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PRIMER PREMI            Títol: La brillantor daurada de l’ànima 

 

Mireu la meva ànima, veniu a veure-la! 

Llisca amb el vent i torna a mi. 

I puja i baixa, respira i enlluerna. 

I acoloreix vibrant l’alba, tornant a mi. 

 

No la veieu? 

S’amaga, treu el cap i somriu. 

Es perfuma i s’embriaga de vida, 

desplegant esplendoroses ales i 

tornant a mi. 

 

Agafa’m, vull anar amb tu. 

Eleva’m fins a l’infinit i juga amb mi. 

Vull anar descalça, sentint-me pluja, 

aigua freda que s’amaga en els rius. 

Agafa’m, t’ho prego, vull anar amb tu. 
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SEGON PREMI                                                                                   Títol: El adiós 

 

El denso incienso anuncia que la amargura,  

a fuerza de desventuras se ha 

adueñado de la carne pecadora.  

  

Se ve marchar la vida efímera, y con  

ella todos sus anhelos y esperanzas.  

La carne mortal se humilla ante la gran desdicha  

que ahogó su cerezo en flor.  

 La reina privada de poder,  

se yergue desprotegida conteniendo su pesar, 

 ha perdido a su amado infiel.  

  

Cuando la vida se esfuma, el ocaso de su existencia  

amanece entre la tormenta,  

augurando tiempos de miseria  

que perseguirán al penitente más allá de su fin en este mundo.  

  

Expectante está el averno, sus tambores hace redoblar,   

marcando el inicio de la larga travesía  

de las pobres almas a la tortura eterna.  
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TERCER PREMI                                                                        Títol: Destí 

 
“Al llit t'espero maleïda". 
Llàgrimes esquitxa el seu cor 
Doncs sap aquest que no té sort 
car se li acaba la vida. 
 
Neix ja la desesperació 
I arran la seva arribada 
Perquè ningú l'ha superada 
I mai ha tingut compassió 
 
Esgarrapa el seu destí, cruel, 
L'endurà a l'infern, lluny del cel, 
La mort observa atentament 
 
Sent ara el calor de l'Abel 
Tanca els ulls, se li eriça el pèl 
S'acomiada, trist, del seu temps. 
 

                                                                          

Autor: Guillem MARTÍ ARJONA 

16 anys 

INS Salvador Dalí     


