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Enguany en sumem una més i 
arribem a la 31ª edició dels premis 
Montpetit, una gran fita que ens 
omple d’orgull i ens fa estar molt 
contents.
Volia començar l’escrit amb la 
normalitat de cada any, sense fer 
referencia a la situació actual que 
estem vivint i que també estaven 
vivint tots els nens i nenes 
mentre escrivien els seus contes 
per presentar al concurs. Però la 
realitat és la que és i no podem 
obviar aquest fet.
Com sempre llegir els contes 
presentats per a mi és un gaudi 
que em transporta a mil i una 
aventura, i si aquest any hi he de 

posar un però, és que m’he llegit 
tots els contes a través d’una 
pantalla i si he de ser sincera, 
prefereixo el paper.
La diversitat temàtica, l’originalitat 
i la imaginació com sempre han fet 
que sigui molt difícil escollir només 
dos guanyadors per categoria.
Les trobades amb el jurat també 
varen ser telemàtiques, i altre 
cop reivindico, en aquest cas, 
que les trobades presencials 
són infinitament millors que les 
telemàtiques, i no parlem del 
dia del lliurament dels premis! 
Quin goig poder veure tots els 
nens i nenes a la biblioteca, però 
enguany l’acte va ser virtual. 

L’essència del concurs, malgrat 
totes aquestes novetats, no s’ha 
perdut i el que és més important 
s’ha fet una nova edició del premis 
Montpetit amb gran èxit i això amb 
els temps que corren i la situació 
viscuda té molt mèrit.
Adaptar-nos ha estat la clau per 
celebrar la 31a edició, una edició 
molt diferent i especial però no 
per això menys important.
Enhorabona a tots els guanyadors 
i també els participants i molts 
ànims per seguir-ho fent siguin 
quines siguin les circumstàncies.

Eva Fàbregas

El Concurs infantil de contes 
Montpetit arriba a la 31a edició. 
Durant tots aquests anys de 
trajectòria hem realitzat l’acte 
d’entrega de premis a diferents 
espais: a la sala infantil de 
l’antiga biblioteca, al carrer 
Jacint Verdaguer, al Teatre Casal 
Cultural, al Centre Cívic Nexe i, els 
darrers anys a la sala polivalent 
de la nova biblioteca. Aquest any, 
obligats per la situació que estem 
vivint, vam estrenar un nou espai 
i així el divendres 29 de maig 
vam realitzar l’entrega de premis 
a l’espai virtual facilitat des de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. Durant el mes de maig 
mitjançant aquesta plataforma 
virtual s’han pogut programar 
diferents activitats culturals 
al nostre municipi  i des de la 
biblioteca hem col·laborat en dues 
hores del conte i ara en l’entrega 
de premis.
Aquest any hem aconseguit 
organitzar l’edició del concurs 

Montpetit, com sempre i més 
que mai, a partir de l’esforç i la 
col•laboració de tothom: centres 
d’ensenyament, jurat, Montpeità, 
ajuntament, biblioteca... i 
sobretot el Montpeit ha estat 
possible gràcies als 189 nois 
i noies que us heu animat a 
participar. El jurat format per: Eva 
Fàbregas, Judit Altarriba, Mome 
Garcia, Olga Sala, Pepa Asensio 
i Raquel Vives, ha tingut molta 
feina per poder seleccionar els 
sis contes guanyadors, i això és 
perquè han hagut altres contes 
molt ben valorats, com per 
exemple: L’odissea del vaixell 
dels malhumorats, Un accident en 
el futur, El refugiat perdut, Una 
ampolla a la platja, Un monstre 
diferent, Joan el petit guerrer...
Hem pogut fer el concurs Montpetit 
i l’entrega de premis ha sigut tan 
especial com sempre, amb la Clara 
Oliveres que ens ha presentat la 
il·lustració i la narració de tots els 
contes guanyadors d’una forma 

magnífica. Tot i així ens ha faltat 
poder compartir l’acte d’entrega 
de premis amb totes les persones 
que intervenen en el concurs i 
també ens ha quedat per fer, com 
fem cada any, una fotografia de 
grup i donar algun obsequi a tots 
els participants. De moment no 
ha pogut ser però tenim previst, 
quan la situació ho permeti, fer 
una trobada presencial, volem 
retrobar-nos amb tots vosaltres 
i tots junts parlar de contes, de 
llegir i d’escriure, que són coses 
que ens uneixen i ens agraden 
molt. No ens deixarem perdre res 
del concurs Montpetit! De moment 
us aconsello que gaudiu del vídeo 
de l’acte d’entrega de premis, el 
trobareu a les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i de la Biblioteca Municipal.

Conxita Fenoy Zapata
Directora de la Biblioteca 
Municipal de Sant Fruitós
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En aquesta primavera tan estranya, 
on han primat les relacions a 
distància, qui més qui menys ens 
hem hagut de reinventar, ja sigui 
a la feina, a l’escola, a l’hora de 
fer la compra o en l’horari o la 
manera de fer esport.
També la cultura. Amb el 
confinament hem vist com 
balcons i terrats eren escenaris 
improvisats de música i dansa, 
i des de les platees casolanes 
gaudíem de corals i orquestres 
que sincronitzaven les seves notes 
per oferir-nos melodies i peces 
d’alt nivell.
Pel que fa a la literatura, llibreries 
i editorials han buscat camí dins 
el confinament  fent mans i 
mànegues per arribar a les llars, 
ja sigui en format digital o en 
paper.
A Sant Fruitós, una de les coses 
que ha tingut un paper realment 
important en la comunicació 
telemàtica, ha estat el món dels 

contes(*).  Imaginació, fantasia i 
il·lusió, han traspassat pantalles,  
i malgrat la distància han penetrat 
en el cor i la ment dels més petits 
de cada casa.
Així doncs, la tarda de Sant Jordi, 
en una biblioteca virtual i amb els 
autors (Rosa Camprubí, Galdric 
Sala i Pep Creus), la presentadora 
(Maria Navarrete), organitzadors 
i espectadors, cadascú des de 
casa seva, es va materialitzar la 
presentació del nou conte dels 
gegants, enguany sota el títol 
“Sala i Ricardis i les pintures 
rupestres”.
El 15 de maig, encara en plena 
fase zero, va tocar el torn al 
conte: “Des de la finestra”, un 
entranyable relat sobre com fer 
més suportable l’aïllament, amb 
text de Marta Julià i amb dibuixos 
i posada en escena de Clara 
Oliveres.
I com a colofó, el passat 29 de 
maig, des del sofà, vam poder 

assistir al lliurament de premis 
de la 31a edició del concurs 
de contes Montpetit. Un bon 
format per donar vida i colors a 
les creacions dels nens i nenes 
santfruitosencs/ques, i per posar 
cara als guanyadors.
Les noves tecnologies permeten fer 
trobades virtuals com aquestes, i 
en plena pandèmia han estat un 
bàlsam per a molta gent, però per 
a fer-ho possible no n’hi ha prou 
amb saber gestionar ordinadors, 
tauletes i telèfons mòbils, cal 
que a l’altra banda del mirall 
s’hi endevinin els ulls lluents, els 
somriures i els aplaudiments. 
Hi eren.

R.C.

(*) Per a qui encara no ho hagi vist, 
o ho vulgui tornar a veure, podeu 
trobar cadascun d’aquests actes a 
les pàgines web de l’Ajuntament i 
de la Biblioteca.

Contes

Aquest any 2020 he de dir que 
considero el concurs de contes 
com el més valuós dels quins 
s’han fet i que en aquest moment 
de pandèmia i confinament, amb 
escoles tancades, ha demostrat la 
seva fortalesa social i cultural.
La participació de nombrosos 
infants i joves, i la inestimable 
col·laboració i recolzament de 

mestres i famílies, ha aconseguit 
treure a la llum nous talents. 
Aquest és l’esperit d’un poble viu, 
un poble que rutlla, on la seva gent 
s’implica i que el fa gran, de cor i 
de saviesa.
Sant Fruitós de Bages demostra 
en els moments més durs la 
seva vàlua. I els més joves, que 
esdevindran ben aviat el present 

del nostre poble, ens donen una 
lliçó magistral: estem aquí i no 
defallim.
Gràcies a totes i a tots, més que 
mai. A les escoles, a la Biblioteca, 
al setmanari Montpeità, al jurat, als 
concursants i a les famílies, moltes 
gràcies.

Joan Carles Batanés - Alcalde

Un Montpetit amb més valor que mai

Premis Montpetit 2017
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El nostre certament literari per 
excel·lència en la seva 31ena edició 
no podia deixar de celebrar-se, 
encara que tota una crisis sanitària 
per la Covid-19 se’ns plantés al 
davant. Així que ho vam fer en 
format de videoconferència, des 
de casa, però com si estiguem a la 
sala polivalent de la Biblioteca. Va 
ser una experiència i tot un repte 
fer-ho amb tants participants en 

la sessió virtual. Hem d’estar 
satisfets d’aquesta edició, i molt 
especialment de la visualització 
del conte narrat i dibuixat per 
l’artista Clara Oliveres.
Amb visió de donar-li continuïtat, 
l’any passat ja vàrem fer l’edició del 
primer número especial Montpetit 
que recull tots els contes finalistes 
en una sol exemplar, amb les 
fotografies de la celebració i dels 

autors. Aquesta n’és la segona 
edició, que esperem que sigui 
de consolidació d’aquest nou 
format físic de Montpetit en el 
pas dels anys, per tal que pugui 
esdevenir amb identitat pròpia 
com a document de lectura per als 
infants del poble.  

Xavier Racero Esquius
Regidor de Cultura

Montpetit: certamen literari infantil, enguany 2020, confinat

Premis Montpetit 2019
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Hi havia una vegada una nena 
que es deia Berta. La Berta no es 
portava gaire bé, i els seus pares 
ja no sabien que fer, així que la van 
portar al metge. El metge enfadat 
i de mala gana  la va revisar i no 
li va trobar cap malaltia que la fes 
portar malament.
Al dia següent la Berta es va 
despertar i li va donar un petó 
als seus pares, es va fer el llit i 
va preparar l’esmorzar per tota la 
família. Els pares no s’ho podien 
creure i van dir: “Què li ha passat 
a la nostra filla”. La Berta havia 
canviat, i no sols aquell dia si no, 
al dia següent, i al següent...
Els pares, sorpresos, la van portar 
al metge. Aquesta vegada els 
va atendre molt amablement. I 

el metge va pensar...: des que 
la vaig atendre per primer cop, 
també he passat a ser amable. 
La coincidència era una cosa molt 
estranya i que volia estudiar per 
saber què havia passat. 
La Berta i la seva família se’n van 
anar cap a casa, però van recordar 
que els i faltava carn i van anar a 
la carnisseria. El carnisser tenia 
molt mal humor i els va atendre 
amb una mala cara. Però de cop 
i volta es va tornar amable i va 
canviar la mala cara amb una cara 
molt amable i els va atendre molt 
amablement. L’endemà el metge 
va anar a la carnisseria molt 
amablement perquè sabia que el 
carnisser tenia molt mal humor. 
El metge va entrar i el va atendre 
d’una manera que no s’ho podia 
imaginar i li va preguntar..: des de 
quan ets tan amable. El carnisser 
va dir des del  moment que estava 
atenent a la Berta. El metge ja 
no s’ho podia creure i se’n va 
anar corrent per investigar el què 
estava passant.
El metge ho va investigar i va 
trobar que era un virus de ser 
amable, això la Berta ja ho sabia 
però el que no sabia era com ho 
havia agafat. El metge els hi va 
preguntar si tenien alguna cosa 
nova a casa, i els seus pares van 

dir que tenien una planta nova. 
El metge els va demanar que 
portessin la planta. 
La planta era rosa i feia molt bona 
olor. El metge la va investigar molt 
bé i va cridar a una infermera que 
tenia molt mal caràcter,  va fer que 
l’olorés i després la infermera li 
va dir..: Moltes gràcies metge per 
deixar-me olorar aquesta planta 
tant bonica.
El metge ja ho va saber i va posar 
la planta al mig de tota la ciutat 
per tal que qui l’olorés es tornés 
amable. 
Conte contat conte acabat.

Conte guanyador de 4rt d’EP
Autora: Gemma Ponsarnau

El virus bo
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Tot va començar un vespre plujós 
en una masia dels Pirineus on hi 
vivien una família amb dos fills: 
l´Ainet de nou anys i el seu germà 
Arnau de sis. 
Mentre miraven l´espai del temps 
a la televisió, van sentir com la 
noia del temps deia: 
- És increïble fa un mes que plou!!! 
Des del 1905 que no passava una 
cosa així.
La mare va apagar la tele i va dir:
- Va petitons meus que ja és molt 
tard.
- Mare, podem anar una estona a 
les golfes a llegir?-va dir l’Ainet.
- D’acord, però només una 
estoneta curta-va contestar la 
mare.

Els dos germans es van estirar a 
l’hamaca que estava al costat de 
la finestra i de cop van veure que 
el cel s’il.luminava  com si caigués 
un llamp però sense soroll. Van 
quedar tan sorpresos que, a poc a 
poc, van anar a baix al jardí amb 
els seus xubasqueros i, no s’ho 
podien creure, al mig de les flors, 
van trobar-se amb un homenet 
pelut i baixet, amb cara de gat i 
amb uns llargs bigotis.
-Hola sóc el Llàmit, no sóc 
un extraterrestre, que moltes 
vegades m’hi confonen. Jo sóc el 
Rei dels tempsparencs, que són 
els habitants de la meva ciutat, 
que és la ciutat que controla el 
temps. Tenim un problema. Fa 
un mes vam perdre l’engranatge 
de la màquina de fer ploure i no 
podem parar-la de cap manera. 
He vingut aquí perquè crec que és 
justament on va caure. Em podeu 
ajudar?- va dir.
- Sí,sí,sí! Iupi-va dir l’Arnau.
- Un moment, un moment. Com 
sabem que no ets perillós?-va dir 
l’Ainet.
- Jo perillós? Mireu si els meus 
pets són de l’arc de Sant Martí! 
Com podria ser perillós?
- Uauuuu jo també vull fer pets 
d’aquests-va dir l’Arnau.
Com que era molt tard i ja havien 

d’anar a dormir, van quedar 
l’endemà molt d’hora al matí i 
sobretot ningú podia explicar-ho 
als pares perquè no se’ls creurien.
El Llàmit va dormir al bressol de 
la nina de l’Ainet, ben tapat amb 
la manta i roncava molt, tant, que 
els dos nens es van haver de posar 
els taps de piscina a les orelles.
 L´endemà van començar a buscar. 
El Llàmit tremolava de por quan 
veia el Boopi, el gos de la masia 
i tot ell es feia una bola per 
protegir-se. 
Primer van anar a la cort de porcs 
i el Llàmit va pensar que eren uns 
animals ben simpàtics.
- Però com és l’engranatge? És 
gran? És rodó? És de ferro?-va 
preguntar l’Ainet
- És,és....com això, més o menys- 
i els va ensenyar un ou d’estruç.- 
Però una mica més petit, 

L’engranatge perdut
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transparent i brillant.
Van passar pel corral de les 
gallines, per davant les vaques, pel 
costat de les cabres i ho anaven 
mirant tot, fins i tot els racons 
més amagats i entre la llana de 
les ovelles però res de res.
Finalment, cansats, van anar a 
estirar-se a la palla dels cavalls 
i van quedar per tornar a buscar 
a la tarda, després de dinar. El 
Llàmit, estirat a la palla, pensava 
que mai trobarien la peça per la 
màquina de la pluja i que això 
seria molt greu pel planeta Terra.
Quan els nens van tornar de 
dinar macarrons amb formatge i 
pollastre a la brasa, el Llàmit va 
dir:
- Ainet i Arnau m’heu ajudat molt 
però això és com trobar una agulla 
en un paller!!!
- Ah! Un paller, i si busquem per 
aquí la palla? - va dir l’Arnau
Els tres van remoure tota la palla i 
els cavalls se’ls miraven amb cara 
estranya.
Res de res, no hi havia la peça.
- Anem amb els rucs ara - va dir 
l’Ainet
Van tornar a remoure-ho tot però 
l’Arnau cansat, es va estirar altra 
vegada a la palla fins que...

- Au!!! Quin mal al cul!! Em dec 
haver assegut a sobre de la 
pala.... Ohh! No és una pala, és un 
ou, veniu, veniu, és un ou estrany.
- Gràcies Arnau!!! Per fi!! Has 
trobat la peça de l’engranatge de 
la màquina de la pluja. Podrem fer 
que pari la pluja després de tot 
un mes plovent. Ainet i Arnau sou 
uns herois!!!
- I quina recompensa ens dones 
Llàmit?- va dir l’Arnau.

- Quina barra que tens Arnau!-va 
respondre l’Ainet.
El Llàmit va riure durant molta 
estona perquè estava molt content 
i els va prometre que una nit, de 
la setmana que ve, els vindria a 
buscar per ensenyar-los la ciutat 
del temps i els seus habitants 
tempsparencs.

Conte guanyador de 4rt d’EP
Autora: Abril Parés Hernández

Premis Montpetit 2017
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Em dic Úrsula, tinc 10 anys i sóc 
una noia com la majoria. M’agrada 
passar moltes estones amb les 
meves amigues i veure els estels 
quan es fa de nit. Visc en un poble 
petit de Barcelona, que es diu 
l’Ametlla de Merola on tots ens 
coneixem, així que visc a prop 
de les meves amigues i tenim 
llibertat per anar pel poble sense 
problemes. 
Tot va començar en una nit 
d’estiu, recordo que feia molta 
calor, el cel estava destapat 
sense cap núvol, replet d’estels 
i la lluna estava radiant. Estava 
embadalida mirant el cel, i de 
sobte vaig veure una gran bola de 
llum que va desaparèixer entre els 
arbres davant de casa meva. Em 

vaig quedar immòbil sense poder 
moure’m. Quan vaig reaccionar, 
vaig anar corrent a casa de la 
Carlota. La Carlota és la meva 
millor amiga. És molt divertida, 
però una mica tafanera; li encanta 
saber la vida de les persones 
alienes. Quan vaig arribar a casa 
seva, vaig llançar una pedra a la 
finestra de la seva habitació. És 
un codi que tenim quan hi ha una 
urgència.
Va sortir a la finestra.
- Què passa Úrsula? - em dir la 
Carlota.
- Obre’m la porta, no t’ho creuràs! 
- vaig dir-li amb la veu trencada. 
Pujant les escales  gairebé caic.
- Úrsula? Què passa? Et veig molt 
nerviosa! - em va dir amb cara de 
preocupada.
- Carlota no t’ho creuràs! Però 
quan estava veient els estels, de 
sobte he vist una bola de llum que 
ha desaparegut entre els arbres!!! 
- li vaig dir molt nerviosa.
- Apa, Úrsula! Exageres…, segur 
que has vist una estel fugaç - em 
va dir rient.
- No, no! Jo sé el que he vist i no 
era cap estel fugaç - li vaig dir 
amb cara enfadada.
De sobte, algú va trucar a la porta.
- AHHHHHHHHHH! - vam cridar 
les dues.

Després d’uns segons pensant si 
obrir la porta o no, al final vam 
decidir d’obrir-la. Primer no vam 
veure a ningú, però quan vam 
mirar al terra, hi havia una espècie 
de fada, era molt, molt petita 
recordo.
- No pot ser veritat! Això és 
insòlit! - va dir la Carlota amb veu 
d’espantada.
- Em dic Neferet! Vinc del planeta 
Ulisses i necessito ajuda - va dir la 
petita fada.
- Del... del pla... pla...planeta 
Ulisses? Neferet? - vaig 
tartamudejar.
- Necessito una ràdio, sisplau! M’he 
perdut i necessito les coordenades 
del meu planeta - va dir Neferet. 
La Carlota i jo estàvem perplexes 
del que estàvem veien. En aquell 
moment la Carlota, se’n va 
recordar que el seu pare tenia 
una ràdio molt antiga que li havia 
regalat el seu avi.
- Sí, sí! en tinc una, però és el 
garatge - va dir la Carlota cridant.
Estava observant la Neferet. Es 
veia molt preocupada i em va fer 
molta pena i vaig pensar:
- Sola, perduda en un planeta que 
no es el teu... Mare meva, quina 
por si em passés a mi!
Quan vam arribar al garatge, la 
Carlota va agafar la ràdio i li va 

L’Úrsula i una nit inoblidable
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donar.
- Moltes gràcies m’heu salvat la 
vida! - va dir la Neferet amb veu 
alleugerida.
La Neferet va agafar la ràdio, va 
posar les coordenades del seu 
planeta i va parlar en un idioma 
que no enteníem.
- Neferet, ho has pogut solucionar? 
- li vaig dir.
- En 5 minuts em venen a buscar! 
- va dir la Neferet satisfeta.
Ens vam mirar les tres, i vam 
somriure. De cop i volta una 
llum immensa va il·luminar tot el 
garatge.
- Em venen a buscar! Moltes 
gràcies per tot el que heu fet per 
mi, he deixat les coordenades 
gravades a la ràdio perquè ara 
teniu una altre amiga - va dir la 
Neferet molt contenta.
- La Carlota i jo vam somriure.
Ens vam acomiadar amb una 

petita abraçada i se’n va anar. Ara 
la Carlota i jo, un cop per setmana, 
parlem amb ella i ens expliquem 
les coses que ens passen.
Va ser una nit inoblidable i ara puc 

dir que tinc una amiga a un altre 
món.

Conte guanyador de 5è d’EP
Autora : Clàudia Pino 

Pròcés de les il·lustracions
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Just arribava de l’escola i, com de 
costum, em vaig posar a fer els 
deures del dia següent; havia de 
redactar un conte per presentar-lo 
al concurs literari que organitzava 
la revista del poble. 
Portava ja mitja hora pensant, 
però no se’m acudia cap idea per 
escriure. Molt comú d’en Martí. Sí, 
aquest sóc jo: en Martí, un noi de 
5é de primària. 
Com anava dient… portava tanta 
estona pensant que em vaig 
acabar afartant una mica, així que 
vaig decidir anar a donar un volt 
per veure si, d’aquesta manera, 
acabava trobant la inspiració. La 
veritat, no em va servir de gaire. 
Seguia sense idees pel meu conte. 
Vaig dirigir-me cap a casa, no 
volia que se’m fes massa tard, i 

pel camí, vaig començar a escoltar 
un soroll molt estrany provinent 
d’un arbust. De sobte, va sortir un 
gat que anava directament cap a 
mi. Era un gat petit, amb el pèl 
d’un color grisos i els ulls d’un 
blau lluent. Vaig anar a acariciar-
lo, quan el gat va  començar a 
córrer de tornada a l’arbust. Em 
vaig apropar per veure on s’havia 
ficat el gat, però no el vaig veure. 
Em va sorprendre la rapidesa amb 
la qual el gat havia desaparegut. 
En aquell moment, vaig veure un 
paper al terra, mig enterrat. El 
vaig agafar per veure que era; hi 
havia dibuixada una papallona i a 
la part de darrera una frase que 
semblava escrita amb codi Morse. 
Vaig intentar desxifrar-lo, però no 
ho vaig aconseguir. L’endemà vaig 
explicar-li tot sobre aquell paper 
a la meva amiga Maria. Em va 
dir que a ella li encantaven tots 
aquells temes sobre missatges 
misteriosos i es va oferir a ajudar-
me. Al tornar de l’escola, ens 
vam dedicar, tots dos, a intentar 
desxifrar el codi. Després de no 
molta estona, però sí de molt 
investigar, vam descobrir el que 
deia: “On l’aigua flueix, es troba 
la clau que el camí descobreix”. 
Ens vam quedar pensant una 
bona estona perquè no sabíem 

quin significat tenia. Vam arribar 
a la conclusió que es podia referir 
a una clau amagada en algun 
lloc del poble, ja que era allà on 
havia trobat el paper. tot i això, 
no sabíem quin lloc era. ¡És clar! 
Havia de ser algun lloc on hi 
hagués molta aigua, i aquest lloc 
només podia ser la gran font del 
poble. 
Vam dirigir-nos cap allà, buscant 
si hi  havia alguna clau amagada. 
I sí, teníem raó. Sota tota aquella 
gran quantitat d’aigua de la font, 
s’hi trobava una petita clau. Ens 
vam emocionar molt al trobar-
la, però l’alegria no va durar 
massa; teníem una clau que ni 
tan sols sabíem què obria. Com 
que tampoc hi havia cap pista al 
paper, em vaig guardar la clau i  
vam tornar cap a casa. 
El cap de setmana següent, 
mentre estava al parc jugant 
juntament amb la Maria, vam 
veure passar pel nostre costat 
el mateix gat que jo havia vist 
dies enrere; semblava que ens 
mirava. Ens vam apropar i el gat 
va començar a córrer en direcció 
cap al petit bosc que hi havia rere 
el parc. Vam decidir seguir-lo per 
veure cap a on es dirigia. Després 
d’uns cinc minuts perseguint el 
gat, vam arribar a una casa vella 

El jardí fantàstic
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que semblava abandonada. El 
gat, va entrar a aquella casa per 
un petit forat. Vam dubtar sobre 
què fer en aquell moment, fins 
que vam decidir entrar-hi també. 
Teníem molta intriga sobre el que 
estava passant. 
L’interior de la casa estava 
totalment a les fosques, gairebé 
no vèiem res. Vam continuar 
caminant en direcció paral·lela 
amb el gat fins que, al travessar 
una altre porta, vam arribar a 
una espècie de jardí. Era un 
jardí bastant petit, però amb 
moltíssimes plantes a tot arreu. 
De sobte, vam perdre de vista 
al gat. Vam travessar tot el jardí 
buscant-lo però no el vam tornar 
a veure. El que sí vam veure va 
ser un gran mur de pedra que 
s’alçava davant nostre. Al centre, 
s’hi trobava una porta tancada 
amb clau. Vam pensar que potser 
es podria obrir amb la clau que 
havíem trobat feia uns dies que, 
per sort, encara portava guardada 
a la meva motxilla. Vaig agafar la 
clau, i vaig intentar obrir la porta. 
Efectivament, la porta es va obrir, 
produint un molest soroll que feia 
pensar que havia estat tancada 
durant molt temps. La Maria i 
jo ens vam mirar fixament molt 
emocionats. Estàvem sorpresos 
per tot el que estàvem descobrint. 
Vam travessar la porta i ens 
vam trobar amb un llarg i estret 
passadís que semblava no tenir 
sortida. No hi havia gaire llum, 
però vam deixar  a un costat la 
poca por que ens transmetia 
aquell lloc i vam decidir continuar 
cap endavant. 
No tinc molt clar quanta estona 
vam estar caminant sense saber 
cap a on anàvem, però el que sí 
recordo es la gran alegria que 
vam sentir quan vam començar 
a veure llum al final d’aquell fosc 
passadís. Vam arribar al final del 
camí. Ens trobàvem un altre cop 
en un jardí, aquest cop, un jardí 
de grans dimensions. Ens vam 
fixar, que al centre hi havia una 

gran escultura; una escultura de… 
d’una papallona! Era la mateixa 
papallona que hi havia dibuixada 
al paper que havia trobat. No 
sabíem què estava passant. Ens 
vam apropar una mica més, quan 
vam veure que al voltant d’aquella 
escultura, es trobaven una gran 
varietat de papallones, i un munt 
d’ocells que mai havia vist abans. 
També hi havien altres tipus 
d’animals petits, entre ells, el  gat 
que havíem estat perseguit fins 
aquí. La Maria i jo ens vam tornar 
a mirar. Aquell lloc era fantàstic; 
a part de tots aquells animals, 
i havia un munt de plantes 
meravelloses. El que de veritat 
ens va sorprendre però, és que 
no hi havia cap indici d’activitat 
humana; era un lloc totalment 
natural. Vam estar una bona 
estona observant aquell lloc tan 
bonic, fins que ens vam començar 
a adonar que s’estava fent de nit. 
No podíem trigar gaire més, o 
els nostres pares es començarien 
a preocupar per nosaltres, i no 
volíem que ells acabessin trobant 
també aquest lloc. Així, que vam 
decidir tornar cap a casa sense 
explicar-li a ningú el que havíem 
vist. 
Tant la Maria com jo vam saber 
en aquell mateix moment que 
seria millor no explicar a ningú 

el meravellós lloc que havien 
descobert. Era un jardí tan bonic 
i tant ple d’animals lliures, que no 
volíem arriscar-nos que la població 
el descobrís i l’acabés destruint. 
Malgrat això, em va semblar un 
lloc tan increïble, que vaig decidir  
tornar a amagar la clau a la font i 
enterrar el paper just a l’arbust on 
l’havia trobat perquè, d’aquesta 
manera, deixaria l’oportunitat 
que algun altre nen o nena curiós 
i intel·ligent pogués descobrir 
aquest fascinant lloc. Això no va 
ser l’únic que vaig fer; vaig pensar 
que seria bona idea escriure la 
meva experiència. Vaig relatar 
cada detall de l’ocorregut i ho 
vaig guardar dins d’una capsa a 
l’interior d’aquell jardí. D’aquesta 
manera, l’única persona capaç 
de llegir-ho, hauria d’haver resolt 
primer els misteris per trobar el 
jardí.
Si en aquest moment estàs llegint 
això, significa que tu també has 
pogut trobar aquest fantàstic 
jardí. Això, també significa que 
cau sobre tu la responsabilitat de 
mantenir aquest lloc en secret per 
assegurar-nos que segueixi sent 
tan meravellós com tu, la Maria i 
jo, l’hem trobat. 

Conte guanyador de 5è d’EP
Autor: Andrés Pagani
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L’Anna està acabant de preparar la 
maleta per les vacances, quan la 
mare la crida per esmorzar. Surt 
de l’habitació i baixa les escales 
tant ràpid que gairebé cau. 
- Bon dia mare! Estic apunt 
d’acabar d’omplir la maleta! - Diu 
l’Anna molt il·lusionada. 
- Anna... al final no anirem a 
Hawaii. - Diu la mare, mentre 
l’Anna posa cara de confusió. 
I, tot seguit, la mare afegeix: 
- Però anirem a un altre lloc. 
Anirem a Àfrica! 
- Àfrica? Com que Àfrica? - Crida 
l’Anna amb una cara barreja de 
sorpresa i rebuig - Què hi anirem 
a fer a Àfrica? 
- Doncs anem de vacances unes 
setmanes, concretament dues 

– Afirma la mare esperant que 
l’Anna no s’enfadi. 
- D’acord... aniré a acabar la 
maleta. - Diu l’Anna, ja no tant 
il·lusionada com abans. 
L’Anna puja a l’habitació, tanca la 
porta, agafa l’ordinador i s’estira 
al llit. Busca al Google fotos del 
país on aniran, Uganda, però no 
li agraden gens les imatges que 
troba. Fotos de cases fetes de 
fang amb sòls fets de terra, nens 
despullats, adults descalços… 
Apaga l’ordinador, acaba la maleta 
tranquil·lament i se’n va amb unes 
amigues. Són al parc parlant i li 
pregunten allò que no vol que li 
demanin: 
- Anna, i tu, on aniràs de vacances? 
- Doncs… jo... jo... aniré... aniré a 
l’Àfrica - diu l’Anna xiuxiuejant de 
tan avergonyida com se sent. 
- Què dius? No t’hem sentit, 
parlant tant fluix. 
- He dit que aniré a Àfrica – 
Repeteix l’Anna. Però abans que 
les seves amigues parlin, afegeix: 
- Ho sento, me n’he d’anar!
I se’n va corrent. Arriba a casa, 
menja i es refugia a l’habitació a 
veure tik toks fins l´hora de sopar. 
Just després de l’àpat se´n va a 
dormir. L’endemà li espera un dia 
molt mogut. 
L’Anna es desperta i es canvia, 

esmorza i puja al cotxe com 
sempre. Mira per la finestra amb 
cura de no marejar-se mentre 
veu els arbres passar, sabent que 
trobarà molt a faltar aquella petita 
ciutat comparada amb les altres. 
Després d’una bona estona arriben 
a l’aeroport i pugen a l’avió. Unes 
hores més tard aterren a Uganda. 
La pista d’aterratge és feta només 
de terra. Ni tants sols hi ha havia 
aeroport. Recullen la maleta 
només sortir de l’avió. Des de lluny 
es veuen unes cases molt petites 
i un grup de gent que s’acosta on 
són ells i els envolta. L’Anna es 
fixa en una nena més o menys de 
la seva edat. 
Arriben al poblet i els acompanyen 
a la casa on ells viuran aquells 
catorze dies. Després de desfer 
les maletes, l’Anna se’n va anar 
a buscar aquella nena en la qual 
s’havia fixat. 
- Hola, em dic Anna. Tu com et 
dius?- Es presenta amb curiositat. 
- Hola, jo em dic Makeila.- Amb 
sort la Makeila era de les poques 
persones que parlaven català. 
- Em podries ensenyar una mica 
aquest poble? És la primera 
vegada que vinc aquí. – diu l’Anna 
amb ganes de conèixer-la i de fer-
se amigues. 
- D’acord, anem! Primer 

Intercanvi de mons
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t’ensenyaré casa meva.- Contesta 
la Makeila contenta d’haver fet 
una amiga. 
Quan ja havien recorregut tot 
el poble, l’Anna li va oferir a la 
Makeila jugar amb les seves 
nines, i ella va dir que si. A casa 
de l’Anna les dues van treure les 
nines i van començar a jugar. 
- Ostres! Tens una casa de 
joguines i unes nines molt xules! 
- Diu sorpresa la Makeila. 
- Gràcies! Tu no tens una com 
aquesta? – Pregunta l’Anna.
- La veritat és que no... tinc una 
casa, però més petita i de cartró, 
que vaig fer jo. 
- Saps què? Queda’t la casa i 
aquestes dues nines. Jo tinc més 
a casa meva. 
La Makeila diu que no, però l’Anna 
insisteix i al final la convenç. 
Passen els dies volant. Quan 
només faltaven dos dies, l’Anna 
i la Makeila convenceneals seus 
pares per fer un intercanvi de 
mons. Consisteix en que l´Anna 
es quedi a Uganda per veure com 
es la dura vida allà, i la Makeila 
vaig amb ells a Manresa per poder 
gaudir uns dies d’una vida molt 
més fàcil. 
La Makeila ja és a l’avió. L’avió 
és tan gran com la il·lusió que té 

la Makeila per anar a Espanya. 
Mentre, l’Anna és a Uganda 
buscant algú amb qui passar 
aquells dies. 
Quan la Makeila arribar a Manresa 
es queda molt sorpresa de veure 
a tanta gent passejant, persones 
amb patinets o bicis… A casa de 
l’Anna, la Makeila desfà la maleta 
a la habitació que durant uns 
dies serà seva. Ja s’ha fet fosc i 
la Makeila se’n va anar a dormir, 
igual que l’Anna en el continent 
llunyà. 
Al cap d’uns dies la Makeila troba 
molt a faltar el seu poble. Els 
seus carrers, la seva gent, la seva 

música, les seves joguines de 
cartró! Escriu a l’Anna per dir-li i 
decideixen desfer l’intercanvi de 
mons. 
Totes dues tornen a les seves 
vides. Malgrat tot, segueixen 
sent amigues i mai perden la 
comunicació. Juntes han arribat 
a una conclusió: mai no hem 
de jutjar a les persones sense 
saber res d’elles, ja que tots els 
mons són rics encara que no ho 
aparentin.

Conte guanyador de 6è d’EP
Autora: Lia Sierras González

Premis Montpeità 2019
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La Nerea es va despertar, i tot 
seguit es va recordar que era 
dilluns i tenia tota una setmana 
llarga per davant, plena de deures 
i coses avorrides; avorrides i més 
avorrides. 
Ella era una adolescent de quinze 
anys. Feia el tercer curs a l’institut. 
Era molt inquieta, no gaire alta i 
bastant primeta, amb els cabells 
llargs i tenyits de blau. La seva 
pell blanca i ulls grans la feien una 
joveneta d’avui, moderna. 
La seva mare treballava de valent 
recuperant el temps que havia 
perdut dies anteriors a la feina. 
S’havia trobat malament i havia 
faltat molt. Això significava que 
durant uns dies estaria sola a 
casa i podria fer el que mes li 

convingués, ja que no hi havia 
ningú per manar-la. 
Concentrada amb els seus 
pensament, no havia vist l’hora. 
Ja tornava a anar tard a l´institut! 
Feia mitja hora que les classes 
havien començat. Però ella anava 
caminant pel carrer sense cap 
pressa... quan, de sobte, el mòbil 
va sonar. 
Era el pare!!! Havia vist que estava 
connectada quan hauria d’estar 
a classe. Va decidir no contestar-
li la trucada. Quan era petita els 
seus pares s’havien separat i ella 
havia decidit quedar-se amb la 
seva mare. Des d’aquell moment, 
tenia una nova família i l’havia 
abandonat. La Nerea sentia que no 
havia pogut comptar amb el pare 
per res i ella no tenia cap culpa 
del seu divorci! En molts moments 
hauria necessitat la seva ajuda i li 
havia fallat. Només li parlava quan 
li convenia i això ella no ho tolerava 
ni ho pensava tolerar. Sentia que ja 
no tenia cap pare! Per aquella raó i 
per d’altres va decidir no contestar. 
Ja dins l´institut, va entrar sense 
trucar a la porta, com si no arribés 
tard i interrompent la classe. De 
seguida va veure un pupitre al 
costat de la seva millor amiga, la 
Mar, i va decidir seure allà, ja que 
tampoc tenia altra opció: era l’únic 

pupitre que quedava lliure. 
La mestra, com era previsible, li va 
cridar l´atenció. Li va recordar que 
últimament anava molt malament 
i que es posés les piles perquè 
les seves notes l’ajudarien en el 
futur. Li va afirmar que volia parlar 
amb ella algun moment i la Nerea 
li va dir que sí amb el cap, però 
sense donar-li massa importància. 
Aleshores va sonar el timbre. Que 
bé! Ja era hora del pati! Acabava 
d’entrar i ja es podia divertir... 
La Mar li va dir, també, que havien 
de parlar. La Nerea va agafar el 
mòbil i els seu entrepà i va deixar 
que la Mar la tibés fins a un lloc per 
parlar tranquil·lament. 
- Nerea, avui quan acabin les classes 
aniré amb la meva germana gran, 
l´Emma, a la farmàcia Calduch, 
la de davant del parc. Em faré un 
pírcing al melic! Una nena de “l’A” 
el té i li queda molt bé, pensava 
que igual t´hi apuntaries- va dir 
sense més la Mar. 
La Nerea, aprofitant que la seva 
mare no vindria fins tard, no va 
tardar a apuntar-se a la proposta. 
Estava acostumada a no fer-li cas 
i preferia anar a la seva. Pensava 
que ja era prou gran per prendre les 
decisions ella sola! La mare sempre 
li diria que no i mai no li deixava 
escollir les seves preferències. 

Mentides
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Ja acabades les classes, es van 
dirigir a la farmàcia i es van posar 
a la cua, darrere de l’últim client. 
Estaven molt nervioses, però això 
no les frenava. Quan es van sentir 
una mica de penediment ja eren 
a la camilla amb la farmacèutica, 
travessant-li l´agulla pel melic. Ai! 
Uix! Pensaven per dins, però no van 
dir ni mu. En acabat els va donar un 
mostrari amb els diferents models 
de pírcing que hi havia. La Nerea 
va escollir una dobla bola blava, de 
conjunt amb el seu cabell tenyit de 
blau marí. 
No va poder esperar a la seva 
amiga. La Nerea va agafar els seus 
diners, i se’n va anar a una botiga 
de moda on hi havien tops curts 
que deixarien que el seu melic 
brilles amb la llum del sol. Estava 
decidida a gastar-se tots els diners 
que li havia agafat sense permís a 
la mare. 
A continuació, va sortir de la botiga 
i es va adonar que casa seva 
quedava molt lluny. Va veure que 
hi havia una parada de bus molt 
a prop, però després es va en 
recordar que no li quedaven diners 
perquè els havia gastat tots amb el 
pírcing i la roba. 
Va ser just llavors quan va rebre la 
trucada de la mare preguntant on 
era. Li havien perdonat recuperar 
hores i ja era casa. Feia molta 
estona que l´institut havia acabat! 
La Nerea li va demanar que la 
passés a buscar, encara que sabia 
que quan arribessin a casa li 
demanaria unes explicacions que 
no podia donar. Durant el trajecte 
amb cotxe la mare no va parlar-
li de res ni tampoc va fer cap 

pregunta. 
Però només entrar per la porta, la 
mare li va demanar que s’assentés 
al sofà que hi havia a l’entrada. 
Li va confessar que havia parlat 
amb la farmacèutica, amb l’Emma 
(germana de la Mar) i per acabar 
amb la seva professora. La Nerea 
no sabia què dir i va decidir triar la 
veritat. No tenia una altra opció, no 
hi havia cap excusa que li pogués 
funcionar! Ho havia fet malament i 
havia d’acceptar-ho. 
- Mare, he fet tard a l’escola 
perquè... no hi volia anar. Creia 
que ja era suficientment gran 
per prendre les meves pròpies 
decisions, cosa que ara mateix 
dubto cada cop més. El pírcing em 
feia molta gràcia i com que avui 
en un principi no et veia, era una 
oportunitat que no podia deixar 
escapar... i a més acompanyava a 

la Mar i... 
En aquell moment la seva mare la 
va tallar.
- Si la Mar es tira de la terrassa, 
tu vas darrere? Sé que m’hauria 
d’enfadar perquè no esta bé fer-te 
una perforació sense parlar amb 
mi abans, ni triar si anar a l’escola 
o no, aprofitant que jo no hi sóc... 
però... des de que el teu pare no és 
aquí, sé que ha estat difícil... però 
nosaltres podem! Només m’has 
de prometre que no hi haurà mes 
secrets entre nosaltres. 
- Ho prometo, mare! 
Així va ser com la Nerea va 
aprendre que és millor anar de 
cara i parlar les coses, sobretot si 
és amb aquells que t’estimen.

Conte guanyador de 6è d’EP
Autora: Alèxia Lapeña 
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