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R
eunits al Centre Recreatiu de Guardiola de Font-rubí els membres del Jurat 

de XXIIè Certamen Literari de la Revista Montònec de Font-rubí, la  Sra. Isabel 
Torrents Sala,  el Sr. Toni Regueiro Nin, i el Sr. Josep Bosch Planas, i com a secretari 

i representant de la revista Montònec, el Sr. Marc Galimany Bonaterra; després 
d’examinar acuradament els treballs presentats i ateses les categories establertes, 
hem decidit que són mereixedors de premi els treballs següents: 

XXIIè CERTAMEN LITERARI DE LA REVISTA

de Font-rubí

Cicle Mitjà
Accèssit: Un viatge a Hawai, Adriana Morales-Arce
3r premi: La cursa boja, Fèlix Castellà 
2n premi: Baralla entre sabates, Judit Olivella
1r premi: El llegendari compàs de setze notes, Pau Romero Casas 

Cicle Superior
Accèssit: L’Alien, Pol Sayago Tejero
Accèssit: Un conte modern!, Jordina Blanch Doblas
3r premi: Sant Jordina, Héctor Trillo Aljama
2n premi: La gran aventura de Plutó, Gerard Arazo Fernández
1r premi: Qui sóc jo en realitat, Júlia Jiménez Zafra 

Signem aquesta acta a Guardiola de Font-rubí  el 2 de maig de 2018

Josep Bosch Panas                                  Toni Regueiro Nin                                         Isabel Torrents                         

El secretari, Marc Galimany Bonaterra
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CATEGORIA CICLE MITJÀ

PRIMER PREMI

EL LLEGENDARI COMPÀS  
DE SETZE NOTES

Fa uns dies hi havia un pentagrama a on vivien 
moltes notes, com per exemple el Tinri, el Ti-ti, el 
Ta i el Treset.
El Ta va trobar un vell pergamí que ficava l’indicació 
del llegendari compàs de setze notes que estava al 
temple d’allà al costat. Les notes van sortir de l’hotel 
Pentagrama a on vivien i van anar a buscar el 
temple. El Ti-ti va tenir la idea d’anar amb bus per 

SEGON PREMI

BARALLA ENTRE  SABATES

Hi havia una vegada 8 dissenyadors de SABATES.
Un dia van veure un cartell que posava:  
“Per la festa major hi haurà una sabata de regal 
per tots els nens/@ que facin un ball” 
Quan tots aquells dissenyadors van veure el car-
tell es van emocionar tant que... No tenien parau-
les! Tots 8 van inscriure’s ràpidament, i van co-
mençar a fer el seu projecte. Tots aquells repre-
sentants eren de moltes marques com:
Adidas, Nike, Mercalzados, Zara-Kids, Converse, 
Sneakers, Puma, Geox. Fins i tot un dels 
representants li va pintar una de les sabates a un 
altre representant. Quan va arribar el dia tots van 
deixar el seu projecte en una empresa de 
Guardiola de Font-rubí, i ells van haver de marxar 
fins que tinguessin una decisió. Els 8 representants 
van voler quedar en un bar, per veure una foto 
de cada una de les sabates però... un va muntar 

arribar al temple. Quan hi van arribar van veure que 
a dins hi havia un laberint i un mapa. Van entrar, 
van trobar el compàs de setze notes i el van agafar.
El Tinri va trobar una palanca que conduïa a un 
tobogan d’un passadís secret per on van poder 
sortir a fora.
Van tornar cap a casa i totes les notes del 
pentagrama van inventar una melodia per celebrar 
que havien trobat el compàs de setze notes.

Pau Romero Casas

una trampa a la cadira del costat perquè per ell 
era un dels rivals més forts! Però el que no sabien 
tots els representants era que no valoraven quina 
és la més bonica,sinó que valoraven tot el 
comportament que tenien, l’amistat i el respecte 
un als altres. Així que allà al bar hi havia una 
càmera amagada! 
Els representants l’únic que volien era poder 
guanyar. Tots junts van anar al bar i quan van 
marxar la trampa va funcionar però no va tocar a 
ningú. Quan van arribar a Guardiola de Font-rubí 
els hi van dir que van quedar empatats i es van 
preguntar perquè i l’alcalde va dir:
A mi no m’importa si és bonica o no ho és, a mi 
el que m’importa és que ho hàgiu fet sense 
trampa i sent amables amb tots els rivals. Aquest 
any no va guanyar ningú però van aprendre que 
l’amistat és el primer!!!!!!!!!!!!!!!!!

Judit Olivella
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CATEGORIA CICLE MITJÀ

TERCER PREMI

LA CURSA BOJA

Hi havia una vegada una cursa boja. Van venir 
trenta participants, deu eren els panxuts i podi-
en apartar la gent amb la panxa. El meu equip 
érem els  més ràpids. Érem: el Max, l’Èric, el Roc, 
el Biel, el Marc, la Mar i jo. 
Quan va començar la cursa boja ens vam 
encantar i vam sortir deu segons tard. Un de 
l’equip dels panxuts va caure a l’aigua i el van 
desqualificar perquè es va posar a nedar. Així 
quedaven nou panxuts. Jo vaig avançar un dels 
panxuts i havíem de saltar una pedra enorme. 
Quan jo la vaig saltar em vaig quedar quiet 
perquè quan saltés el panxut caigués i i quedés 
eliminat. El Max anava darrera meu i de sobte 
un panxut va intentar fer-lo caure però no va 
caure, llavors el Max va ser el que va fer caure el 
panxut ajudat per tres del meu equip. 
Ara la cursa ja no tenia el camí marcat i havíem 
de trobar-lo en un mapa. Vam entrar dins una 
cova i hi havia tres camins, vam anar pel camí 
recte. Un corredor dolent que sabia el camí va 
anar també recte. Ens el vam trobar i el vam 

seguir perquè ens va dir que ell coneixia el camí. 
Llavors el dolent va perdre el mapa i la Mar el va 
trobar. Jo li vaig dir que me’l deixés perquè ella 
no sabia les direccions i jo si. El dolent anava 
davant nostre i va agafar un camí equivocat  i es 
va quedar atrapat dins una capsa gegant tota la 
seva vida. El nostre equip va mirar enredera per 
si venia algú i no vam veure ningú però si que 
vam sentir sorolls, hi havia un panxut amagat 
per saber el camí.
Vam sortir de la cova misteriosa i hi havia un 
rètol que deia: qui tingui el mapa que segueixi 
recte. Vam seguir i vam trobar un arbre amb un 
rètol que deia que faltaven deu metres per 
arribar a la meta. Els panxuts anaven per un 
altre camí que solament els faltaven cinc metres 
per arribar.
Vam arribar a la meta amb un panxut al davant, 
llavors ens vam agafar tots de les mans i quatre 
del meu equip el van saltar per sobre i vam 
arribar a la meta. Així vam quedar els primer 
equip guanyador de la cursa boja!

Fèlix Castellà
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ACCÈSSIT

UN VIATGE A HAWAI

Hi havia una vegada un nen i una nena, es deien 
Paula i Joan. Tenien deu anys i no els hi agradava 
gens l’hivern. Un dia, la Paula va anar a jugar a 
casa del Joan i van estar planejant tota l’estona 
que volien anar a Hawai. Havien sentit que en 
aquella illa feia sempre molta calor i que el 
temps no era tan important com aquí. En Joan 
va trobar a internet que el dia 22 de gener a les 
6:00 del matí sortia el primer vol cap a Hawai. 
Van passar mesos fins que per fi va arribar el 
gran dia va arribar el dia. Van convèncer als seus 
pares per anar-hi, van preparar totes les coses 
que necessitaven i se’n van anar a Hawai. Quan 
van arribar els hi van posar collarets de flors. 
Tothom anava vestit amb faldilles hawaianes i 
amb cocos partits per la meitat que tapaven les 
parts íntimes, no necessitaven res més. 
Les platges de Hawai eren precioses, havia unes 
palmeres enormes que apuntaven cap al mar, el 
cel era sempre blau i el mar era d’un verd com no 
havien vist mai. Sort que la Paula i en Joan 
portaven una càmera per fer mil fotos. 

Quan van voler tornar van preguntar a una noia 
amb els cabells rossos i llargs, que els hi va dir: 
-Nois, l’avió no torna fins d’aquí uns quants dies, 
o més ben dit mesos, o anys, no importa. 
Però estaven tan emocionats i ho passaven tan 
bé que no li van donar importància. Van preguntar 
on estava l’aeroport però ningú els hi va saber 
dir. Al final van cridar desesperats: algú sap on 
està l’aeroport? Un noi amb el cabell ros i 
arrinxolat se’ls va acostar i els va dir:
-L’aeroport està tancat, l’avió de tornada no surt 
fins d’aquí uns mesos. La Paula i en Joan es van 
quedar amb la boca oberta i es van preguntar si 
no comptava el temps a Hawai.
Sort que després van veure un helicòpter, que 
quan els va veure els hi va tirar una corda, s’hi van 
agafar i així van poder tornar a casa. Tot i que no 
volien marxar de Hawai perquè ho havien passat 
molt bé, també els hi feia molta il·lusió tornar a 
casa per veure a la seva família. I vet aquí un gat 
i un gos que aquest conte ja s’ha fos.

Adriana Morales-Arce
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LA PASQUA

Hi havia una vegada, en el temps de Pasqua, tres 
nens que volien anar a buscar ous de pasqua al seu 
jardí. Van buscar molta estona però no en trobaven 
i es van posar a plorar. Van veure una ombra per la 
finestra de casa seva i unes orelles molt llargues i 
grans. Era el conill de Pasqua, però ells no ho sabien.  
Es van esperar i per la tarda van sortir una altra 
vegada al jardí i llavors si que hi havia ous de Pasqua. 
Es van posar molt contents i van menjar molt. 
Després els va agafar molt de mal la panxa i només 
podien menjar arròs blanc i iogurt de llimona i es van 
posar molt tristos. Van dir els tres a la vegada: - No 
menjarem mai més tants ous de xocolata!

Aitana de la Casa Naranjoe

LA BRUIXA DE LA CAMPANA MÀGICA

Hi havia una vegada una bruixa que vivia en un 
bosc que ningú hi anava perquè es pensaven 
que era dolenta. Però no ho era, encara era més 
bona que les altres bruixes. Però amagava una 
campana màgica que si demanaves un desig es 
feia realitat.
Molta gent pensava que era un conte, però no. 
Un dia va fer que caiguessin caramels del cel. 
Llavors des d’aquell dia tothom es va creure que 
existia la bruixa de la campana màgica.
Tothom va anar al bosc i van cridar:
_Bruixa de la campana, bruixa de la campana!
La bruixa va pensar: - qui és aquesta persona 
que m’està cridant? Sortiré a mirar...No era una 
persona, eren moltes que venien a donar-me les 
gràcies per haver fet caure caramels del cel !!!
La bruixa de la campana els va dir que podia 
tornar a fer màgia amb la campana però en lloc 
de caramels podia fer que caigués or i diners. 
Tothom va dir si, si, fes-ho! bruixa de la campana, 
bruixa de la campana.
Llavors la bruixa va tenir una idea, si regalava una 
campana màgica a tota la gent del poble serien 
molt més feliços i ella també seria molt feliç.

Mar Cuscó Prat

EL DRAC MÀGIC

Hi havia una vegada un drac màgic que vivia 
amb la seva mare que es deia Martina. Un dia 
van anar a un lloc que venien mascotes i van 
comprar un gat. El drac tenia enveja i llavors li va 
construir una caseta al gat i ell va dormir al llit 
de la mama. Pel matí van anar a la peixateria a 
comprar peix pel gat i també van anar a la 
botiga de cotxets i li van comprar un al drac.
La mare va apuntar tots dos a la danceria i els va dir:
-Va anem que fem tard!
-D’acord, d’acord ara venim.
Quan van arribar van trobar un  unicorn que els va dir:
-Jo sóc la mestra.
Tots dos van cridar: -Què guai, què guai!
Després va venir una tortuga a preguntar a on 
era la sala de ioga i l’unicorn li va contestar que 
estava sis passadissos a la dreta. La tortuga els 
va dir gràcies i després tots tres plegats van 
cantar, ballar i jugar tots junts molt contents. 

Lucia Hita Najas

LA RECERCA DEL TRESOR

Un dia un pirata anava navegant pel mar. Feia 
tempesta i vent molt fort. Anava caminant pel 
seu vaixell i de sobte es va trobar un mapa del 
tresor. El mapa deia: heu de passar per un  
remolí, després Zeus us donarà un diamant blau 
amb un símbol d’aigua i us portarà a una cova a 
on hi haurà un tresor. Però per aconseguir-lo 
haureu de passar unes probes de força, de 
treball en equip i de resistència. Després de fer 
les probes podreu tenir el tresor.
La primera proba era la de treball en equip. Havien 
de passar unes arenes movedisses. Els pirates ho 
van fer ajudant-se  els uns als altres estirant-se amb 
una corda. L’altra proba era la de força, havien de 
tirar unes pedres enormes cap a l’altra banda del 
camí. Ho van aconseguir. I la darrera proba era la de 
resistència. Havien d’aguantar tot un dia els rajos 
del sol sense moure’s. També la van superar.
Així va ser com el capità i la tripulació després de 
navegar dia rere dia superant tempestes, remolins, 
vents forts i mala mar van poder arribar a la cova 
i trobar el tresor.

Roc Crespo Marquès 

CATEGORIA CICLE MITJÀ
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LA GATA BALLARINA

Hi havia una vegada una gateta blanca que 
estava molt trista perquè tota la seva família 
sabia ballar, però ella pobreta no en sabia. Però 
per sort hi havia una classe de dansa per gats 
com ella. Hi va anar i va aprendre moltes danses 
i cançons com la de “Mi gente”. Ara tota la 
família era feliç.

Anna Torres Galimany

EL BURRO DOLENT

Hi havia una vegada un burro gegant que tenia 
una cua de drac, orelles d’humans, potes i 
braços de lleó i dents esmolades.
Anava caminant i caminant fins que va trobar 
un castell i com que era molt dolent va 
començar a destroçar-lo fins que va arribar un 
cavaller que es deia Ricard. El cavaller li va dir:
-Què estàs fent tros d’animal!
-I tu, tros de gall!
-Veig que vols lluitar.
Mentre que el burro i el cavaller lluitaven la 
princesa anava fent jaquetes per les cames i 
també va acabar de fer “eslime”.
Van seguir lluitant i va  guanyar el cavaller 
clavant-li la llança a la llengua del burro. Després 
ho van celebrar i el cavaller se’n va haver d’anar 
volant amb un unicorn per salvar un altre país de 
bestioles estranyes.

Marc Sala

LA FADA DEL DIA

En un dia normal i corrent una fada que es deia 
Ona va sortir a passejar. Anava pel carrer quan es 
va girar i va veure una cosa volant, una ombra 
negra amb una cua gegant. Es va espantar molt, 
va comptar fins a tres i li va dir:
-Hola, com et dius? Jo em dic Ona
.Jo em dic Drac de Foc i quan la gent m’espanta 
tiro foc per la boca.
Després de parlar una estona van decidir anar a 
casa. Els dos van sopar junts i al dia següent van 
anar a comprar un cotxet pel drac i per la fada 

una nova vareta per màgia i unes ales per volar. 
Després van jugar junts amb les coses que havien 
comprat, s’ho van passar molt bé i quan es van 
cansar, tots dos se’n van anar cap a casa seva.

Noemí  López

EN TADEO JONS BUSCA L’OBELISC

Hi havia una vegada un aventurer que es deia 
Tadeo Jons. Un dia va dir que havia d’aconseguir 
l’obelisc perquè el seu mestre li havia demanat. 
El Tadeo Jons va decidir anar a buscar-lo. Va fer 
un viatge molt llarg per països molt llunyans i va 
córrer molts perills per aconseguir l’obelisc.
Per aconseguir el seu objectiu va haver de 
passar per llocs molt freds, amb serps i cocodrils 
afamats però va poder superar tots els perills i 
portar l’obelisc al seu mestre. Tot i que va tenir 
unes quantes ferides als dos braços i a les dues 
cames, el Tadeo Jons va complir el seu objectiu.

Max Termens Mateu

LA ROSA MÀGICA I LA MARTINA

Això era un dia molt preciós, en un camp molt 
bonic que hi havia una rosa tan bonica que amb 
els rajos del sol era encara més bonica.
Un dia una nena va anar a viure a una casa que 
estava al costat del camp. Es deia Martina i tenia 
8 anys. Ella li va dir al seu pare i a la seva mare:
-Puc anar al camp?
-Si però torna quan surti el sol.
-Si, si, pare, mare tornaré quan surti el sol.
La Martina va veure que hi havia una rosa, la va 
agafar i se la va emportar a casa seva. Després 
la va posar en un gerro d’aigua, així no es moriria.
Va descobrir que si demanava un desig queia un 
pètal de la rosa i es feia realitat el desig.
La Martina tota la seva vida, des de que tenia 3 
anys, somiava tenir un espai per a ella sola per fer 
manualitats amb gomets, cartolines, retoladors, 
plastilina, cola blanca, teles i moltes coses més. Així 
se li va complir el seu desig i molt altres més. Llavors 
s’ho va passar molt bé!

Jana Cuscó Prat

CATEGORIA CICLE MITJÀ
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ELS DRACS I EL BOSC MALÈFIC

Hi havia una vegada uns dracs que s’havien 
perdut en un bosc malèfic. El drac més savi va 
dir:
-Aneu molt amb compte que aquí al bosc malèfic 
poden haver-hi molts bitxos estranys. Així que 
vigileu moooolt!
El més llest dels dracs va tenir una súper idea: 
-Com que aquí hi ha un riu hem de muntar una 
barca per marxar d’aquí.
El més enfadós dels dracs va dir molt enfadat:
-Ostres, he sentit un soroll, qui serà?
El més savi va dir: 
-Prepareu el foc que segur que aquí hi haurà 
algú dolent. Prepareu-vos! Foooooc!!!
-Ostres! ens hem equivocat, no era un dolent, era 
un arbre.
Llavors van sentir:-Jajajaja...qui sou vosaltres?
Era la bruixa Malèfica!
-Som els dracs màgics que tenim foc i et podem 
matar, així que ves amb compte!
-A mi ningú em pot matar perquè sóc invisible.

amb això els van enxampar tots. Se’ls van emportar 
al castell i els van donar dues opcions: la primera era 
anar a l’exèrcit dels gats i la segona i última opció era 
morir. Tots van triar anar a l’exèrcit dels gats. Els  
van entrenar durant dos anys i quan el rei va decidir 
que ja estaven preparats els va fer un exa- 
men. L’examen consistia en que els hi donaven una

-Per què et serveix el teu poder? Li va preguntar 
un drac.
-Jo sóc bona, puc fer que torneu a csa tranquils 
sense que us trobin els bitxos dolents.
-D’acord, et farem cas.
-Bé, esteu preparats? Comencem! “patim-
patam”, ssshhh, tiiiin
De cop ja havien arribat a casa!
-Mai més tornarem al bosc malèfic.
Però aquest conte encara no s’ha acabat, falta la 
segona part. Continuarà...

Aleix Corbera

GATS I RATOLINS

Hi havia una vegada un castell on només hi 
vivien gats. Havia un altre castell on només 
vivien ratolins. Els ratolins van atacar el castell 
dels gats i els gats el van defensar bastant bé. 
Els gats sempre guanyaven les guerres perquè 
tenien un doctor que els inventava naus i armes. 
Aquest doctor estava inventant una pistola 
llança-xiclets. Ja n’havia inventat tres, una pel 
rei, una altra pel capità i l’altra pel primer soldat.
Quan els gats van anar al castell dels ratolins els van 
envoltar i van fer servir dues pistoles llança xiclets i 

pistola amb bales de goma i feien un combat. Hi 
havia dos equips amb deu ratolins a cada equip. 
Van fer una guerra en serio ratolins contra gats 
i van guanyar els gats. Els gats estaven 
contentíssims i per acabar de rematar la festa 
van anar a saquejar el castell dels ratolins.

Eloi Cendra

LA LLEGENDA DE SANT JORDI

Hi havia tres nenes que eren bessones , una es 
deia Cristalina, l’altra es deia Jana i l’altra Mar. Un 
dia havien acampat a la selva i van anar a fer una 
excursió. Caminant es van trobar un riu molt 
bonic, després van berenar i van caminar una 
mica més. Però de sobte va aparèixer un drac! 
Les nenes van començar a xisclar tan fort que 
van deixar sord el drac. Va aparèixer Sant Jordi i 
va matar el drac. De la sang del drac van sortir 
tres roses i Sant Jordi les va donar a cadascuna 
de les bessones i se’n va anar.

Cristalina Cresencio  Jorba

SANT JORDI CUINER

Hi havia una vegada un cuiner que es deia Sant 
Jordi que cuinava molt bé en un restaurant.
Van portar un altre cuiner que es deia Neptú. 
Sant Jordi es va enfadar molt i va proposar una 
lluita. Llavors va venir el rei i va dir que qui cuinés 
el millor plat guanyaria. Com que Sant Jordi va fer 
una sopa molt bona va guanyar i li van donar una 
medalla d’or.

Aitor Roanes

CATEGORIA CICLE MITJÀ
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EL FUTBOL BOIG

Hi havia una vegada un noi que es deia Leo Messi, 
era el millor futbolista del món, practicava des de 
petit. 
Tenia un rival que es deia Cristiano Ronaldo.
Un dia el Messi va anar a jugar al futbol boig i es 
va trobar el Cristiano i el Cristiano el va retar a un 
partit de futbol boig. Va començar el Messi i li va 
ficar cervesa a dins de la boca del Cristiano,  es 
va emborratxar i va marcar el Messi. I li va dir: -el  
pròxim partit que juguem a la lliga et guanyaré.
Va arribar el dia del partit, el Messi i el Cristiano 
estaven preparats, l’àrbitre va xiular i va començar 
el partit.
L’Isco va agafar una porra i li va fer un cop de 
porra al Suarez i va fer penal.
Va xutar el penal d’esquena el Leo Messi i va 
marcar. El Madrid només feia passes a l’Isco i ell li 
va tirar la porra a l’àrbitre perquè estava enfadat 
pel penal, llavors el van expulsar.
Només faltava un minut i el Suarez només feia 
cops de cap. Va tirar la pilota amunt amb el cap i 
va fer una xilena, va marcar i es va acabar el 
partit.

Biel Rodríguez

CATS

Un dia un gat feia 8 anys i el gat anava a comprar 
peix per fer el pastís.
Es va trobar la seva cosina.
-Què t’expliques cosineta? 
-Doncs vaig a comprar peix.
-A, jo també! Vols venir a casa meva?
-D’acord. Va dir la cosineta.
-Ding-dong!
-Sorpresaaaa!!! Van dir els pares del gatet.
-Un casc de carreres! Què maco!
-Doncs mira a fora
-Oooh!, és un cotxe de carreres!
El gatet es va apuntar a una carrera i la va guanyar.

Jordi Solé

EL PARTIT DE FUTBOL

Hi havia una vegada tres amics que es deien Roc, 
Marc i el més gran Èric que jugaven a futbol. El 
seu equip era el FCBarcelona i els van invitar un 
equip de Nova York a Nova York. Tot l’equip del 
FCBarcelona hi van anar. 22hores després hi van 
arribar al camp del New York City i uns yutubers 
els van anar a veure. Estaven escalfant fins que 
l’àrbitre va pitar i l’entrenador, l’Ernesto Valverde, 
va dir els set titulars. Jugaven: a la porteria, Ter 
Steguen, de defensa el Piqué i Jordi Alba, al mig 
camp Coutinho, Messi i Èric i de davanter, Suarez. 
A la primera part van quedar 0-5. L’Èric va marcar 
4 gols i l’altre Messi de xilena. Va començar la 
segona part i gooooool!. L’Èric  va marcar el 0-6. 
L’àrbitre va pitar el final del partit i tots vam cridar: 
campioooons!

Èric Olivella Gili

 
LA JANA I EL CAVALL

Hi havia una vegada una casa a la muntanya on hi 
vivia una nena que es deia Jana i que li encantaven 
els cavalls. Un dia va anar a un estable i la Jana 
volia muntar a cavall. Els pares primer li van dir 
que podia pujar, però quan el germà petit va voler 
pujar i li van dir que no, a la Jana li van dir:
-Si no puja el teu germà no puges tu.
La Jana es va enfadar i els va dir:
-És injust, jo sóc més gran.
A la tarda, després de dinar, el germà petit va 
seure al seu cotxet i amb una veu una mica 
cansada li va dir a la seva germana:
-No m’enfadaré, pots pujar tu.
La Jana amb tanta felicitat li va fer una forta 
abraçada i al final tots dos van pujar i van ser 
molt feliços.

Rebeca González Cortado

LA LLENGENDA DEL CAVALLER NEGRE

Hi havia una vegada un cavaller molt desconegut, 
a aquest cavaller li deien el Cavaller Negre.
El cavaller va anar a un poble a on hi havia un altre 
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cavaller, el Cavaller Blanc que fingia ser un heroi.
El Cavaller Blanc quan va veure l’altre es va posar 
molt, molt furiós i va dir:
-Tu ets un impostor!
El cavaller Negre li va dir:
-Farem unes proves per veure qui és el cavaller 
de veritat. Les proves són:
Caçar un tigre, rescatar la princesa i qui és el més 
ràpid.
Qui guanyi és el cavaller de veritat i qui perdi és 
el fals. 
Van fer el tracte i van començar a fer les proves. 
Totes les va guanyar el Cavaller Negre.

Axerán Pascual

LES OLIMPÍADES D’ANIMALS

Hi havia uns animals que volien fer les olimpíades. 
Van fer pancartes perquè els animals s’apuntessin. 
A les pancartes hi posava : ‘’qui es vulgui  apuntar 
a les olimpíades d’animals es faran al poliesportiu 
descobert el dia 30 d’abril’’. 
Quan va arribar el dia, estava  plovent i no es podia 
fer però entre tots es van ajudar per construir un 
sostre. Un gat, un pop, i una guineu van anar a 
buscar troncs, ferro, canyes i altres coses mentre 
els altres animals comentaven com muntar-ho . 
Quan van tenir el material es van posar a treballar. 
Al cap d’una estona ho van acabar i van començar 
les competicions. A les competicions de córrer va 
quedar primer el gat, segon el ratolí i tercer la 
tortuga. A les competicions de natació va quedar 
primer el pop, segon el peix, i tercer el calamar.  
S’ho van passar molt bé.

Roger Roig

EL GERMÀ DESPISTAT

Hi havia una vegada, a Guardioleta, onhi vivia una 
bruixa que era bona persona i feia encanteris, però 
un dia pel carrer es va trobar el Pau i la Paula, dos 
germans. La bruixa, sense voler, va fer un encanteri 
i va tornar el Pau  molt  despistat, la Paula, al veure 
el Pau despistat es va espantar molt. 
El Pau a l’escola l’hi havien posat deures molt 

importants i com que era tant despistat no s’en 
va recordar i no els va fer. Aquell dia també era 
l’aniversari de la Paula i el Pau tenia un regal per 
ella i no l’hi va donar en tot el dia. Li va estrenyar 
molt i de tant preoucupada que estava va anar a 
parlar amb la bruixa.
La bruixa va intentar fer alguna cosa però no sabia 
com fer-ho. Van anar a veure la reina de les bruixes 
i la reina va fer un encanteri que ningú no el 
coneixia. El Pau va tornar a ser com sempre i tots 
van estar contents. Des d’aquell dia la bruixa no va 
tornar a fer mai més aquell encanteri. I vet aquí un 
gat i veta aquí un gos aquest conte ja sa fos.

Marina Rialp

MUNTANYES

Molt lluny d’ aquí hi  havia unes muntanyes i unes 
cases. A la muntanya, hi havia una cova que hi 
vivia un llop. Tant de dia com de nit el llop vigilava 
la seva cova i quan volia entrar algú el feia fora. 
Quan venia un llop el feia entrar i feien una festa. 

Jordi Borràs

UN NADAL MAGIC

Hi havia una vegada un nen que es deia Marc i 
tenia 9 anys, vivia a Guardiola de Font-Rubì.Un 
dia per els voltants de nadal li va dir a la seva 
mare :
- Mare per què fa 2 anys que no ve l’avi?
I li va dir la seva mare:
- Per què no té prou diners per venir. 
En Marc entre l’hora de sopar i de dormir va 
pensar i pensar. El dia seguent el 23 de desembre 
en Marc estava trist i va quedar amb els seus 
amics i lis va dir :
- El vostre avi cada any el 24 de desembre ve?
I diuen els seus amics :
- Per què ho dius?
I el nen diu :
- Per què fa 2 anys que no ve el meu avi. -Ho diu 
amb cara de trist, i els diu els seus amics:
- Donc mira fa uns anys el meu avi no havia vingut 
des de fa 3 anys… i saps què et dic :el meu pare 
em va dir que si penses en lo bo del nadal tot 
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t’anirà bé. En marc va voler provar-ho i... El dia 24 
va vindre la familia i va pensar en lo bo del nadal. 
Abans de sopar van picar a la porta i era l’avi!!!!

Julen Iñíguez de Gordoa

UN CAS COM UN CABAS

Hi havia una vegada 4 amigues que es deien : 
Foix , Lucia , Claudia i Blanca .Un dia sortint de l 
‘institut van anar a comprar caramels , surtin de 
la botiga van veure un cartell que posava: 
Busquem 4 nenes que vulguin fer HIP HOP, 
Truqueu al : 654 689 534 . Les nenes sense 
pensar-s’ho van trucar . Quan va ser el dia de les 
proves van veure que el professor era molt 
estrany  van sospitar molt !!!La Blanca va alçar la 
ma i li va preguntar al professor :-Com es diu , on  
viu  i per que treballa aquí ??? El professor li va 
dir: - Em dic Joan Garcia Galimany , visc a can 
colomer nº13 i treballo aquí perquè fa molts anys 
el meu pare treballava aquí . La Foix no es va 
resistir i se li va escapar tot:
-Senyor Joan sospitem molt de tu . 
El senyor Joan els i va dir si podien parlar a soles.
Les va portar al WC i els i va confessar :
-Noies soc un espia de el govern català ,i el cartell 
era per trobar 4 espies .
La Claudia va dir:
-Si!!! 
Ja es feia tard les nenes estaven a casa, la Lucia 
els i va dir: 
-Noies mireu la policia!!!anem .
La Blanca i la Foix els i van preguntar :
- Què ha passat ?
El policia no els i va dir res, de sopte la Claudia i 
la Lucia es van estranyar molt.
A la matinada les nenes li van dir al Joan :
-Senyor ahir al vespre va passar una cosa al costat 
de casa .
-noies tranquil·les això ho em de resoldre 
nosaltres. Va dir en Joan .
Les nenes van agafar el quat i van seguir en Joan  
, quan van arribar van veure una petjada van tirar 
li una foto  , van investigar i si van saber qui son, 
van ser una colla de nois : El Julen,  en Luis i el 
Roger . Van arribar amb un acord:que ajudarien 
a l’ajuntament. 

Foix Benet

LAS CANTANTES DE CATALUNYA

Hi havia una vegada unes nenes de 4t que anaven 
a cantar la cançó Havana i la van anar a cantar a 
Tailàndia! Al acabar el concert les van convidar a 
cantar en una festa. La Judit i la Marina es van posar 
els patins per cantar i ballar. L’ Ares i la Sara van 
començar fent gimnasia ritmica ballant. L Adriana, la 
que fa artistica. La Gina, la Foix,l’ Olga i l Eliza cantant.

Sara Hamra

LA CARTA MÀGICA

Hi havia una vegada el Mateo i la Blanca, que vivien 
en una masia i van anar a la bústia , i van agafar una 
carta que li havia enviat la seva iaia. 
Però ells no sabien que aquella carta no era, una 
carta qualsevol, era una carta màgica!!!
Van passar uns dies i la carta va desaperèixer, el 
Mateo i la Blanca es van estranyar molt que hagués 
desaperegut de cop.
Llavors els nens van trobar una pista que deia:
-Pista 1:Aneu a al supermercat i al racó dels cereals 
hi haurà la segona pista, i també hi ha 2 pistes més. 
Ja havien arribat al supermercat, i van anar al racó 
dels cereals, i van trobar la pista 2 que deia:
-Pista2: Aneu al bosc i trobareu la pista 3 però ara 
heu de fer tres voltes a la vostra casa i aneu comptant, 
i quan acabeu us quedeu el número el cap, i quan 
arribeu el bosc, feu les passes que heu comptat i 
arribareu a la pista 3 i ja ho veureu...
Van fer 3 voltes a la casa i el número era 96. El Mateo 
i la Blanca van anar al bosc i van fer 96 passes rectes 
i es van trobar la pista 3 i deia:
-Pista 3:Heu d’anar a Vilafranca del Penèdes i a la 
botiga el Cosidor entre mig de les robes verdes hi 
haura la pista 4. Però per anari i haureu d’anar amb 
bicicleta. Hi vinga fins a Vilafranca, quan van arribar, 
van anar al Cosidor i buscar i buscar fins que van 
trobar la pista 4 que deia:
Pista4:Heu d’anar a casa vostra hi ha l’habitació i 
trobareu la carta.
El Mateo i la Blanca van anar a la seva habitació i 
allà van trobar la carta amb una nota que deia:
No sóc una carta normal sinó que sóc màgica!!!!!!
El Mateo i la Blanca van alucinar pepinos, i no ho 
van dir a ningú. Va ser un secret per sempre més.

Arés Ferré
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LA NENA ESTÀ A UN LLOC  
QUE FA POR

Hi havia una vegada una nen que es diu 
Clàudia i va anar amb el seu gos Xiqui a fora. 
Va veure unes altres nenes i i la Claudia els hi 
va preguntar si podia jugar amb elles. Les 
nenes li van dir que sí, que estaven jugant a 
“pilla-pilla” i que l’estava parant la Lucia... De 
cop diuen que la Clàudia s’ha perdut !!! El joc 
els hi va començar a fer por, molta por i van 
anar totes a veure si trobaven a la Clàudia... 
Cridaven:
-Clàudia on ets??? I ella els hi va contestar: 
-Sóc aquí!! I van decidir anar tots a casa perquè 
tenien molta por!

Eliza Ventislavova

EL MONSTRE GUARDIOLENC

Hi havia una vegada, uns nens que es deien 
Pau i Laura que vivien a la ciutat de Barcelona. 
Uns anys després ja eren grans i van decidir a 
anar a viure al Alt Penedès ,en un turonet, i es 
van construir una casa al bell mig del turó. Es 
van instal·lar i van voler anar d’excursió a la 
muntanya. Ja portaven unes hores caminant i 
de cop van veure una cova amb ombra! Hi van 
entrar i van esmorzar. En Pau que tenia bona 
oïda va sentir que algú també estava allà. Van 
endinsar-se a la cova amb una llanterna i de 
cop...van veure un monstre, es van espantar 
molt. El monstre els hi va dir que no era dolent 
i els germans se’l van creure. Ja estavan cansats 
així que van tornar a casa amb el monstre. El 
monstre es trobava sol així que van construir 
moltes cases i en Pau i la Laura van plantar 
plantes i flors. A la gent li va agradar molt així 
que van venir a viure-hi també... El poblet no 
tenia nom, i van decidir posar-li: Guardiola de 
Font-rubí. El monstre va salvar al poblet de 
situacions no gaire bones. Desde llavors se li 
diu “EL MONSTRE GUARDIOLENC”

Gina Ferrer
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CICLE SUPERIOR

PRIMER PREMI

QUI SOC JO EN REALITAT

Qui soc jo en realitat, 
soc un drac desesperat
Sol, avorrit, 
i que només busca a un amic.
Només faig que sentir tristor, 
quan la gent em mira amb aquella cara de por.
Quan vaig veure a la princesa 
només pensava amb aquella bellesa
A partir d’aquell dia
 vaig començar a fer servir l’oïda.
Per aprendre a relacionar-me 
vaig haver de centrar-me.
Agafar els prismàtics i des de la meva cova
 començar una vida nova 
Vaig descobrir que aquella princesa era diferent
 i això va fer que em sentís més persistent 
Va arribar el dia 
en el que me la jugaria 
A la seva finestra em vaig acostar
 i quan em va veure es va estranyar
Després d’explicar-li el que sentia 
ella em va dir que m’entenia 
La princesa em va somriure
 i jo ja em sentia lliure. 
Jo em sentia satisfet,
 perquè ja ho donava per fet
Per moltes diferències que teníem
 bé que ens enteníem 
I que per molt que tothom digui que no es així 
aquesta història 
almenys jo he acabat a la glòria. 

Júlia Jiménez Zafra
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SEGON PREMI

LA GRAN AVENTURA DE PLUTÓ

Com ja sabeu Plutó és el planeta més petit del 
sistema solar, és el més fred i l’únic que gira a 
una òrbita diferent. Una vegada fins i tot els 
planetes ni tan sols sabien que estaven al seu 
costat! I també una vegada quasi l’atropella el 
cometa Halley! Tot això passava cada dos per 
tres fins avui.
Plutó estava començant la seva volt numero 
125.738 i va veure una roca bastant gran que 
passava pel seu voltant, Plutó va cridar.
- EH!
Aquella roca el va mirar. 
- Qui ets tu? –va preguntar Plutó.
- Ah, doncs em dic Fobos. –Un satèl·lit de mart.
- Fobos? –Va preguntar plutó estranyat-. I tú que 

fas aquí?
- A si, m`he escapat de mart.-va contestar el 

satèl·lit.
- Per què? –va preguntar una altra vegada.
- Perquè jo, la veritat es que sempre he volgut 

anar a veure el forat negre que hi ha al centre 
de la Via Làctia.-va contestar Fobos.

- QUE?!! Això és de bojos! –Va criar Plutó.
- Ja ho sé però tinc esperança. Perquè acostumo 

a tenir sort. I m’agradaria que algú 
m’acompanyés. Eh! Podries ser tu?

- No. No, no i no, no penso sortir del sistema 
solar.

- Vinga va, et prometo que tornarem.
Plutó s’ho va pensar dues vegades i després sis  
més, però  al final va dir que “sí”.
- Fantàstic! –va dir emocionat Fobos-. Ah, per 

cert Plutó, diguem Potato, que tothom em diu 
així.

- I... Quin pla tens? –va preguntar Plutó.
- Jo estava pensant d’empènyer  Halley fora del 

sistema solar mentre jo m’agafo a la vegada.
- D’acord, com que jo no tinc cap pla millor farem 

el que has dit tu. 
Van passar uns minuts i van veure una llum que 
s’acostava, era Halley! I just en aquell moment es 
van agafar a Halley, el van empènyer  una mica 
perquè sortís del sistema solar i els dos van 
marxar a una velocitat inimaginable.
Quan ja portaven 5 ans llum van passar a prop 
d’una estrella, Plutó es va queixar de que tenia 
calor, potato va susurrar <<no m’estranya>>. 

Després quan s’allunyaven d’aquella estrella, a 
Plutó li va entrar son amb la caloreta d’aquella 
estrella.

Van passar unes hores i Plutó va notar que 
s’havien aturat, llavors es va despertar.
- Què ha passat? –va preguntar Plutó
- Que Halley s’ha quedat sense gas. –va 

respondre Potato.
Just en aquell moment una força de gravetat els 
atreia, Potato va mirar cap el fons i hi havia una 
taca negra i va dir: 
- Ja hem arribat.
- Què vols dir?
- Que allar al fons està aquell forat negre. 
- QUÈ?!! Morirem!
- Tu tranquil. –El va tranquil·litzar el satèl·lit.
Cada segon aquell forat negre es feia tres 
vegades mes gran, Plutó hiperventilava, després 
Potato el va desmallar però era un pla que tenia.
Quan es va despertar Plutó estava en el sistema 
solar i es va quedar molt sorprès.
- Queeeeeè? –Es va preguntar molt, molt 

sorprès-. Què ha passat?
Potato estava al seu costat i li va respondre
- El que ha passat és que mentre tu dormies 

hem passat per un meteorit que brillava per 
alguna part, em vaig acostar i vaig veure que 
això que brillava era un mineral el vaig agafar i 
quan vaig pensar de tornar al cometa em vaig 
teletransportar i en aquell moment em vaig 
donar comte que va ser aquell mineral el que 
em va teletransportar.

- Guau. –va dir plutó impressionat-. Però com 
sabies que tornaríem?

- Perquè t’havia dit que acostumo a tenir molta 
sort i que et tornaria al sistema solar, bé, ja ens 
veurem.

Potato se’n va anar cap a Mart, Plutó va 
somriure i des d’aquell instant Plutó ja no va 
sentir-se tan sol. Halley ja no es va atrevir a 
passar pel seu costat perquè pensava que el 
torneria a fer servir com a “autobús” per la Via 
làctia. Gràcies a Potato, els planetes ja no el 
prenien com al més “desapercebut”, com? 
Doncs Potato li va explicar a Mart el que avia 
passat i Mart li va explicar als altres planetes. 
Bé, l’orbita continuava sent la mateixa, però 
Plutó continuava sent feliç.

Gerard Arazo Fernández
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TERCER PREMI

SANT JORDINA

Moltes històries diuen que Sant Jordi va matar al 
drac, i que li va donar una rosa a la princesa, bla 
bla bla…
Per començar, el cavaller era un príncep, i era un 
cagueta de mena, li agradaven les pel·lícules 
d’amor i menjar kebabs.
La que va salvar el poble va ser la cavallera 
Jordina, que cada dia s’entrenava amb llances i 
AK-74, i odiava les roses.
En aquella època no es valorava gaire a les dones, 
i per això van canviar la història que va ser al 
revés.
Un dia la cavallera Jordina estava veient la serie 
Prision bad per Netflix, de sobte li va arribar un 
whatsapp que li posava:
- Jordina un ferotge drac està atacant el nostre 
poble. Vine plis – va llegir.
Llavors va agafar el seu Lamborghini negre i va 
anar al seu poble.

ACCÈSSIT

UN CONTE MODERN!

Hi havia una vegada un poble on hi vivia un rei 
rapero , una princesa del més top i una reina  que 
era model internacional. Aquesta família reial es 
situava a Vilaseca (Salou) on la princesa Valeria 
anava cada setmana a Portaventura,  el rei Iker  
gravava les seves cançons de rap i  la reina Naroa 
desfilava pel públic.
Un bon dia se li va presentar un drac de color 
turquesa, amb molta sed d’una  bona coca cola. 
El drac es va allotjar a una cova d’or dalt de la 
muntanya, aprop de la mansió del rei. 
Un dia el drac, com que era tan gran, va agafar 
sense voler a la princesa Valeria  pensant que era 
una coca cola.
La princesa sense cap preocupació estava mirant 
el seu mòbil, un Iphone 8.El drac va deixar la 

Valeria a sobre la cuina, de sobte va aparèixer un 
cavaller  el cavaller Max.
Amb molta por el cavaller Max, va dir:
-Tornem a la meva princesa! –va exclamar .
-Jo no sóc la teva princesa! –va dir la princesa .
En aquell moment la princesa volia Pizza i li va dir 
al drac:
-Deixa’m! –va exclamar .
En Max va apartar.
La princesa amb el flaix va encegar al drac, el 
drac va caure.
Seguidament en Max tremolant li va clavar la 
llança, i de la sang del drac del drac va sortir un 
Iphone x, la princesa va entrar ràpidament.
En Max va anar a dormir i la Valeria es va casar 
amb el seu Iphone x. 

Jordina Blanch Doblas

Quan va veure que el drac s’estava menjant a un 
bonic príncep, ella es va enfurismar i va agafar la 
seva metralleta i el va matar.
No va agafar cap rosa de la sang perquè si no 
seria una mica cursi, veritat? 

Héctor Trillo Aljama
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ACCÈSSIT

L’ALIEN

Una nit el Samuel estava veient les estrelles amb 
un telescopi però de cop va veure una cosa molt 
brillant i es movia molt  va caure al bosc. En 
Samuel i els seus amics  Alex i  Guillem es van 
preparar per anar al bosc, van agafar la motxilla i 
cadascú es va ficar una beguda, una llanterna i 
una càmera de fotos. Van agafar les bicis i van 
marxar a la muntanya, es van amagar  darrera 
dels arbustos, i van fer fotos a la nau , però no 
van veure a l’ alien. 
Van pujar dintre la nau i l’Alex , que és expert en 
arreglar cotxes va dir: 
Aquesta nau li falta benzina, però no una benzina 
normal sinó  una energia rara, jo no sé com es 
diu  però si com és.
Tots van marxar  cap a casa del Samuel i llavors  
es van trobar amb l´alien tombat a la caseta del 
gos i el Samuel li va dir al  alien:
Saps espanyol?
Però l’ alien no li va contestar. En Samuel va posar 
el traductor i li va  dir el Samuel  a
l’ alien :
 De quin país vens?
 I l’alien li va dir:
 Rgrgrgr..
Al traductor no surt això – va dir en Samuel..
L´Alex va trucar al Samuel i li va dir:
- He trobat l´energia per la nau!!!i el Samuel li va 

dir:
- Jo he trobat a l´alien està a casa , bé, a la caseta 

del gos.
- Vaig cap a casa teva, va dir l´Alex, també . 

També van cridar al Guillem i van construir la nau.
Llavors van ficar l´energia  i el alien es va muntar 
sobre la nau ,però no funcionava perquè tenia 
el motor trencat .  Van dir de quedar-se a 
dormir a casa d’en Samuel  per així el dia 
següent  poder parlar amb el seu tiet  Jon, que 
era astronauta, i potser podria anar a buscar el 
motor al seu planeta, que es deia Hierbaja . El 
tio Jon va dir:
-Bé!!!
Una setmana desprès ... 
El tiet Jon  els va donar el motor  i de sobte va 
vindre  la mare del  Samuel i va dir:
- Què feu ?
I el Guillem li va dir:
- Estem fent un  treball per l´escola .
El tiet Jon va dir ràpidament :
- Si si es veritat !!!
Llavors  la mara va dir:
- Molt bé!!!
Després  de sopar els nois i el tiet Jon  van marxar 
al pati i van acabar la nau. Una hora després  l’ 
alien estava amb les mans al aire  i cridant. Llavors  
l’ alien va marxar i el tiet Jon va dir:
Tot el que hem fet per ell i no ens diu ni adéu.
Al dia següent l’alien sabia espanyol  i va dir:
- Gràcies per tot
En Samuel va dir:
- Adéu 
I l’alien es va marxar cap el seu planeta.

Pol Sayago Tejero
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UN SOMNI

Què faríem sense la llum del sol
no tindríem llum per veure,

paisatges tristos i foscos hi haurien
però no passa res perquè no els veuríem.

A la platja sense ulleres de sol aniríem
i el para-sol no obriríem.

Els animals del bosc patirien
i els mussols triomfarien.

La lluna no existiria
i les estrelles manarien.

El dia següent em vaig despertar
i un mal somni havia estat.

El sol estava allà
i màniga curta em vaig posar.

Ainhoa Oviedo Benavides

LA TELE

Hi havia una vegada un nen que es deia Ryan que 
mirava la final de la Champions. El Barça anava 
guanyant tres a zero i llavors va vindre la seva 
germana i li va dir que volia veure Disney Channel. 
Però el Ryan li va dir que no i la Carla es va queixar 
a la seva mare. El Ryan (obligat) li va deixar la tele. 
Mentrestant va arribar el pare i li va dir:
 –Em pots deixar mirar el Barça guanyar la 
Champions?.
I li va deixar . Quan va acabar el partit el resultat 
va ser quatre a u i va començar la cerimònia de 
premis i desprès d’això, la tele va ser per la Carla 
però van començar els anuncis i van durar quinze 
minuts . La Carla es va empipar.

Arnau Piñol Coral

EL SANT JORDI ZOMBI

Hi havia una vegada un cavaller que es deia sant 
Jordi. Era malvat perquè era un zombi. I hi havia 
un drac que era bo. 
Un dia sant Jordi volia una persona per menjar.
Però el drac no volia  que sant Jordi es mengés 
les persones. 
Unes quantes hores després, el drac va anar a 

casa d’una bruixa i  li va canviar tots els seus 
diners per una  poció.  
Aquella poció feia que les persones es tornessin 
bones. Així doncs, el drac li va donar la poció a 
Sant Jordi i aquest es va tornar bo.
Sant Jordi ja no volia menjar-se la gent. Va veure 
la princesa i li va semblar tan bonica que es van 
casar.

Alfousseyni Diedhiou

L’OBRA DE TEATRE DE ST.JORDI

Hi havia una vegada un nen que es deia Jordi, 
li encantaven els contes de prínceps i 
princeses. També hi havia una noia que era de 
la classe del Jordi que es deia Rosa, li 
encantaven les flors i els llibres. Hi havia una 
nena que es deia Clara, i li encantaven les 
princeses i els llibres. Llavors van pensar que 
com arribava Sant Jordi farien una obra de 
teatre amb els seus amics. 
Van començar a preparar tots els guions i ho van 
anar estudiant i practicant... El dia següent  van 
començar a decidir els personatges, però hi havia 
un problema. Quasi totes les nenes volien ser la 
princesa; les nenes més petites volien ser la rosa 
i els nens volien ser el príncep, però ho van decidir 
tot a sorts. 
A la Clara li va tocar ser la princesa. A la Rosa li 
va tocar ser la rosa. I al Jordi li va tocar ser... el 
drac. Al Marc li va tocar ser Sant Jordi; a una 
altra nena li va tocar ser la reina i a un altre nen 
li va tocar ser el rei. La resta de nens eren els 
animals i la gent del poble. També hi havien els 
substituts. 
El Jordi va dir que no li agradava el seu personatge, 
i el substitut de Sant Jordi va dir que volia ser el 
drac llavors es van canviar els personatges. 
Va arribar el dia del teatre i va passar una cosa:  
en Marc no va venir a la obra de teatre perquè 
estava malalt!
Això significa que en Jordi hauria de fer de Sant 
Jordi! 
El teatre va anar molt bé i el Jordi va acabar sent 
el personatge que volia ser. Tots van fer una festa 
final i s’ho van passar super bé! 
FI

Astrid Grimau García
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LLIBRES I ROSES

Hi havia una vegada una nena que es deia Laia i 
tenia una parada de llibres i de roses per sant 
Jordi.
Al dia següent es va trobar la parada buida, li 
havien robat tots els llibres i les roses, i es va 
posar molt trista.
Després  va arribar el seu amic Marc i tots dos 
van anar  a buscar els llibres i les roses. 
Una hora més tard el Marc ho va trobar tot a la 
parada de la Blanca.
Li van preguntar perquè ho va robar.
Ho va robar perquè  volia tenir la millor parada. Al 
final ho van solucionar. 

Aarabia Fassal Surroca

EL SANT JORDI TERRORÍFIC

Un sant Jordi normal i  corrent uns nens que 
passejaven de nit pel castell no s’esperaven que 
un drac terrorífic estigués ressuscitant.
 – Necessitem un cavaller- va dir un nen. 
Tots van anar a la tomba de Sant Jordi 
- Sant Jordi ha ressuscitat sense cap!- va dir un 

dels nens.
- No es que se m´ ha caigut! No haureu vist un 

drac? -va dir sant Jordi.
- Si vine. - va dir un noi.
Tots junts van anar al castell, van lluitar fins que 
sant Jordi va agafar la llança i li va clavar  al drac 
i llavors ... em vaig despertar , tot havia estat un 
somni!

Iris Andrea Aguilar Villanueva 

L’ESCOLA

Hi havia una classe que tots eren molt amics i es 
portaven molt bé . Sempre que sortien al pati hi 
havia un nen una mica més gran  que els  treia 
l’esmorzar .
Un dia al Jordi que portava ulleres i era molt 
valent i a la Carlota una nena molt presumida i 
sensible els  va treure l’esmorzar. La Carlota  es va 
ficar a plorar i en Jordi la va defensar perquè era 

la seva millor amiga .Com que Jordi estava tan 
enfadat va  reunir a tota la classe i van dir:
- I si li fem el que ell ens fa perquè sàpiga el que 

ens fa passar?
Al dia següent li van fer. Ell estava terroritzat i la 
Maria una companya de classe li dir:
- Que tal et sents ? 
- Malament .
Va reconèixer que el que  fa està malament. 
El Marc un altre company va dir:
- Abans de fer-ho pensa si quan to facin a tu 

t’agradarà .
Des d’aquell dia no ho va tornar a fer i la classe i 
ell es van fer molt bons amics. 
Això son lliçons de la vida que hem  d’aprendre.

Lucía Carranza Arroyo

SANT JORDI AL REVÉS !

Hola sóc la princesa i us vaig a explicar com 
m’agradaria que fos la història de sant Jordi.
Hi havia  una vegada, en un poble molt llunyà, una 
persona molt valenta i dolenta que es deia sant Jordi.
El rei va convocar  a molts cavallers.  Havien de fer 
tres proves per anar a matar a sant Jordi. La primer 
prova era lluitar, la segona era fer moviments ràpids 
amb l’espasa i la tercera era corre per una muntanya.
El rei quan va veure que un  cavaller  guanyava 
totes les proves va dir :  
- Aquest és el que anirà a matar a Sant Jordi.
El rei va dir als cavallers:
- Reuniu-vos tots a la sala d’estar del castell.
Tots els cavallers es van reunir a la sala d’estar, el 
rei va dir:
- Ja sé qui anirà a matar a Sant Jordi ...
Un cavaller l’interromp i diu:
- Qui, qui serà?
- ... serà el cavaller de color verd i que és tan alt. 

Com et dius?
El cavaller escollit va respondre:
- Em dic drac Miquel però em podeu dir Miquel el 

drac.
El rei va dir:
- Però et podem dir Miquel i ja està?
El Miquel va dir:
- Sí, hem podeu dir Miquel si vos vol.
El rei va contestar:
- D’acord, ja pots anar a matar a Sant Jordi, va, 

vingue i corre.
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En Miquel va anar cap a la muntanya , va fer deu 
quilòmetres i per fi va arribar.
El Miquel li va dir a sant Jordi:
- Hola em dic Miquel i et vinc a dir que no facis mal 

a la gent d’aquest poble , perquè són molt bona 
gent i si tú vols pots ser amic de molta gent.

Sant Jordi li va dir :
- Però no ho puc fer, perquè quan m’acosto se’n 

va corrents.
- Dons això ho arreglaré jo, vindràs amb mi i els 

diré que tu  només vols ser el seu amic.
Va dir el Miquel.
- D’acord, va anem !
Va dir Sant Jordi:
Van anar al castell tots dos junts i li van dir al rei 
que Sant Jordi volia ser el seu amic.
El rei ho va dir a tothom i quan tots ho van saber 
van fer van fer un bufet.
Tots estaven molt contents.
(Us a agradat la meva historia? Doncs fins aviat.)

Mireia Sala Escofet

LA ILLA DEL TRESOR

Hi havia  un a vegada dos germans que vivien 
prop del mar. Ells volien anar a una illa i trobar un 
tresor. Va passar un any i li van dir al seu pare si 
els deixava la barca que tenien per anar fins a la 
illa. Va dir que sí però que havien d’anar amb ell. 
Van pujar a la barca i van anar navegant i van 
passar  tres hores i estaven veient  una cosa de 
color verd, van tirar més cap endavant i era una 
illa. Van atracar la barca i van veure una muntanya 
molt gran, volien pujar a dalt de tot per veure el 
paisatge, van començar a pujar una mica i 
descansar, passades dues hores ja estaven a dalt 
de la muntanya. 
Un dels germans va trobar una botella amb un 
mapa a dins. Va obrir el mapa. Hi havia un 
recorregut i una creu, el va ensenyar al seu pare i 
al seu germà. 
Ja estaven fora de la cova, el mapa deia que el 
tresor era per allà. Van passar uns quants minuts i 
el pare va trobar una creu. Estaven cavant amb les 
mans i van tocar una cosa dura que era una caixa, 
la van obrir i van veure que era un tresor, havia 
monedes d’or diamants... i es van tornar rics!

Sergi Bricullé Sánchez

L’INVENT

Hi havia una vegada una nena que es deia Daniela 
i un nen que es deia Mario. Eren molt amics i 
sempre estaven junts. Però cada vegada que 
quedaven s’avorrien perquè no sabien què fer. 
A la Daniela l’encantava inventar coses. A la seva 
habitació tenia moltes màquines fetes per ella 
mateixa. Un dia va dir:
- Ara que hi  penso podem construir una màquina!
El Mario no li va fer cas llavors la Daniela se’l va 
mirar i li va dir:
- Què fas? Què és això?
El Mario li va contestar:
- Estic jugant amb un slime, no saps què és un 

slime?
- Pensava que era una pasta. Jo tinc una col·lecció 

molt grossa de slime.
- I jo – va dir el Mario.
- He tingut una idea, farem una màquina de 

slime! – va dir la Daniela.
Desprès de molts dies de treball...
... –Ja l’hem acabat!
- Daniela, ara tindrem una col·lecció gegant de 

slime!
- M’encanta aquesta màquina!

Emma Linares Aguilar 

REFICUL

Havia una vegada dues nenes, una que es deia 
Martina i l’altre Victoria. Havien quedat per  anar 
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al bosc i fer una gran aventura.
- Hola Victoria!
- Hola! Comencem l’aventura?
- sí!
Van començar l’aventura fins que...
- Mira Martina una caixa.
- Anem a veure que hi ha?  - va dir la Martina.
-Val.
Quan la van obrir hi havia un joc.
- WOW!  un joc- va dir la Victoria.
- Com es diu?
- Reficul.
- Juguem?
- No sé, es una mica estrany. -va dir la Victoria.
- Va no siguis cagueta  només és un joc.
- Bé
Van començar a jugar.
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- Mira Victoria uns calaixos amb una nota!
- Fica alguna cosa?
- Si això: Si jugues no pots acabar mi.
- Va juguem? -va dir la Martina.
- Martina has llegit bé la nota?
- Si! Però segur que és mentida.
- Jo me’n vaig. Va dir la Victoria.
- Esperem. -va dir la Martina.
5 minuta després...
- Mira Victoria un altre paper, fica que al pont hi 

ha alguna cosa que ens pertany, anem?
- Be d’acord.
- Mira una mini caixa amb el signe del joc! -va dir 

la Victoria.
- És un joc de pistes! -va dir la Martina.
- Que hi ha? -va dir la Victoria.
Van obrir la mini caixa.
- Les fitxes del joc! Amb un paper que fica no 

llegir sense tirar els daus abans, i darrere 
d’aquesta ve un altre noteta. Va juguem. -va dir 
la Martina. 

- Espera, espera, espera jugaràs això de veritat? 
-va dir la Victoria.

- Si, perquè no? -va dir la Martina.
- Està bé, està bé tira els daus. -va dir la Victoria.
- D’acord  un, dos, tres ara tenim que llegir la 

nota i fica: si m’alimentes sobrevisc, si em dones 
de beure em moro. -va dir la Martina.

- Això és una endevinalla no? -va dir la Victoria.
- Si, crec si, a que es refereix? -va dir la Martina.
- Mira Martina un altre nota! Fica : que comenci el 

joc.
CONTINUARÀ...

Marina Domínguez Navarro

EN FRIZT

Hi havia una vegada un nen que es deia Frizt. 
Tenia 7 anys. En Frizt vivia en un món que 
solament existien dos colors: El blanc i el negre. 
Hi havia les persones negres, les coses (negres) i 
les persones blanques, les coses (blanques). Hi 
havia moltes més persones i coses blanques que 
negres. Els negres eren com els fastigosos,  rates, 
etc. Els blancs eren com els elegants, els millors, 
etc. Cada cop que un blanc s’acostava a un negre 
feia com si li donés fàstic.
Bé ara que ja us he explicat com es aquest món, 
tornem amb en Frizt. 

En Frizt tenia que portar unes ulleres especials, 
que feien que tot el negre es veies de color blanc 
(en Frizt era dels blancs), perquè cada cop que 
veia una cosa negra es posava de color gris i 
cridava:
- Mama! Mama!
I això no és tot, se li van trencar, voleu que us 
expliqui com?  
Bé doncs era un dia normal, un dissabte, i en 
Frizt havia quedat amb els seus amics (blancs). 
En Frizt va prometre als seus pares que després 
de jugar aniria a la fàbrica de cristall on els seus 
pares treballaven. Havent acabat de jugar, en 
Frizt va anar directe cap a la fàbrica com havia 
promès, però a mig camí va veure una branqueta, 
li semblava molt maca, se la va guardar a la 
butxaca de la jaqueta i va tornar a caminar. Quan 
va arribar, va veure la seva mare i li va ensenyar la 
branqueta. A la mare li va agradar molt i li va dir 
que si volia    ensenyar-se-la al seu pare estava a 
baix. Al Frizt li va agradar la idea i va baixar les 
escales. Baixava tan ràpid que se li va caure la 
branqueta sense que se n’adonés i al final de les 
escales va ensopegar amb el seu pare i se li van 
caure les ulleres. En aquell mateix moment va 
entrar un ocell negre per la finestra; en Frizt es va 
posar de color gris i va cridar :
- Mama! Mama!
La mare va començar a baixar les escales. El pare 
en aquell moment va tranquil·litzar en Frizt i tots 
dos es van posar a buscar les ulleres. La mare 
que ja anava per la meitat de les escales va 
relliscar amb la branqueta i va caure escales avall. 
Sabeu on va anar a parar?
A les ulleres d’en Frizt que per fi les havia 
trobades!
La seva mare no es podia moure, s’havia trencat 
un os de la cama i la van portar a l’hopistal. En 
Fritz estava molt trist, havia estat tot culpa seva: 
l’os de la mare, les ulleres trencades...
En Frizt i el seu pare van anar tots dos plegats 
però en Frizt amb els ulls tancats es clar. Després 
d’una estona d’haver estat a casa, el pare d’en 
Frizt li va demanar que anés a fer la compra i ell 
va acceptar però que hi aniria amb els ulls tancats.
Un cotxe negre que quasi empaitava a un senyor 
negre, que perseguia una vaca negra, que quasi 
trepitjava un gros negre, que quasi agafava un 
gat negre que estava a punt de caçar un ratolí 
negre. En Frizt es va posar molt grisós i va cridar:
- Mama! Mama!
Però la seva mare estava a l’hospital.
De tan espantat va caure en un pot de pintura 
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negra i se’n va anar corrents a un bosc blanc. Allà 
va veure un riu i es va mullar per treure la pintura. 
Després d’una estona va aparèixer un cérvol 
negre, en Frizt es va espantar però el cérvol va 
menjar una fulla blanca i....flop! El cérvol es va 
transformar en un unicorn blanc amb el corn de 
color arc de sant Martí. En Fritz va quedar 
al·lucinat, l’unicorn va desplegar unes ales de 
pegàs, llavors es va posar a volar i va fer un arc 
de sant Martí.
En Frizt ja no tenia por dels colors, la seva mare 
s’havia curat i mentre l’arc de sant Martí es 
desfeia, tot es tornava de colors.

Rayen Cresencio Jorba

INESPERAT

Només porto a aquesta escola dos setmanes i ja 
he fet un tou d’amics! Perdoneu jo soc en Joan i 
ara us poso al corrent del que ha passat.

Fa unes setmanes que al meu pare li van donar 
un ascens a la feina, em vaig alegrar molt quan 
m’ho van dir, però... van continuar parlant i el que 
van dir després ja no em va agradar tant, ja que 
per poder passar a director havia d’anar a 
treballar a  l’altre punta del país. Quasi em vaig 
posar a plorar, perquè em pensava que el pare ja 
no viuria amb nosaltres. Però encara em vaig 
posar més trist, quan em van dir que el pare no 
se n’aniria sol, ja que la meva mare i jo també ens 
mudaríem per allà prop de la feina on treballava 
el pare, llavors per acabar-ho d’adobar, em van 
dir que em canviaria d’escola, i això que estava a 
mig 2n trimestre! Estan bojos! Vaig pensar, però 
no hi havia altre remei.
Havia arribat l’hora d’entrar a la nova escola, em 
pensava que em costaria bastant fer amics, però 
no va ser així. El primer dia sí que em miraven 
com si fos un extraterrestre súper estrany, però el 
segon dia ja hi havia gent que s’acostava a parlar 
amb mi, el tercer, és a dir, dimecres ja vaig fer uns 
amics. El dijous va ser festa per el dia de sant no 
sé què, i el divendres els mestres van decidir fer 
pont. La següent setmana, durant el dilluns  fins 
el dimecres vaig anar fent amics nous. Però quan 
va arribar dijous a la tarda no va anar tant bé, ja 
que tocava fer plàstica. Us preguntareu què té 
això de dolent, i és que el cas és que a l’antiga 

escola no en fèiem, així que no en tenia ni idea 
de pintar, però resulta que a aquella escola 
anaven molt avançats justament en aquella 
assignatura, justament la que no en tenia ni 
idea... m’hagués conformat si hagués sigut mates, 
català o fins i tot naturals, però no, havia de ser 
plàstica. Així que ens van demanar que pintéssim 
un quadre. Jo li vaig dir a la mestra que no en 
sabia de pintar però la professora va insistir en 
que pintés així que vaig cedir. El resultat final va 
ser acceptable i la mestra també ho pensava així 
que vaig sortir de la escola orgullós de la meva 
pintura.

Al final m’ho he passat molt millor del que 
esperava, de fet ha estat genial, almenys aquestes 
dues setmanes, espero que m’ho passi així de bé 
durant tota la resta de curs.

Sira Oyonarte Parera

SANT JORDI

Sant Jordi arriba com un cavaller
I amb la seva llança travessa el carrer

Ja veu a la princesa que el drac vol menjar
Si no s’espavila ella morirà.

La llança li ha clavat i a la princesa ha salvat.
De la sang del drac una rosa va créixer 

Sant Jordi la va agafar i a la princesa li ha regalat
Es van enamorar i un petó li va donar.

Alein Valverde Faro

EL PAÍS DEL PÀNIC

Avui és un dia calorós i és dissabte. No sé què fer 
i m’estic avorrint. UI! M’he deixat de presentar-
me! Em dic Laura i tinc 11 anys i com us he dit és 
un dia bastant calorós i m’estic avorrint molt. Se 
m’ha ocorregut anar a la platja però  primer haig 
de preguntar-li als meus pares. I, per cert, també 
vull quedar amb alguna amiga i  he pensat que 
vingui l’Alba que es la meva millor amiga.

Els meus pares m’han dit que sí i ara només em 
falta preguntar-li a l’Alba si pot. Després de 
preguntar-li m’he preparat i hem marxat.

CICLE SUPERIOR



26XXIIÈ CERTAMEN LITERARI DE LA REVISTA El Montònec DE FONT-RUBÍ  

Quan vaig arribar l’Alba ja estava allà i el primer 
que vam fer va ser menjar-nos un gelat, posar-
nos el banyador i banyar-nos, Mentres que 
estàvem nedant l’Alba m’ha dit que veia alguna 
cosa que il·luminava sobre l’aigua, vaig mirar i era 
cert alguna cosa estava il·luminant sobre l’aigua i 
no sabíem què era. Ens vam acostar i al tocar-lo... 
PUF! Vam desaparèixer! Ens hem trobat en un 
lloc molt estrany, i hi havien 3 portes i només 
podíem triar una:
1. L’aventura al país del Pànic.
2. L’aventura al país dels dolços.
3. I per últim el país del poder de ser invisibles.
Les dues, primer, vam triar el país del pànic 
perquè ens agradaven molt les aventures.
Vam obrir la porta i ens vam trobar davant d’un 
bosc, al fons hi havia una casa i s’estava 
començant a fer fosc.
Davant nostre hi havia un cartell que deia: Heu 
d’aconseguir aquest repte per arribar a la casa,
Nosaltres ho sabíem que ho podríem fer, encara 
que jo soc bastant cagada...

Vam entrar les dues en aquell bosc i vam 
començar a avançar. Mentre caminàvem vam 
sentir passes. Ens vam agafar de la mà i ens va 
començar a agafar pànic, hem respirat fondo i 
hem seguit. Sentíem un soroll com si un tronc 
gegant es partís per la meitat i quan ens hem 
girat hem vist que un arbre es començava a 
torçar i que es dirigia cap a nosaltres.
Vam fugir cap a l’altra costat perquè no se’ns 
caigués l’arbre a sobre i vam relliscar perquè hi 
havia un toll d’aigua.
Ens hem aixecat totes xopes i vam seguir. Ens 
vam començar a calmar perquè ja no sentíem 
més sorolls, però de cop va aparèixer un animal 
molt estrany.
Les potes del davant eren de granota, les del 
darrere eren de conill, el cos era d’hipopòtam, la 
cara de gos, la boca de cocodril, els bigotis de 
gat i el més sorprenent: tenia ales de mosca!
No sabíem com fer-lo marxar, però ens vam 
tranquil·litzar i ens vam dirigir cap a la casa.
Ja estàvem a prop de la casa i vam veure unes 
petjades que dirigien  cap a la casa. Hem pensat 
que era l’animal aquell tan estrany però quan 
vam mirar on estava vam veure que va 
desapareixer! No sabíem de qui eren les passes i 
ens va començar a agafar pànic un altre cop.
L’Alba ha obert la porta i tot estava molt fosc i no 
es veia res, ni el terra.
Vam avançar i jo i l’Alba vam caure en un forat 

que hi havia dins d’aquesta casa, i semblava que 
estàvem caient per un túnel i vam tornar a la 
Platja a l’aigua on estàvem.
No ens hem cregut el que ens acabava de passar 
però ha sigut una aventura molt divertida!
Jo i l’Alba ens hem oblidat de tot el que ens ha 
passat, però ens ho hem passat molt bé!

Maryam Allati

SANT JORDI I LA PRINCESA

Sant Jordi anava arribant
 aquell noi tan guapo i elegant

portava una llança, un casc, escut i anava en cavall.

Una princesa espantada 
a dins d’una cova encantada

perquè l’havia segrestat
un drac esverat.

La princesa plorava tota preocupada
Sant Jordi va començar a lluitar

i la llança al drac li va clavar.

De la sang del drac una rosa va sortir
i Sant Jordi la va collir

per donar-li a la princesa
de tan bonica bellesa.

Sant Jordi li va donar la rosa
i la princesa ja no plora.

Clàudia Cava Cana

TORNEIG ANDORRA

El 25 d’abril anava amb el meu equip de bàsquet 
a un torneig a Andorra. Ens vam allotjar en un 
hotel que estava a 8 minuts caminant de la pista 
de bàsquet. Tots estàvem molt contents però 
alhora nerviosos perquè era el nostre primer 
torneig.
Ja era l’hora de jugar el primer partit contra Sant 
Andreu, va ser un partit bastant fàcil però sabíem 
que cada cop els equips seriem més bons.
Quan estàvem dinant, l’entrenador sabia que 
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estàvem molt nerviosos i ens va dir que a l’hora 
de jugar havíem de jugar calmats i passant  la 
pilota.
En el segon partit ens tocava contra Badalona un 
equip molt bo, però sabíem que si el guanyàvem 
després anàvem a les semifinals, entre tots ens 
vam concentrar i vam tornar a guanyar el partit 
gràcies a tots. 
A la nit, l’entrenador no ens va deixar anar a 
dormir més tard de les 11:00 perquè volia que 
demà tinguéssim energia per intentar guanyar el 
nostre primer torneig.

A l’hora d’esmorzar, vam menjar  moltes coses 
sanes per després al partit tenir més energia.
Quedaven 3 segons, sacàvem de banda, perdíem 
de dos, necessitàvem un triple per guanyar, li 
vam passar al millor tirador del nostre equip i 
com va tirar tan forçat la va fallar, vam perdre 
però estàvem molt contents perquè era el nostre 
primer torneig i quasi guanyem. L’entrenador 
també va estar molt content. 

Arnau Escrig López
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