt millor que les classes.

Van venir altres temps, els germans es van anar
anar casant i la
malaltia va entrar a casa fent trontollar aquella felicitat.
Els meus pares van morir molt seguits, fruit de l’amor que
es tenien l’un a l’altre i jo vaig quedar orfe, la tristesa va
envaí el meu cor, però una cosa em feia seguir endavant
malgrat
grat les adversitats. Desitjava amb totes les meves
forces formar una nova família, que en aquells moments
havia perdut.

A l’arribar a casa, es va trobar que no hi havia ningú. Eren
2/4 de 3 i a aquella hora tan el seu germà gran, en Marc,
com el seu pare havien d’anar a dinar a casa. Estranyada
va treure a passejar el gos un moment i va tornar. Com que
encara no havia arribat ningú, va decidir trucar en Marc
per saber si tardaria molt o l’esperava per dinar, Va
tardar, però al final en Marc va agafar el mòbil:

Vaig agafar-me
agafar me a la fantasia de pensar que els meus pares
continuaven amb mi, els seus cognoms Oromí i Argemí em
feien pensar en l’or i la plata que jo trobava en el dia a dia.
Quan un matí el sol brillava tenyint de groc els paisatges,
era el meu pare que llençava espurnes d’or des d’allà on
fos, pel contrari quan un mantell de neu blanca em
despertava, era la mamà qui havia escampat aquelles
aquelles
purpurines platejades,
Ara tinc una família marevellosa i continuo sentint aquella
remor que em fa gaudir i transmetre als meus fills l’alegria
de viure.

_Hola?
_Hola Marc! Sóc jo, tardaràs molt en venir a dinar?
T’espero?
_Ho sento molt Marta però t’he d’explicar una
cosa...Avui l’àvia s’ha despertat i s’ha anat a esmorzar, però
al
tornar s’ha adonat que l’avi no es movia. Ho lamento
Marta, però l’avi ha mort. Estic amb el pare a casa l’àvia
i encara tardarem una mica. Si vols ves dinant i quan
arribem ja parlarem.
La Marta va penjar i es va deixar caure al sofà. Allà va
plorar i plorar i quan en Marc i el seu pare van entrar a
casa encara estava allà, tombada al sofà, plorant. En Marc
i el seu
eu pare es van asseure amb ella i així es van quedar
una bona estona, pensant en silenci. Els següents dies van
ser confusos, El dilluns no va haver d’anar a l’escola
perquè hi havia l’enterrament. Allà va plorar amb la seva
àvia, amb els seus pares, els seus
eus tiets i cosins i sobretot
amb els seus germans. En Pep, que només tenia quatre
anys, entenia poca cosa, però del que estava segur era que
el seu avi no tornaria.
Per la tarda del dilluns, van anar a llegir el testament de
l’avi. Deixava tots els seus béns a la seva dona i als seus
fills. Quan esperaven al cotxe per tornar a casa, l’àvia es va
quedar mirant a la Marta:
_Marta fa anys, el teu avi em va dir que en cas de que
morís, volia que et donés això – va dir traient-se
traient una caixeta
de la butxaca de l’abric – no se que és però per ell era
molt especial.
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_Gràcies àvia, ho guardaré tota la vida – va respondre,
agafant la caixeta. No era gran cosa, hi cabia al palmell de
la
mà i era de fusta fosca envernissada.
A l’arribar a casa va obrir la caixeta i dins hi va trobar una
carta i un anell, La carta deia així:
_Estimada
Estimada Marta, si estàs llegint això és que he mort. No
vull que ploris per mi, jo estic en un lloc millor. Tampoc
vull que ploris perquè em trobaràs a faltar, perquè
sempre estaré al teu costat. Aquesta carta t’he l’entrego a tu
perquè ets la neta en qui més confio i se que em faràs
cas. Els altres segur que la guardarien en un calaix, però tu
ets especial. Ets intel·ligent com si fossis més gran,
enraones com una adulta, però a la vegada tens una visió
neta
de la vida, com una nena.
En aquesta caixa, a part d’aquesta carta hi ha un anell.
Aquest anell és molt important per a mi ja que explica la
meva història, la història que mai m’he atrevit a explicar.
Siusplau esbrina el significat de l’anell i explica’l a la
família.
Moltes gràcies,
L’avi
PD: No m’oblidis!
La Marta va llegir la carta tres vegades, què significava?
Com que no en treia l’aigua clara, va decidir concentrar
concentrar-se
en l’anell, era un anell d’or amb uns dibuixos i inscripcions
en una llengua estranya. Va decidir preguntar
preguntar-li al Marc ja
que ell coneixia moltes llengües diferents. En Marc li va dir
que hi deia alguna cosa semblant a Sechan
Sechan. Com que la
Marta no entenia que significava, va decidir buscar a
Internet a veure que hi trobava. Resulta que Sechan va ser
una família molt rica que va morir assessinada per uns
lladres que es van endur totes les seves riqueses. La policia
va trobar els cossos a casa, però tan el cos del germà gran
com el del petit no van ser trobats. La família veïn
veïna, va ser
la que va trucar a la policia i resulta que es deien...no podia
ser! Es deien Martínez! Igual que ella! Igual que el seu
pare, el seu avi...El seu avi! Va mirar la data de
l’assassinat...i no havia passat tant, feia uns setanta anys.
Per aquell llavors l’avi ja havia nascut i devia tenir uns
cinc anys, igual que el fill dels Sechan. La Marta va tardar
uns minuts a lligar caps. El seu avi havia nascut en una
família rica, la família Sechan, però quan solament tenia
cinc anys, uns assassins havien entrat a casa seva amb
armes per matar la família. El nen, espantat, havia fugit
per la finestra per amagar-se
se a casa dels veïns, que havien
trucat a la policia i l’havien amagat i cuidat com un fill més
fins que es va fer gran- Al cap d’un temps, la polic
policia va
trobar el cos del germà gran, però el del petit no va ser
trobat mai.
Aquella mateixa tarda la Marta va explicar la història del
seu avi a la seva família i aquesta després d’uns minuts , va
anar assimilant la informació. A partir de llavors, la
família va veure el món amb uns altres ulls i va anar
investigant més a fons la història de l’avi.
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