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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Narració 
Categoria A  
 
Nens i nenes de 3r i 4t de Primària 
 

Nico i els superherois 
 

Manel Rossell Martínez 
 
(El Pla de Santa Maria) 
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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Narració 
Categoria B  
 
Nens i nenes de 5è i 6è de Primària 
 

Un llibre diferent 
 

Bassma Lyemlahi Jenoui 
 
(El Pla de Santa Maria) 
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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Narració 
Categoria C  
 
Nois i noies d’ESO 
 

El comiat 
 

Núria Fonts Anglès 
 
(El Pla de Santa Maria) 
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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Narració 
Categoria D 
 
Majors de 16 anys 
 

La polsera 
 

Ramon González Reverter 
 
(Sant Carles de la Ràpita) 
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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Poesia 
Categoria A  
 
Nens i nenes de Primària 
 

La música és màgia 
 

David Argelés Ferré 
 
(Figuerola) 
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XXII Premi literari “Vila del Pla” 
 
 
 
Poesia 
Categoria C  
 
Majors de 16 anys 
 

L’església del Pla de Santa Maria 
 

Montserrat Cebrián Sabat 
 
(Tarragona) 
 
 
 



L’ESGLÉSIA DEL PLA DE SANTA MARIA 

 

Un silenci que captiva 

en el petit lloc de món 

on tot té la justa mida: 

l’església de Sant Ramon. 

 

Al Pla, falda de la serra, 

de pedra antiga i de pau 

s’alça menuda una església 

que a l’ànima del lloc plau. 

 

Lluny de presses i de noses, 

enmig de vinyes i tros, 

fou l’església construïda 

com un lloc de bon repòs. 

 

Les seves proporcions 

regalen la gran bellesa 

i sent Déu de ben a prop 

aquell humà que hi resa. 

 

Pell clara d’estels marcada, 

l’alabastre hi entra el sol, 

carreus daurats a l’estança 

i a l’escala de cargol: 

 



feta de pedra sencera 

s’enlaira fins tocar el cel 

la seva porta menuda 

salvà un planenc fidel. 

 

L’astre rei del mar arriba 

i s’endinsa vers la nau 

passa magnífica porta 

oberta amb enorme clau. 

 

Dins les pedres seculars 

d’una magna austeritat 

actes de fe i de cultura 

s’han pogut fer realitat. 

 

L’orgue belga de bell so 

amb ses notes l’engalana 

la nau s’estremeix si el sent 

i també la pell humana. 

 

És l’esplèndida rosassa 

en façana occidental 

quasi igual a les Creus Santes 

i més menuda, si cal. 

 

 

 



Donen doncs les arquivoltes, 

l’òcul bell i el rosetó, 

al que fou pati de monges 

i ans, del sagristà racó. 

 

En paret que mira a Nord 

hi trobem una ferida: 

en guerra de segadors 

nostra gent i fou fallida. 

 

Quaranta planencs hi occiren 

quan tot fent-hi un esvoranc 

esquinçada fou l’ermita: 

feren castellans pas franc. 

 

Roman tancada l’escletxa 

com cicatriu adormida, 

ans al lloc s’hi alça un record: 

la memòria sentida. 

 

En el mateix mur s’hi obria 

un pas curt per als difunts 

que, menats al cementiri, 

trobaven repòs tots junts. 

 

 

 



El gran cimbori i l’absis, 

tots dos de color de neu, 

més recents van erigir-se 

amb el nou canvi de seu. 

 

Tant gavatxos com marracos 

no es posaven pas d’acord: 

uns volien conservar-la, 

i els altres, l’enderroc. 

 

L’obra de la portalada 

és ben excepcional 

capitells, timpà, arquivoltes, 

ens allunyen de tot mal. 

 

Amb els àngels, sants i bisbes, 

les plantes es van trenant, 

la mà de Déu regna al centre 

i Maria va alletant. 

 

Aquestes imatge busquen 

les mènsules en façanes: 

un regal, de fa molts segles, 

de bones mans artesanes. 

 

Al dedins bellesa austera 

d’animals i vegetals, 



també de cèlebres éssers 

que esdevenen immortals. 

 

Herodes Salomé palpa, 

ella duu en safata un cap 

i un senglar que menjar cerca 

és amb lleons i no ho sap. 

 

A l’ombra de grans romànics, 

Tarragona o Santes Creus, 

perviu, modesta i ben digna, 

nostra bellesa dempeus. 

 

Absolut és son silenci 

i tan admirable el so 

que perdre-s’hi una estona 

és un gust i dona bo. 

 

Una joia és, tan bonica, 

com cap altra en tot el món. 

Ella ens convida a estimar-la, 

l’església de Sant Ramon. 


