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CONCURS DE MICRORELATS “EL CONTROL NO ÉS AMOR – SI ÉS AMOR NO FA 
MAL” 2018 

RECULL DELS MICRORELATS GUANYADORS 
 

 
- CATEGORIA 14 A 17 ANYS 
 

o 1r premi: Carla Marín Martín 
 

Ell era el Sol i ella es sentia com un petit planeta que no parava de girar sobre ell. 
Farta d’aquella trajectòria sense fi, va aconseguir sortir-ne i donà lloc a la seva pròpia galàxia 
de respecte i confiança, en la qual ella és l’únic centre. 

 
o 2n premi: M. del Mar González Vaquer 
 

Amb tu sé segur que l’únic control que em faràs demà serà demanar-me com m’ha anat el dia, 
somriuré i et miraré als ulls com faig sempre, seguit contestaré amb tota la meva millor i dolça 
confiança: “Millor que mai, estimada”. 
 

- CATEGORIA 18 A 24 ANYS 
 

o 1r premi: Rocío Moreno Baidez 
 

Comprendí que el amor no se trata de princesas que anhelan que su verdugo sea su salvador. Y ahora 
la decisión está tomada: me elijo a mí. Elijo y exijo el respeto que merezco. Porque quiero dejar de 
escuchar las cadenas que me aprisionan a ti. 

 

o 2n premi: Aina M. Cifre Pascual 
 

Amor meu, no et podré baixar la lluna, ni passejar-te amb un cotxe d’últim model, ni cuinar-te 
una caldereta de llagostes cada dia, ni fer-te regals cars; però et prometo confiança, cura, 
respecte, rialles, generositat i amor dia a dia. 
 

- CATEGORIA 25 A 30 ANYS 
 

o 1r premi: Marina Echevarria Llaneras 
 

“Quien bien te quiere te hará llorar”. Per què associem amor amb patiment? Jo no vull que qui 
m’estimi em faci plorar, perquè això no vol dir que jo l’estimi més. Vull generositat, confiança, 
respecte mutu i plorar... només de riure.  

 
o 2n premi: David Simó Amengual 

 
Què significa estimar? La pregunta amb milers de respostes, fill meu, però totes tenen com a 
base respectar-se mútuament, tenir-se confiança per revelar secrets sense tenir por que 
s'escampin i sent comprensius i generosos de tot cor. 

 
 
 
 
 


