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Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Concurs de microrelats “El control no és amor – Vull viure l’amor en llibertat” – 2017 

COMPENDI dels microrelats participants en el concurs

Núm. Categoria Microrelat Núm. 
caràcters

1 C Ante el reflejo de quién fui, soy y seré. Pidiéndome identidad, respeto y libertad y, a la vez, siento un dolor 
que habita en mi ser sin pertenecer a quién realmente fui, soy y seré. Y, ya. 
Respeto quién fui, decido quién soy y elijo quién seré. 

199

2 A Massa tard
   Tothom ho sabia, llàstima que esperassin al funeral per dir-ho.

63

3 A Unforgettable
   Els cops es curen, els moments s'obliden, però les paraules que fan mal es graven en la nostra 
memòria, com si fossin part del nostre ADN... El maltracte també pot ser verbal i és més dolorós.

170

4 A Tot va comença amb un cop i un em sap greu fins que vaig arribar a portar tot més llarg em va llevar la meva 
llibertat fins que un dia em vaig aixecar i vaig dir fins aquí he arribat, ja no em llevaràs la meva llibertat.

174

5 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

96

6 A Primer i últim

El dia que se'n va enfadar amb mi, va coincidir amb l'últim de la meva vida.

73

7 B Què és l’amor? Per a mi l’amor comença amb el respecte a un mateix perquè si no som capaços de mostrar 
la nostra veritable identitat, com ens podem enamorar amb total llibertat si som els primers en posar-nos 
barreres? Amor, amor és respecte.

200

8 B DESQUALIFICAT
SUPERA NÚM. CARÀCTERS

526

9 C DESQUALIFICAT
SUPERA NÚM. CARÀCTERS

912
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10 C Respetando mi identidad ganas mis sentimientos. Y coronar mi corazón no incluye reinar mi libertad. 85

11 A El pas del temps
1r dia:-Com t'estim.
2n:-Ets meva.
3r:-Amb qui xerres?
4t:-On vas?
5è:-No surtis amb les teves amigues!
6è:-Perdona'm, no soc així.
7è:-Ho faig perquè t'estim.

149

12 B Nunca llores por alguien que quiere cambiar tu identidad. Tu corazón se merece un respeto; tu alma, 
libertad.

92

13 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

155

14 A Ell no confiava, l'amor que em jurava es va tornar en obsessió. Els insults i els cops envaïen la casa, la 
nostra llibertat valia més que ell.
Escapar no va ser de covards, li repeteixo constantment al meu fill.

173

15 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

176

16 A Ja no tinc por! Ja puc maquillar-me com vulgui i no per tapar els cops de la cara.
Ara sí que sé el que és la llibertat!
No em sent humiliada, i ara sé volar per mi mateixa.

136

17 C Di un paso adelante, me planté y recuperé el respeto que, por su culpa, ya no me tenía a misma.
Hinché el pecho y retomé la identidad perdida.
Reuní el valor, vencí al miedo.
Di la vuelta y, con paso firme, caminé en busca de la libertad.

192

18 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

195

19 A És necessari estar tota l'estona junts? haig d'estar tota l'estona amb tu pels teus plaers i no tenir la meva 
llibertat? no tinc la meva identitat? si la teva resposta per a això és si, doncs estas equivocat.

171
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20 B EXCLÒS
NO EMPADRONAT

164

21 B EXCLÒS
NO EMPADRONAT

121

22 A Jo, quan vaig veure el meu pare abusar de la meva mare li vaig perdre el respecte després d'això, va abusar 
de la llibertat de la meva mare per utilitzar a altres dones i després la seva ira la va pagar amb mi i la meva 
identitat. 

184

23 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

174

24 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

170

25 C No saldré más pensando en mirarte solo a ti o al techo, ni sentiré punzadas por volver a horas de loba. Mi 
teléfono, mi ropa y mis amigos vuelven a ser míos al igual que mi libertad e identidad. Perdóname víctima 
del sistema, hoy me respeto a mí.

199

26 A EXCLÒS
NO EMPADRONAT

147

27 A - EXCLÒS
NO EMPADRONAT

353

28 B Que el (a)mar sea siempre libre
Acarició mi libertad como la brisa del mar despeina mi pelo en verano y se enamoró del oleaje de mi 
identidad. Entonces comprendí que el respeto es al amor, lo que la sal a la mar.

171

29 B DESQUALIFICAT
SUPERA NÚM. CARÀCTERS

814

30 A I jo em dic: Dona forta! Dona valenta! Per què et tanques i caus pel que ets? Tens llibertats! Lliure ets! 
Rebel·la’t i lluita pel respecte! No deixis que els freds núvols negres de la tortura i la por devorin la teva 
identitat! No! 

189
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31 B I aleshores Eva li va dir a la serp que respectàs la seva llibertat.
I aleshores Adam es va palpar el costat i somrigué al veure que encara tenia la costella al seu lloc.

137

32 A Ara ja tinc valor per deslligar-me, nom per respectar-me -la veu sortí de la meva boca com un huracà de 
paraules. Els seus ulls, que m’havien llevat la identitat temps enrere, m’observaren. Ara eren només un 
símbol de la meva nova llibertat. 

200

33 A DESQUALIFICAT
SUPERA NÚM. CARÀCTERS

668

34 B Que vagi amb la faldilla curta, que xerri amb molts d’al·lots o que begui no vol dir que ja no se m’hagi de 
respectar. M’has de deixar viure la meva identitat amb llibertat i si no t’agrada, idò adéu. No, saps què, de fet 
sí, adéu, hem acabat. 

196

35 C Ella nació libre, como todas. Creció con una identidad, como la de ninguna. Aprendió que para amar y ser 
amada no podía vivir bajo el yugo de ninguna otra persona, porque entonces pasaría a ser nadie. Dejaría de 
ser ella y dejaría de ser libre.

200

36 C Amor, quiero libertad al abrir las alas, que no me cortes el vuelo. Quiero tener puertas, compartir entrañas, 
respetar despacio nuestro espacio. Complicidad cuando nos separa, identidad cuando nos une. Quiero ser 
para mí, contigo amor.

200

37 B Trencaren aquell silenci:
-Quant em vols?
-No sé mesurar l’amor.
-I si s’esgota?
-Si puc trio que estiguis a la meua vida, però no em pertanys. Tenim la llibertat tant d’anar-nos com de 
quedar-nos junts.
Llavors dos somriures van néixer. 

198

38 A DESQUALIFICAT
SUPERA NÚM. CARÀCTERS

831

39 B Flama demanà a un savi perquè s'apagava per amor.
 "La presó et priva de l'aire fresc que et dona vida. L'amor no és opressió sinó llibertat i respecte a la teva 
identitat" fou la resposta. 
Decidida s’alliberà, tornant a brillar intensament.

200
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40 C Un nus a les esportives negres i un a la gargamella. 
Baix botant, volant escales, de pressa de ser meva.
Al carrer fa fred i fa lluna. 
Fresca damunt la cara, jo, fum de boca que no fuma. 
Ni mòbil que demana on som, ni claus: 
la llibertat de ser una

198

41 B Cuando cruza la puerta, se quita el respeto para saludarla. 50

42 C El cor li pesa d'amors foscos. L’amor que ella vol és com el mar, com ella mateixa, com la seva identitat. 
Suau però intens com les onades. Aquell que no parla de ferides més que per curar-les. Que vibra de 
respecte i vola de tanta llibertat.

197


