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Estimats i estimades artistes, 

Dibuixar, pintar i escriure són, amb la música, les activitats més boniques a què es poden 
dedicar els éssers humans. Per això nosaltres intentem practicar-les tant sovint com podem. 
Una cosa que fa molt de temps que no fem cap de les dues és escriure cartes, i per això, 
seguint el vostre exemple, avui ens hem decidit a escriure’n una adreçada a vosaltres. 

Ens ha fet molta il·lusió fer de jurats en aquest concurs. Perquè hem pogut veure que el vostre 
Institut i els vostres professors es preocupen d’inculcar-vos no només coneixements sinó 
també l’amor a la lectura i a l’escriptura, a les arts plàstiques, a la música. Segurament, per a 
vosaltres, participar en aquest concurs haurà estat un divertiment. Però us donarem una bona 
notícia: gratar-vos el cervell a la recerca d’una bona idea; esprémer-vos les neurones per 
trobar les paraules justes, o imaginar situacions és útil. El vostre talent, perquè de talent en 
teniu, a la vida l’haureu d’aplicar a tota mena de circumstàncies. I haver-lo exercitat, i 
continuar-ho fent sempre, encara que no sigui per participar al concurs de l’institut, us ajudarà 
a sortir de molts maldecaps. Per molt que no us dediqueu mai a escriure llibres ni esdevingueu 
artistes.  

Per què us diem tot això? Perquè només d’haver participat al concurs, ja heu guanyat. Heu 
abocat il·lusió, feina, hores... i heu creat una obra. Heu pensat una idea, l’heu executada i 
finalment us heu atrevit a presentar-la: doncs sou uns guanyadors. Tots. I que ningú no us 
digui el contrari perquè no tindrà raó. 

Als que no obtindreu cap premi, avui, us diem de tot cor que heu fet un gran treball. Que no 
ser premiats no significa ser dolents, ser poc polits, no escriure o no pintar bé... Algunes cartes 
que no hem premiat estan magníficament redactades i alguns dels punts de llibre són 
preciosos i fantàstics. Que no us hàgim premiat només vol dir que el jurat, nosaltres, hem 
valorat uns paràmetres. Un altre jurat potser n’hauria premiat uns altres. Així doncs, us 
animem a tornar-ho a provar l’any vinent; us animem a millorar la presentació, l’ortografia, a 
pensar i treballar més els temes. No perquè el que heu fet no estigui bé, ho repetim, sinó 
perquè d’aquest procés sempre se n’aprèn. I tenir ganes d’aprendre és el que ens fa millorar 
com a artistes i com a persones. 

Als que heu guanyat, en podeu estar orgullosos: és el vostre dia, el vostre moment. Però us 
demanem que no us en vanteu, no en presumiu. Vosaltres també podeu millorar i també heu 
de continuar esforçant-vos per fer-ho. Com dèiem abans, un altre jurat podria haver fallat un 
veredicte diferent. 

En resum, felicitem l’Institut Ramon Muntaner i els seus professors per fomentar la part 
creativa de l’aprenentatge i els agraïm que hagin comptat amb nosaltres com a jurats (encara 
que hem suat tinta per triar els treballs i ens ha sabut greu no poder premiar tothom).  



I sobretot, felicitem tots els participants d’una manera ben sincera i us animem a què 
continueu exercitant la vostra imaginació i la vostra creativitat cantant, llegint, escrivint, 
dibuixant o tocant l’instrument que més goig us faci. Si ho feu, sereu molt més feliços i estareu 
molt més ben preparats per al dia de demà. 

Una forta abraçada a tots plegats. 

Ben vostres, 

 

Roser Segura i Montserrat Segura. 

 

 


