
PREMIS POESIA JOVES 12-14 ANYS                             

1r premi  
Laia Bulach Masgrau 

UNA POSTA AMB EL MEU AVI 

En tota la nostra terra, 
no existeix plaer tan gran, 
com ser aquí, a la platja, 

guaitant aquest bell voltant. 

L’onada trenca, discreta, 
i em fa un pessigolleig lleu, 

és llavors quan es re>ra, 
i a una altra passa el relleu. 

I quan jo ara alço la vista, 
s’estén un mar gegantesc, 

llavors ve brisa marina, 
per fi noto l’aire fresc! 

Les agulles del rellotge, 
poc a poc van avançant, 
i el cel es torna taronja, 
d’un taronja imposant. 

El sol baixa lentament, 
sembla que li costa molt, 

i si paro bé l’orella, 
sento el cant del rossinyol. 

Una posta com aquesta, 
és ben plena de color, 

les emocions m’envaeixen; 
sa>sfacció, admiració.  

El mar es va endur el meu avi, 
i el seu tarannà pausat, 

ser aquí li agradaria, 
en un entorn tan calmat. 

Quan més tard s’alça la lluna,  
jo sé que m’està observant, 

li dedicaré un somriure, 



ben lluminós i radiant. 
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2n premi  
Hugo Colorado Hidalgo 

EN ESTAT DE XOC 

No em puc ni imaginar 

com ho han d’estar passant 

intentant creuar fronteres 

només amb el posat. 

Dies fugint buscant un camí 

a qualsevol lloc 

incertesa d’un desR 

en estat de xoc 

Quan se n ‘adonin de l’ horror 

que han deixat enrere 

el color brut de la guerra 

res serà fàcil d’oblidar. 

Enyorança del seu país 

enyorança dels que no tornaran 

per tot el que els envolta 

enyorança i desolació. 

3r premi  
Iria Franco Serrano 



Al país dels núvols 

Al país dels núvols hi vivia la cabra mandarina, 

volia baixar dels núvols, però no podia, 

volia baixar, però no sabia. 

Ella estava molt boja 

i ningú la volia, 

va quedar-se sola 

fins un dia 

que va trobar un paracaigudes 

i per fi va poder sor>r 

d’aquell país, al que ella no pertanyia. 


