
Categoria juvenil: 

Guanyadora per Jurat profesional:  “La historia del Revés” pseudònim Snoopy; Autora 

Elena Ferrer. 

En un poble al costat d’unes grans muntanyes, vivia una princesa la qual la seva mare 

sempre li explicava contes on les princeses eren salvades pels prínceps.Un dia, el seu 

pare li va dir que havia d’anar a buscar una planta per curar a la seva mare. La princesa 

es va endur una espasa per si havia de lluitar contra el ferotge drac que la gent deia que 

habitava a les muntanyes.La princesa es va trobar el drac, i es va quedar quieta ja que 

estava esperant a que aparegués el seu príncep, com als contes que sempre li havien 

explicat. El drac, va agafar a la princesa amb les seves urpes i se la va apropar a la boca. 

La princesa, en veure que el seu príncep no apareixia, va agafar la llança i li va clavar al 

drac.Quan el drac va ser mort al terra, la princesa va pensar: a mi sempre m’han 

explicat que les princeses eren salvades, però si avui no li hagués clavat la llança, estaria 

morta. I des d'aquell moment la princesa va decidir canviar el final dels contes i 

demostrar que les princeses no necessiten cap príncep per ser salvades. 

 

Guanyadora per Jurat Popular: “Secretos” psudònim: Honeymoon; Autora: Carlota-Xiao 

Altimiras Bages. 

23 de abril, me regalaste una rosa, recuerdo lo bonita que era y como la sostenías con 

tu habitual sonrisa y tu elegante traje. Estaba muy feliz de verte, ya que en los últimos 

días habías estado un poco distante. Me dijiste que ese año no iríamos a ningún 

restaurante, que solo confiara en ti. Al llegar a tu casa nos sentamos en la mesa y me 

serviste una ensalada, -es tu favorita, sé que te gusta la comida saludable-, dijiste. 

Odiaba que me conocieras tan bien y que lo supieras todo de mí. -De camino a tu casa 

he visto un cartel donde anunciaban la desaparición de una chicadije terminando mi 

plato.  

-Sí, pobre familia, están buscándola como locos- respondiste. Me levanté para ir al baño 

notando como te ponías tenso, pero lo dejé pasar. Me sentía algo mareada mientras 

cruzaba el pasillo hasta el baño. Llegué a la puerta con dolor de barriga y ganas de 

vomitar, hasta que un olor a muerto chocó con mi nariz. Ahí entendí que incluso las más 

bonitas rosas tenían espinas con las que te podías pinchar. 

 

 

 

 

 



Accésit alimentació saludable: “L’inici d’una tradició", Pseudònim: Segismundo; Autor: 

Pol Piera Pi. 

En un poble allunyat de la regió lleidatana, una jove noia vivia amb la seva mare i el 

seugermà petit en una caseta rural heretada de la seva família, i cada dia treballava en 

el campper guanyar el just i sobreviure en aquell poblet apartat de la Mediterrània i de 

l’economiacatalana. Estaven a finals del segle XVII i la noia se’n va haver d’anar a 

treballar a la costa,perquè al camp ja no guanyava prou per a mantenir la seva família. 

Al port es començà afer famosa pels plats exquisits que cuinava, que combinaven el 

sabor de la muntanya i lafrescor del mar, donant a conèixer el seu plat estrella: el Mar i 

Muntanya. Aquest plat es vafer tant famós que fins i tot a la reialesa se’n va començar a 

parlar. Un bon dia, la noia varebre una carta d’invitació al palau reial per cuinar en el 

banquet del dia de Sant Jordi. En eldinar, tothom es quedà sorprès i meravellat i, sense 

repensar-s’ho, la van invitar a ser la xefprincipal del palau. Així, la noia començà la 

saludable tradició catalana de menjar el peix i lacarn junts. 

 

Accésit alimentació sostenible:  "El Drac Eixerit”, Pseudònim: Panda. Autora Mar Roca 

de la Fuente. 

Era un dia assolellat, on s'apreciaven els ocells cantant i les muntanyes de fons. De bon 

matí, la princesa Soph i el seu pare van planificar una sortida cap al bosc, ubicat darrere 

d'aquells preciosos penya-segats.Pare i filla anaven en cerca d'hortalisses i alguns fruits, 

el que no sabien era que en aquell bosc s'hi trobava un drac gegant, d'un color verdós i 

amb dos ulls grans com llimones.Van sentir com la gent murmurava que en aquell bosc 

s'hi trobava un drac, però no li van donar la mínima importància. Quan ja feia mitja hora 

que caminaven, per fi van arribar al seu destí, estava tot rodejat de fruits del bosc, 

algunes hortalisses… Mentre que Soph en collia algunes, li va semblar veure una ombra 

darrere el gran arbre que tenia al seu davant. Ràpidament va cridar el seu pare que 

estava a pocs metres lluny d'ella.Mentre els dos estaven asseguts a terra menjant 

alguns nabius, va aparèixer el drac per darrere, dolç com un xaiet.A partir d'aquell dia 

tot el poble es va fer amic del drac, és més, ell era qui venia a saludar cada matí a la 

Soph per la finestra. Va passar a ser l'animal representatiu del poble. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Adulta: 

Jurat Professional: “Un millor final" pseudònim Un santgervasià cassolà ; autor : Ramón 

Ferreres Castell 

“I què en farem d'ell?”, es preguntaren els vilatans. Després de rumiar-ho una bona 

estona i conscients que no es podia malbaratar res, anaren per feina. Dos dies i dues 

nits més tard, només quedà l'esquelet de la bèstia, i el rebost de totes les cases de la 

vila abastit fins la primavera vinent: carn de drac en salaó, fumada, dessecada, en 

vinagre, en salmorra i tota mena d'embotits, fins i tot en sobrà per preparar un bon 

àpat en honor del valerós Jordi. Durant les postres, el trobador de la vila improvisà una 

cançó en memòria de la gesta. Poc abans d'acabar el seu cant, la princesa l'aturà: 

“L'esquarterament del drac no queda gaire elegant. Cert que hem aprofitat tot el que 

en podíem treure, però hauríem de buscar un millor final”; el trobador accedí a la 

petició i, amb veu clara i profunda, relatà com el drac es va fondre amb la terra, d'on va 

néixer a l'instant un roser de flors ben vermelles. 

 

Jurat Popular:  “Un Sant Jordi Especial” pseudònim: Icelandic Cat ; Pseudònim : Marià 

Garrido. 

Com la senyora Dalloway, la Joana compraria ella mateixa les flors, dues roses ben 

formoses per Sant Jordi. La Marga s’ho mereixia. En arribar a casa, col·locà les roses 

sobre la taula, i es disposà a preparar el sopar. Seria una vetllada especial, un Sant Jordi 

diferent… En honor a la Marga, nascuda a Caldetes, prepararia tot de receptes de 

temporada de la cuina maresmenca, no havia escatimat en res. De primer ofegaria uns 

pèsols floreta de Llavaneres amb botifarra negra, el caviar verd!, en diu la Marga. 

Mentre cuinava els escamarlanets d’Arenys, es va posar una copa de vi blanc d’Alella, 

lleugerament afruitat. La Piula, la gateta de la Marga, seguia atenta amb la mirada les 

passes de la Joana. Per completar el menú, prepararia unes maduixes amb xocolata, 

però només les cobriria fins a la meitat, potenciant la combinació dolça i àcida de les 

postres. La taula feia goix, aquest seria el primer Sant Jordi sense la Marga, un 

conductor ebri l’havia atropellat, acabant amb els somnis de les dues… Però, avui no 

volia recordar tristeses, volia celebrar-ho. - Va per tu Marga! - digué, mentre aixecava la 

copa de vi per brindar. 

  

 

 

 

 

 



Categoria Veterana: 

Jurat Professional: “Jo visc al Bosc" pseudònim Abril; autor Ana Balló 

La guineu ja feia temps que habitava en aquells boscos. Allí era feliç envoltat dels 

arbres, els seus amics, el roure, el faig, el castanyer i el pi roig. També enmig de les 

mates d´herba hi trobava el seu menjar de cada dia,els conills, les llebres, els ratolins, 

els ous que queien dels nius, i les fruites dels arbres. 

De tant en tant, la guineu tenia por i havia de cercar un amagatall per estar ben segur 

dins del forat. 

Aquests dies de la por, la guineu sentia trepitjades d´uns éssers , que en ell li semblaven 

gegants. 

Des del seu forat els observava, i sobretot escoltava aquells sons tan estranys amb els 

que es comunicaven. 

Un dia, aquells gegants van omplir el seus bosc, cercaven un arbre, s´asseien a la seva 

ombra, i  s´intercanviaven regals, una flor vermella , bonica i ufanosa, i un feix de 

papers, que la guineu va escoltar en deien llibre. 

Estaven molt contents i cridaven: -Visca San Jordi!. 

 Després d´una bossa van treure un pa ratllat, groc i vermell. 

El varen tallar amb molta cura i damunt de cada llesca hi van posar un peix que ells en 

deien anxova. 

Renoi!, que contents estaven. 

La guineu quiet en el seu amagatall va esperar que marxessin els gegants. Llavors va 

córrer a provar les engrunes que quedaven a terra. Sí que eren bones, sí. 

Ell, avui també celebrava el Visca Sant Jordi!. 

 

Jurat Popular:  “Cariño” Pseudònim David; Autor: Ramón González 

Com de costum, poc abans del migdia vaig anar xino-xano a buscar el pa. Un dels pocs 

avantatges d’estar jubilat és fer les coses quan et venen de gust. A la fleca no hi havia 

ningú, tot i així em vaig fixar que la dependenta era una altra, una jove de fesomia 

llatinoamericana.  

 -Bon dia –vaig saludar amb la cortesia de sempre. 

 -Hola, cariño –va respondre en castellà centrant la seva atenció en mi. 

-Un pa de pagès, sisplau. 

-¿Alguna cosita más, cariño? –va afegir amb la cantarella de rutina. 

-Hum, pensant-ho bé. Posa’m un pastís de crema. 



-¿Eso es todo, cariño?  

-Per avui, sí –vaig rumiar jo amb un somriure d’agraïment. 

-Serán tres euros con veinte, cariño. 

Mentre triava el grapat de monedes soltes que havia tret d’una butxaca del pantaló per 

pagar, vaig rondinar en un to seriós però sorneguer: 

-En un minut m’has dit més vegades cariño que la meva dona en trenta anys de 

matrimoni i això que demà és Sant Jordi. 

De sobte, ella va esclatar en una franca rialleta.  

Tal com estan les coses per culpa de la pandèmia, començar el dia amb bon humor no 

està a l’abast de tothom. 

 

 

 


