
  

PLANTILLA per escriure EL RELAT- Premi LLEGIM CIÈNCIA - Curs 2015/16 
 

Novel·la:  
GIL, M. Pilar. Brahe i Kepler, el misteri d’una mort inesperada. Editorial Bambú, 2011. 
Projecte Premi llegim Ciència - http://mon.uvic.cat/premi-llegim-ciencia/  

Categoria 2 – 4t d’ESO 
Modalitat A - Escriu un final alternatiu al del llibre que encaixi amb la història de Brahe i Kepler. 

 
 

Pseudònim:  Arctic Monkey 
Escriu el relat: 
 

Ja fa dies que vam enterrar a en Jepp, la seva mort va ser molt trista per nosaltres. Encara recordo les últimes 
setmanes que va passar al nostre costat. Ho va passar molt malament, ja no podia ni parlar, i, l’únic que sortia de 
la seva boca, aquella que abans havia propiciat somriures amb acudits i anècdotes, eren gemecs de dolor.                                                         
Les últimes paraules que va ser capaç de dir-me foren “ho sento”. 

En aquell moment no ho vaig entendre, i encara ara segueixo intentant buscar el significat dels seus darrers 
mots, tampoc descanso pensant qui podria haver estat el culpable de la mort del mestre Tycho. Sé que molta 
gent diu que no m’hi capfiqui, que mai es sabrà, que no cal remoure el passat, però és una  resposta que 
necessito saber, no només per mi, sinó pel mestre. 

L’apotecari, m’ajuda en el que necessito, tot i que a vegades desapareix per anar a veure al príncep. Em demana 
que l’acompanyi, però li he de dir que no puc, no, en aquests moments. 

Em capfico i em capfico en trobar alguna resposta, però no n’aconsegueixo cap, així que decideixo anar a veure 
la Regina per poder parlar una estona i desfogar-me. 

Al mateix moment que la Regina em veu arribar, veig que em saluda amb eufòria des del balcó de la que sempre 
ha estat la seva habitació. M’afanyo a pujar, i ella m’abraça amb l’entusiasme que la diferencia de la resta de 
noies de Praga, i li explico tota la informació que tinc, incloent-hi el que em va dir el príncep i les últimes 
paraules d’en Jepp. 

Al final de la llarga conversa, veig que a la Regina se li omplen de llum els ulls, encara que hagi passat tant temps 
sense veure’ns de seguida se què vol dir: ha tingut una idea. 

Ens adrecem cap a l’habitació on havia viscut en Jepp. Sembla increïble, ja que tot es troba al seu lloc, tret de la 
quantitat de pols que ara reposa sobre els mobles que durant aquest temps ningú ha mogut ni tocat. 

La Regina, sense pensar-ho dos cops, s’afanya a buscar algun objecte que ens pugui ajudar a desxifrar allò que 
em té tan neguitosa des de que va succeir. Buscant sobre els armaris, em cau alguna cosa al terra, m’ajupo a 
recollir-la, però quan ja la tinc a les meves mans, la meva vista es desvia cap al fons del forat que deixa el llit. Hi 
ha un bagul.M’afanyo a treure’l i juntament amb la Regina l’obrim, ja que no té cap mena de pany, i comencem 
la recerca.Amagat entre fulls plens de poemes, cançons i alguns acudits dolents, aconseguim trobar el que 
sembla una nota. Al darrere hi ha escrit amb mala lletra “Per la Nat”. 

La giro, i al llegir el que posa, deixo anar un crit ofegat, ja que el que hi ha escrit és:“L’Apotecari l’ha assassinat.” 
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