
 
 La tensió del recorregut no em permetia encara asseure’m al 

terra amb les meves amigues, m’estimava més moure les cames 
per intentar baixar les pulsacions del meu cor. Llavors va ser 
quan el vaig veure, a les escales que donen pas a la Torre 
Balldovina, estava d’esquena, però vaig reconèixer aquella 
silueta tersa i esquelètica que havia estat observant durant tot 
el matí. El mudito, que així l’anomenaven les meves amigues, 
observava la destrossa que el correfoc havia fet a la seva 
samarreta del JAK que l’hi havia donat pel matí. Va ser quan 
la meva boca va dir en veu alta el que el meu subconscient 
pensava: - escolta no la miris tant! - Dit això, va ser quan ell 
es va girar i vaig descobrir el seu tors nu, desconcertada vaig 
baixar la mirada i vaig deixar anar una altra frase Deu sabrà 
que vaig dir! Ell aprofità el meu desconcert per posar-se la 
mal parada samarreta. Ara sí que em tremolaven les cames, ell 
em mirà amb estupor i per omplir l’abisme em vaig presentar, li 
vaig dir el meu nom i li vaig preguntar pel seu, a l’hora que 
estenia la meva mà per encaixar. El mudito fidel als seus 
principis no em va dir res, però em donà la calor de la seva mà. 
Va durar un instant, com un càlid petó sota la llum de la lluna. 
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RELATO CORTO (175 palabras) 
 
Ya había oscurecido y estaba agotado. Buscaba un rincón para quitarme la camiseta. 
La llevaba empapada de sudor y observé con sorpresa el daño producido por las 
chispas de la pólvora. ¡Lástima! me gustaba mucho. Me la dio esta mañana por 
participar en la gincana una chica del JAK, con su chistera en la cabeza y su aire de 
bohemia. Era sencilla, tierna y discreta; la dulzura de su voz y la fragilidad de sus 
manos quedaron en el recuerdo de mi acelerado corazón. 
De repente, por detrás, oí una voz: - ¡oye, no la mires tanto!- Me giré y era ella 
mirando la camiseta que tenía entre mis manos. ¡Pásate mañana por el local del JAK 
y te daré otra! exclamó sin respirar. El rojo amapola cubría todo mi rostro y lleno de 
pudor me puse la camiseta a toda prisa. Soy Esmeralda ¿y tú?, su dulzura volvió a 
sonar y su fragilidad se extendió ante mí. Durante unos eternos segundos sentí la 
frescura de su mano. Créanme, si el cielo existe, puede esperar 
 

Arturo Pérez Raído  
 

RELAT CURT (232 paraules) 
 
La tensió del recorregut no em permetia encara asseure’m al terra amb les meves 
amigues, m’estimava més moure les cames per intentar baixar les pulsacions del meu 
cor. Llavors va ser quan el vaig veure, a les escales que donen pas a la Torre 
Balldovina; estava d’esquena, però vaig reconèixer aquella silueta tersa i esquelètica 
que havia estat observant durant tot el matí. El mudito, que així l’anomenaven les 
meves amigues, observava la destrossa que el correfoc havia fet a la seva samarreta 
del JAK que jo l’hi havia donat pel matí. Va ser quan la meva boca va dir en veu alta 
el que el meu subconscient pensava: - escolta no la miris tant!- Dit això, va ser quan 
ell es va girar i vaig descobrir el seu tors nu. Desconcertada vaig baixar la mirada i 
vaig deixar anar una altra frase Deu sabrà què vaig dir! Ell aprofità el meu desconcert 
per posar-se la mal parada samarreta. Ara sí que em tremolaven les cames, ell em mirà 
amb estupor i per omplir l’abisme em vaig presentar, li vaig dir el meu nom i vaig 
preguntar pel seu, a l’hora que estenia la meva mà per encaixar. El mudito fidel als 
seus principis no em va dir res, però em donà la calor de la seva mà. Va durar un 
instant, com un càlid petó sota la llum de la lluna. 
 

Sofía Sánchez Rouco 
 

El relat curt o microrrelat és 
una composició literària de 
caràcter narratiu, basada en 
la brevetat i la intensitat de 
la realitat o de la ficció 

Tots/es els/les autors/es tenen 
definida la seva metodologia a 
l’hora de crear. Però per facilitar 
la inspiració és donarà temps per 
experimentar totes les activitats 
de la Festa Major, així com dies 
suficients per desenvolupar els 
relats. S’estableix el dia 10 de 
setembre com a data límit per a 
l’entrega dels originals. L’acte 
de repartiment dels guardons de 
les diferents  categories. Serà 
dintre del marc de la Expo-
Coloma-2011. 

DEFINICIÓ DE 
RELAT CURT 

DESENVOLUPAMENT 
DEL CONCURS 
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baixar la mirada i vaig deixar anar una altra frase Deu sabrà 
que vaig dir! Ell aprofità el meu desconcert per posar-se la 
mal parada samarreta. Ara sí que em tremolaven les cames, ell 
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BASES DEL CONCURS  
 
- Els relats curts seran originals i creats per a l’ocasió. 
- Els textos seran preferentment en llengua catalana, castellana o 

anglesa, però atenent a la diversitat de Santa Coloma de Gramenet, 
s’acceptaran textos de la llengua dels països d’origen, sempre que 
aportin la corresponent traducció al català. 

- Les creacions han de estar relacionades amb el tema de la Festa 
Major de Santa Coloma de Gramenet. Els /les autors/es són lliures 
d’establir aquesta relació. 

- Els relats curts no haurien de passar de les 250 paraules. 
- Es crearan tres categories: Premi “Majors de 18 anys Expo-Coloma”, 

“Premi Joves JAK, de 13 a 17 anys” i “Premi Joves JAK menors de 
12 anys”. 

- L’organització nomenarà un jurat que seleccionarà fins a cinc relats 
curts de cada categoria i seran aquests mateixos finalistes els que 
triaran els guanyadors. 

- Els textos seran enviats a l’e-mail de l’organització 
(info@jak.org.es) o lliurats a mà a la llibreria Carrer Major, en tots 
dos casos haurà de constar l’edat, el nom del participant i un telèfon 
o adreça de correu electrònic de contacte. 

- El termini màxim d’entrega serà el 10 de setembre de 2011. 
- L’organització es reserva el dret d’usar els relats curts presentats per 

promocionar el concurs. 
- L’organització podrà rebutjar aquells relats curts que atemptin contra 

la convivència i els bons costums de Santa Coloma de Gramenet. 
- Entre tots els participants se sortejarà un e-book. 

 

A SANTA COLOMA DE GRAMENA SANTA COLOMA DE GRAMENA SANTA COLOMA DE GRAMENA SANTA COLOMA DE GRAMENETETETET    
I CONCURS RELATS CURTSI CONCURS RELATS CURTSI CONCURS RELATS CURTSI CONCURS RELATS CURTS    

TEMA:”FESTA TEMA:”FESTA TEMA:”FESTA TEMA:”FESTA MAJORMAJORMAJORMAJOR””””    

ORGANITZA:ORGANITZA:ORGANITZA:ORGANITZA:    MÉS MÉS MÉS MÉS INFORMACIÓ:INFORMACIÓ:INFORMACIÓ:INFORMACIÓ:    

WWW.JAK.ORG.ES 
INFO@JAK.ORG.ES 
 

 

COL�LABORENCOL�LABORENCOL�LABORENCOL�LABOREN::::    

ENTRE TOTS ELS PARTICIPANS SORTEIG D’UN EENTRE TOTS ELS PARTICIPANS SORTEIG D’UN EENTRE TOTS ELS PARTICIPANS SORTEIG D’UN EENTRE TOTS ELS PARTICIPANS SORTEIG D’UN E----BOOKBOOKBOOKBOOK    

TRES CATEGORIES: MAJORS DE TRES CATEGORIES: MAJORS DE TRES CATEGORIES: MAJORS DE TRES CATEGORIES: MAJORS DE 18 18 18 18 ANYSANYSANYSANYS, DE , DE , DE , DE 13131313    A A A A 17171717 ANYS I MENORS DE  ANYS I MENORS DE  ANYS I MENORS DE  ANYS I MENORS DE 12121212 ANYS ANYS ANYS ANYS    

LÍMIT DE LLIURAMENT LÍMIT DE LLIURAMENT LÍMIT DE LLIURAMENT LÍMIT DE LLIURAMENT DELS RELATSDELS RELATSDELS RELATSDELS RELATS 10 10 10 10    SETEMBRE SETEMBRE SETEMBRE SETEMBRE 2011201120112011 


