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RELATS GUANYADORS DEL 1R CONCURS DE 

MICRORELATS DE L’INTERCANVI de LLIBRES ALS 

BARRIS 2013 

CEL NEGRE I BON TEMPS AL BARRI DE GRÀCIA 
Era un migdia. Feia sol; el cel era gairebé negre. Jo anava a 
l’escola Casals-Gràcia. Vaig sortir de casa i, quan vaig girar 
la cantonada, vaig veure nens corrent d’un lloc a l’altre. 
Vaig aixecar la vista; una columna de fum negre s’enfilava 
al cel cada cop més amunt. Jo, espantat i sense saber què 
fer, vaig anar a davant de l’escola, al lloc on ens trobàvem 
amb els companys per entrar. Tots parlàvem a l’hora. Vaig 
preguntar què passava i algú va dir: 
 -Anem a veure l’incendi!-.Tots van arrencar a córrer i jo al 
darrere. Vam anar a la vora d’on sortia la columna de fum i 
estava ple de gent: policies, bombers, ambulàncies, gent 
que vivia per les cases del voltant... i gent, com nosaltres, 
que s’ho miraven. L’anomenada “Baixada de la mort” 
s’havia incendiat. Quan els bombers van apagar el foc, tot 
eren cendres. 
 

Eloi Ros Martínez 

(Escola Casals-Gràcia) 
1r Premi del Concurs de Microrelats de l’Intercanvi de 

llibres als Barris de Manlleu 2013 
Categoria: 1r i 2n d’ESO 

 

 

 

 

EL MEU SECRET 
 
Sempre he pensat que certes coses no tenen explicació. 
Que la màgia, per molt que desaparegui a mesura que 
anem creixent, sempre es pot trobar en algun racó o altre: 
darrere la calaixera de fusta; dins el mitjó imparell 
abandonat sota el llit... i sobretot entre el coixí i la nòrdica, 
on sempre queda algun trosset de somni de la nit anterior. 
Primer pensaràs que ha set imaginació teva, i no en voldràs 



fer cas. Però és gràcies a aquesta màgia, als trossets de 
purpurina dels somnis, que el meu pare va tornar un dia a 
casa i ens va dir que no havíem de marxar del nostre barri 
de Manlleu. L’havien fet fora de la feina però havia 
aconseguit diners suficients per mantenir-nos a casa. No va 
voler explicar d’on els havia tret. La meva mare va enfadar-
se i els meus germans grans es van fascinar; tots volien 
saber com s’ho havia fet el pare...Jo no vaig dir res; sabia 
que havia set màgia. I no volia explicar-ho a ningú, no fos 
cas que se n’adonessin i això també ens ho haguessin de 
repartir... 
 

Ivet Zwatrzko Pou 

(Escola Casals-Gràcia) 
1r Premi del Concurs de Microrelats de l’Intercanvi de 

llibres als Barris de Manlleu 2013 
Categoria: 3r i 4rt d’ESO 

 
 
 
 

PA TOU 
 
Unes mans fines, com de pergamí. Peus delicats però 
resistents, soferts. Hi va fent passets de pardal, juganers, 
curts i enganyosament vacil·lants. Agafades de bracet. Una, 
amb la pell tan pàl·lida que gairebé és translúcida. És la 
Teresa, de Manlleu de tota la vida. Al seu costat, seguint-li 
el pas, hi ha una noia jove i colrada, d’altres latituds. Es diu 
Lupe. Qui els ho havia de dir, s’avenen prou. Juntes 
avancen per la plaça Quintana, cap a la plaça del Pou. Bé, 
ara té un altre nom. La Teresa recorda prou  com els grans 
explicaven el bé de Déu d’aigua que treien amb corrioles...I 
sembla que de lluny encara senti el brogit del carrer del 
Pont o com una flaire de telers i de...Compte, agafa la 
funda del pa ben fort, que aquesta veta és massa gastada. 
Quina olor de pa tou! 

Arola Cumeras i Bantulà 

1r Premi del Concurs de Microrelats de l’Intercanvi de 
llibres als Barris de Manlleu 2013 

Categoria: batxillerat i adults 
 


