
JOCS FLORALS ESCOLARS 2017

TÍTOL:  Atrapada

PSEUDÒNIM: Pipi Calzaslargas

CATEGORIA: C

GÈNERE LITERARI:  Prosa

Feia tempesta. Em vaig despertar de cop.
Vaig fer un bot. L’aire fred em va recórrer el cos. Escoltava el vent xiuxiuejar a les meves orelles i les petites 
bombes d’aigua que acompanyaven el vent a través de la finestra. Vaig destapar-me suaument  de la manta que 
m’envoltava. En posar els peus a terra, vaig notar que el fred em recorria el cos, com si estigués buscant alguna 
cosa. Amb cautela, vaig posar un peu i l’altre, intentant evitar els petits bassals d’aigua que s’havien acomodat  
en els racons d’entre fusta i fusta. En arribar al marc de la finestra, vaig sentir les gotetes d’aigua que ara, 
explotaven dividint-se en petits residus sobre la meva cara. També escoltava les fulles dels arbres aplaudint per 
a si. Era com si intentaren escapar del seu tronc matern.

Vaig encreuar els braços sobre el marc de pedra que envoltava la finestra. Volia gaudir d’aquella escena. De cop, 
em vaig oblidar de qui era, on era i que era. En tornar a la realitat, ja havia parat de ploure. Ara la nit fosca i 
sorollosa havia desaparegut, deixant ara, una rosada matinada. En passos ràpids em vaig acostar a la porta de 
l’habitació. Vaig acostar la mà al pom de la porta, i… la porta no s’obria. Jo ho intentava girar una vegada i una 
altra, però res. Un calfred em va recórrer. Es va escoltar un cop. Em vaig girar en mitja circumferència. La 
finestra s’havia tancat. Estava atrapada.

Em vaig despertar. Havia estat un somni. Encara sospirava pel plaer que havia sentit en aquell somni, però 
també sentia l’excitació que havia experimentat…
Ara, també feia tempesta, i els llamps ressonaven en el camp exterior. La finestra estava oberta. Sentia  com el 
vent fred provinent del nord m’havia envoltat, xocant contra mi i fugint en diferents direccions amb la seva 
aliada; la pluja. La sensació era molt semblant a la del somni. Estava confusa. Em vaig apropar a la finestra, i 
una estranya força em va fer esquivar els petits bassals entre fusta i fusta. Em vaig recolzar en el marc de la 
finestra. Vaig sentir com les gotetes d’aigua relliscaven per la meva pell, ajudades pel vent. Sentia estranyament 
el mateix del somni. Em vaig acostar a la porta. Vaig acostar cautelosament la mà al pom, com si tingués alguna 
visió del que anava a passar… i si; la porta no s’obria. Es va escoltar un cop al fons de l’habitació. Em vaig 
girar. La finestra s’havia tancat.
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