L’AVI JAUME

JO, NÀUFRAG

MARE

Un dia el Max i l’Ares van anar a dormir a casa els avis i
van preguntar a l’avi Jaume per què li faltava una cama
i ell va començar a explicar una història llarga amb
diferents sons…
“Quan era jove es va inaugurar el Titanic, el vaixell més
gran del mon, i jo era el que portava les birres. Tots els
dies veia una persona a l’aigua i després una cua...
era una sirena i no sé per què només apareixia quan jo
mirava, ningú més la podia veure! El dia que es va xocar
el Titanic contra aquell i iceberg vaig caure al mar i la
sirena em va dur a terra ferma.
Com a agraïment li vaig donar la meva cama i es va
convertir en una dona que és...la vostra preciosa àvia
Maria.”

Desperta, mira el mar, menja quatre rampoines, vomitales, i a dormir. Dos de Juny porto dos mesos, vuit dies
i quinze hores així. Tot per voler fer un “viatget” del qual
hauria de sortir viva i alegre, però en lloc d’això sóc
l’única de 2030 passatgers que ha caigut amb un bot
salva-vides. No puc més, no puc esperar al fet que algú
em trobi si ni la meva filla sap com em dic. Pujo dalt
d’una caixa amb peus i mans lligats, de sobte veig un
vaixell de rescat passar per davant meu. Un moment de
felicitat i un altre que em fa relliscar i caure. El so de les
bombolles surtint del meu cos i les onades trencant-se
. Una llum de lot directe als meus ulls que em pregunta
com em dic, i jo li responc:
-pregunta-li a la meva filla.

Recordo la tortugueta verda amb què emmotllàvem la
sorra. L’aigua se la va endur un estiu i no la vam poder
salvar. Potser va ser la troballa d’un altre infant, que va
convertir aquell plàstic inexpressiu en el seu tresor.
Llavors no vaig saber rescatar la teva joguina, el rugit
de les onades m’ho recorda cada vegada que passejo
solitària per la nostra platja familiar. I prego al mar,
desafiant-lo, vessant jo també la sal de la meva ferida,
que em retorni la tortugueta que va fugir dels meus
braços maternals i orfes.

Pseudònim: Gati miau
Nom: Ares Peula Marin

Pseudònim: GASELA
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No sabia quin dia era, només que feia calor. Estàvem
a alta mar. Feia cinc dies que vam sortir de la costa de
Líbia, on ens havien donat la barca.
- Ja deu faltar poc. Ens van dir que en dos dies hi
seríem – digué un home, d’uns setanta anys.
Una altra nit va passar i res, només s’hi veia blau.
- Aigua!, està entrant aigua! – exclamà una nena petita.
I, allà a alta mar, sense poder-hi fer res per a impedir
l’enfonsament, morts de gana, vaig perdre l’última
goteta d’esperança per a arribar a aquell món on,
segons m’havien dit, era un lloc d’esperança i
prosperitat.
Ja només quedàvem set o vuit persones en els darrers
troncs de fusta que encara flotaven. Els altres havien
marxat nedant per desesperació i havien mort, ja que no
havien nedat mai.
Allà era el destí. Amb l’últim fil de veu xiuxiuegí: “vaixell”.

Els meus veïns es van sorprendre d’allò més en sentir
tant de rebombori. La majoria fugiren a tota pressa.
D’altres, més lents, com l’estrella i el cavallet de
mar, s’amagaren com van poder, mentre els meus
rescatadors em ficaven amb cura a una caixeta de vidre
per portar-me a terra ferma.
Acostumada a la foscor de les aigües més profundes,
el sol m’enlluernà. En recuperar la visió, vaig comprovar
com havia canviat tot: dels romans, ni rastre.
Ràpidament em traslladaren al meu nou destí, on vaig
abandonar la petita caixeta de vidre per instal·lar-me a
una molt més gran.
Els nous habitants d’aquestes terres m’observen amb
admiració, a distància. Em sorprèn –tampoc tinc tant
valor, amb prou feines servia per comprar una petita
àmfora de vi– i m’afalaga, però el millor de tot és que
m’han tret tota la pàtina d’òxid, torno a lluir com al
segle I.

Pseudònim: Galindó daurat
Nom: Luc Linares Fordham

Pseudònim: Sir Richard II
Nom: Ramón Ferreres Castell

Categoria A (2008-2010)
Segon premi

Categoria A (2008-2010)
Tercer premi
Fa molts anys, en una part del cel desconeguda pels
humans, vivien unes estrelles amb un petit problema:
Eren molt boniques però no brillaven. Exacte, no tenien
llum pròpia. Un dia, un huracà les va portar a un lloc
amb molta aigua i amb gust de sal. Havien caigut al mar.
Allà van veure una lluna, gran i rodona. Però era diferent,
aquesta lluna no brillava! Era com elles. Els va explicar
que un tornado havia destruït el lloc on vivia. Les
estrelles es van adonar que ja no quedaven moltes llums
brillants al cel per orientar els mariners.
De sobte se’ls va apropar un planeta. Era Plutó, que
l’havien rebutjat del Sistema Solar. Les va ajudar a sortir
de l’aigua i els va donar un líquid groc que les feia brillar.
Ara els mariners ja no es perdrien i no els haurien de
rescatar com a elles.

Categoria B (2005-2007)
Segon premi

Categoria B (2005-2007)
Tercer premi

Pseudònim: Regina Phalange

Categoria C (Majors de 16 anys)
Segon premi

Pseudònim: chiaabi
Nom: Mari Carmen Carrera Valiña

Categoria C (Majors de 16 anys)
Tercer premi
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UN RESCATE
EN EL MAR

Este año, todo y haber padecido el estado de alarma y confinamiento
de la COVID-19, y que haya supuesto un pequeño descenso en la
categoría B, se ha mantenido más o menos el éxito de la convocatoria
de ediciones pasadas, con 207 relatos presentados, hecho que nos
permite otear un futuro con nuevas ediciones del concurso, incorporando nuevas temáticas.

Aquest any, tot i haver patit l’estat d’alarma i confinament de la
COVID-19, i que hagi suposat una petita davallada a la categoria B,
s’ha mantingut més o menys l’èxit de la convocatòria d’edicions passades, amb 207 relats presentats, fet que ens permet albirar un futur
amb noves edicions del concurs, incorporant noves temàtiques.

Tenéis en vuestras manos la recopilación de todos los nuevos relatos
que han estado premiados en el «VIII Concurso de Microrelatos
de tema marítimo del Museu Marítim de Barcelona» en las
tres categorías establecidas. Esta octava edición ha estado dedicada
al tema rescate en el mar, un tema que, desgraciadamente, es noticia
día sí día también desde hace ya mucho tiempo. Un tema triste, pero
al mismo tiempo un buen recurso para imaginar historias de huidas, de
generosidad, de ayuda humanitaria, de desesperación, de lucha incansable, de esperanza, de vida, de muerte y de tantas otras cosas...

Teniu a les mans el recull dels nous relats que han estat premiats al
«VIII Concurs de Microrelats de tema marítim del Museu Marítim de Barcelona» en les tres categories establertes.
Aquesta vuitena edició ha estat dedicada al tema rescat al mar, un
tema que, malauradament, és notícia dia sí dia també des de fa ja
massa temps. Un tema trist, però al mateix temps un bon recurs per
imaginar històries de fugides, de generositat, d’ajuda humanitària, de
desesperació, de lluita incansable, d’esperança, de vida, de mort i de
tantes altres coses...

VIII EDICIÓN CONCURSO DE MICRORELATOS MARÍTIMOS

VIII EDICIÓ CONCURS DE MICRORELATS MARÍTIMS

La qualitat dels relats presentats a les tres categories ha estat prou
alta i, tot i que se n’havien d’escollir només nou per repartir els premis, el cert és que el jurat ha hagut de fer un gran esforç per triar els
guanyadors d’aquesta edició.

La calidad de los relatos presentados en las tres categorías ha estado
suficientemente alta, y todo y que se habían de escoger solo nueve
para repartir los premios, lo cierto es que el jurado ha tenido que realizar un gran esfuerzo para escoger a los ganadores de esta edición.

Os animamos a leer estas obras, breves pero impresionantes creaciones sobre como la imaginación, pero a la vez una realidad que nos
rodea día a día, llevando al ser humano a poner en riesgo su vida,
huyendo de situaciones extremas y buscando un futuro mejor.

Us animem a llegir aquestes obres, breus però impressionants
creacions sobre com la imaginació, però també una realitat que ens
envolta dia a dia, porta a l’esser humà a posar en risc la seva vida,
fugint de situacions extremes i buscant un futur millor.

Desde el Museu Marítim de Barcelona queremos agradecer
el esfuerzo de todos los autores y autoras que nos han enviado sus
escritos desde tota la geografía del país y que han propiciado un año
más el éxito del concurso.

Des del Museu Marítim de Barcelona volem agrair l’esforç de
tots els autors i autores que ens han enviat els seus escrits des de
tota la geografia del país i que han propiciat un any més l’èxit del
concurs.

Gracias a todos y todas que han hecho posible este «VIII Concurso
de Microrelatos de tema marítimo del Museu Marítim de
Barcelona».

Pseudònim: Checa
Nom: Mariona Checa Hernández
Tot ha passat molt de pressa. Molta gent. Molta aigua.
Tothom lluita per respirar. Queda poc per arribar quan
el combustible s’esgota. S’està omplint d’aigua, molt
freda, és molt freda. De cop tot és negre. No sento res,
no veig res. Un segon després respiro, veig, i sento
molta gent, massa gent. Tot negre, no puc sortir d’aquí,
ara no. El cor em batega cada cop més lent, tinc menys
força per lluitar. Noto com el meu cos és arrossegat.
Estic viva? Respiro? No ho sé. Llum. Soroll. Sento. Estic
viva. Gràcies..
Categoria B (2005-2007)
Primer premi

UN RESCAT AL MAR:
HISTÒRIA D’UNA
REFUGIADA

Gràcies a tothom qui ha fet possible aquest «VIII Concurs de
Microrelats de tema marítim del Museu Marítim de Barcelona».

Pseudònim: Bartleby
Nom: Rafael Olivares Seguí
En lugar bien visible de la pequeña cala, paso
obligado de acceso, Eulogio Rosales puso el cartel.
Le había llevado varios días y noches de meditación
tomar la decisión. Valoró riesgos, sopesó ventajas e
inconvenientes y al final, como máxima autoridad del
lugar, redactó el edicto según el cual se decretaba la
prohibición de desembarco a toda expedición dirigida
al rescate del firmante, náufrago y único habitante de la
isla.
Categoria C (Majors de 16 anys)
Primer premi

DON’T DISTURB
Pseudònim: Aina
Nom: Aina Fuster Sánchez
Hi havia una vegada un virus que va aconseguir confinar
a les persones a casa seva. Els humans no estaven
gens contents però en canvi el mar, la naturalesa i els
animals si. Gràcies a aquell virus el mar no estava tant
contaminat dels nostres plàstics, els peixos estaven més
sans i amb una aigua més neta.
Les persones al tenir temps per pensar van decidir no
comprar tant plàstic per no “ferir” als animals marins. I
en cas de comprar-lo sempre reciclar-lo.
Quan els humans puguin sortir de casa es trobaran amb
un mar molt més net del que podran gaudir i igualment
hem de recordar que no hi ha planeta B i hem de cuidar
el planeta en el que vivim.
Tots junts rescatarem el mar!!
Categoria A (2008-2010)
Primer premi

PENSEM
EN EL MAR

