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PRESENTACIÓ 

 

Els jurats dels Concursos d’il·lustració i literari de Sant Jordi 2018 del CFA Can Batlló ha decidit atorgar els premis 

següents:  

 

Concurs literari 17a edició 

 

- Premi a l’el·laboració literària i adequació cronològica a: 

 - La cadireta, de Joana Gironella Solé 

 

- Premi a l’originalitat de la història a: 

 - Vull un armari que em porti a les Bahames de Laia López Codina 

 

- Premi a la correcció expressiva i a un final encoratjador a: 

 - L’últim arbre del bosc, de Mario Martínez Pascual 

 

 

Concurs d’il·lustració 4a edició 

 

1r premi, per la resolució temàtica de la il·lustració del poema, la creativitat  i la tècnica del treball ex aequo a : 

 

 Ainoa Méndez 

 Catherina Dahua 
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LA CADIRETA 
 
—Va, nineta, acaba’t el berenar que hem d’anar a veure el col·legi on aniràs. 
 
Vaig mirar la tassa de llet amb galetes que tan em costava d’empassar, mentre m’entretenia contemplant el 
periquitu que saltava d’un palet a un altre. Vaig allunyar la tassa del meu davant, a veure si la mare se n’adonava de 
que ja no en volia més. 
 
—Va, nina, que ja ets una nena gran! Ja veuràs com t’agradarà. Aprendràs cançonetes i jocs, i moltes altres coses 
divertides, com dibuixar. Coneixeràs altres nenes i faràs amiguetes. 
 
La mare es va acostar amb un somriure i em va acariciar el cap. Resignada davant la meva insistent negativa a 
acabar-me el berenar, va recollir la resta de la llet i de les galetes, les va deixar a la cuina i vam sortir al carrer. 
 
Vam caminar fins a la plaça on, de vegades, anavem a agafar aigua a la font. Vam entrar per una porta enorme a una 
casa més enorme encara, i vam pujar unes escales. A dalt, ens va rebre una senyora que anava vestida d’una manera 
molt rara, ja n’havia vistes algunes com  ella pel carrer. Portava al cap una mena de barret blanc molt gros que li 
tapava els cabells, del qual sortien unes ales molt llargues, ben esteses, com quan el periquitu s’enfadava. El vestit 
fosc li arribava als peus i portava com un pitet molt gran i quadrat, també blanc. De la cintura li penjava una cadena 
fins a mitja faldilla, amb una creu al final, també molt grans. Vam entrar en una habitació on hi havia una taula i unes 
cadires, una al darrere i dues al davant. A la pared, una creu molt i molt grossa, amb un nostre senyor penjat, i als 
dos costats de la creu, unes fotos també molt grosses d’un senyor gran amb bigoti i un altre més jove sense. 
 
—Buenas tardes, doña Nuria, tome asiento. Uiii, ¡qué niña tan bonita! Y que trenzas más largas tienes, y que lacitos 
tan graciosos. ¿Quién te las ha hecho, tu mamá? ¿Cómo te llamas? 
 
 La mare va seure a una de les cadires del davant de la taula i aquella dona rara a la de l’altra banda. Jo no les tenia 
totes i m’amagava darrera la mare, amb la boca ben apretada i les celles ben juntes—. Se llama Nuria, com yo. —Va 
respondre la mare per mi. 
 
—Bueno, vamos a hacer la inscripción para que esta niña tan bonita aprenda muchas cositas, 
verdad, Nurita? 
 
En aquell moment va apareixer una altra dona, més vella, baixeta i grassa, que semblava una bola negra amb ales, i 
que portava un bigoti quasi tan espès com el de l’home de la foto. 
 
—Pase, pase, Sor Remigia, que conocerá a nuestra futura alumna. Se llama Nurita. 
 
—Oiii, ¡qué niña tan guapa! —Em va agafar una ma i em va estirar. Jo ja no vaig aguantar més i vaig entrar en pànic. 
Em continuava estirant i em vaig posar a plorar desconsoladament. 
 
—¡Agggg! ¿Habrase visto? Nos ha salido llorona. 
 
—No ploris, nineta, només et vol conèixer, no et farà cap mal —va fer la mare, conciliadora. 
Però jo plorava encara més fort. La bola negra amb ales es va enfadar amb els meus plors i va començar a 
escridassar-me—: ¡Qué niña tan floja, y tan fea! ¡Las niñas que lloran no crecen! 
 
—Pero, Sor Remigia, es muy pequeñita aún, todo es muy nuevo para ella — va dir la mare, 
amoïnada. 
 
Amb l’enrenou va venir una altra dona d’aquelles, aquesta més jove i somrient—. Pero, Sor Remigia, no hable así a la 
niña ¿no ve que la asusta? 
 
—¡El Niño Jesús no llora! Y las niñas buenas tampoco. 
 
La dona jove em va estirar amb suavitat i em va agafar a coll, mentre deia a la bola— Claro que llora el Niño Jesús 
¿Le hablaría así a Él, Sor? Un poco de piedad cristiana. 



 
—Anda, vente conmigo, Nurita, que mientras tu mama y Sor Ángela se entienden, te muestro la que va a ser tu 
clase. Yo soy Sor Jesusa i seré tu maestra. 
 
—No haga caso de Sor Remigia, doña Núria, a veces tiene un pronto algo brusco, pero quiere mucho a las niñas 
¿Verdad, Sor? —Vaig sentir que deia Sor Ángela, mentre Sor Jesusa em portava en braços cap a un passadís molt 
ample i llarguíssim. Potser era tan ample perquè els hi cabessin les ales a aquelles dones, com al periquitu quan li 
vam comprar la gàbia més gran. 
 
Quant es va acabar el passadís, vam entrar a una sala immensa, plena de taules i cadires petites. Al davant de tot, 
una taula i una cadira grans, a la pared del darrera un gran quadre negre de punta a punta i a sobre, penjades, una 
creu i unes fotos com les de l’habitació on seien la mare i Sor Ángela. Feia olor de mandarines i de pipí. 
 
—Mira, Nurita, que clase tan grande y tan bonita, aquí aprenderás canciones, a dibujar, y a leer y a escribir. Será muy 
divertido, ya verás. —Em va deixar a terra i em va tornar a agafar la plorera, vaig intentar aguantar-me perquè no 
s’enfadés com la bola negra, però no vaig poder, i les llàgrimes em van saltar dels ulls, incontenibles. 
 
—Oh, Nurita, guapa, no llores. Mira ¿ves aquella sillita de allí, aquélla que és toda maciza, que tiene la madera i el 
respaldo enteros? Pués esa sillita será la tuya, la más bonita de la clase. 
 
Vaig mirar la cadireta que em deia, era diferent de les altres. Totes tenien tires de fusta al seient i al respatller i 
tenien un color més lleig. Aquella que havia de ser la meva, era realment la més bonica, tota massisa i amb una fusta 
clareta i brillant. 
 
Vaig tornar on eren la mare i Sor Ángela, tota contenta, agafada de la ma de Sor Jesusa, saltant i cantussejant, ella 
somreia, afectuosa. Per completar la meva alegria, la bola negra amb ales havia desaparegut de la vista. 
 
Va acabar l’estiu i va arribar el temut dia de començar el col·legi. En les setmanes anteriors, em venien ganes de 
plorar altre cop quan hi pensava, però em consolava recordant la meva cadireta, la més bonica de la clase, i Sor 
Jesusa, tan simpática i carinyosa. 
 
Aquell matí, la mare em va despertar molt d’hora, em va posar l’uniforme, negre com el vestit d’aquelles dones, que 
havia après que es deien “monges”, amb un collet blanc de pexiglàs. Em va fer les trenes, em va fer veure un got de 
llet, em va posar un tros de pa amb mantega envolicat amb un paper, a la cartereta de cartró, i em va acompanyar a 
l’escola. 
 
A l’arribar, hi havia molta, molta gent, moltes mares i àvies amb les seves nenes, n’hi havia que eren germanetes. Jo 
també en tenia una de germaneta, però encara no podia anar al col·legi, perquè era molt petitona i prenia biberó. 
Després d’esperar una estona, va sortir Sor Jesusa amb el seu somriure encantador i ens vam despedir de les mares. 
Jo vaig abraçar la meva i em van tornar els plors, vaig fer un esforç i em vaig posar a pensar en la meva cadireta, la 
més bonica, i així em va tornar l’alegria. 
 
Sor Jesusa ens va portar cap a la clase en fila índia darrera d’ella, de tant en tant es girava per assegurar-se de que la 
seguíem obedients. Jo caminava per aquell passadís interminable tota emocionada, esperant el moment en que 
seuria a la meva cadireta. 
 
Ens va fer entrar per ordre i ens va anar distribuint per les tauletes. El cor em saltava dins del pit i em tremolaven les 
cames, havia arribat el gran moment! Però va passar una cosa espantosa,una altra nena es va anar a seure a la meva 
cadireta! 
 
—Nuria, tu aquí. —Sor Jesusa acabava d’assenyalar-me una tauleta de la tercera fila, onquedava una cadireta buida, 
igual de lletja que les altres, amb el seient i el respatller de fustes separades... 
 
—I... i la meva cadireta?... —vaig gosar preguntar amb un fil de veu. 
 
—¿Qué dices? Vamos, siéntate, niña. 
 



—La meva cadireta és aquella, Sor Jesusa... —Ja em començaven els sanglots. 
 
—¿Qué? Ninguna silla es de nadie, tu te sientas donde yo te mando, vamos, Núria. 
—Però... Si m’ho va dir... —Les llàgrimes em van començar a brollar i em vaig quedar palplantada on era, sense 
entendre res. Sor Jesusa em va agafar del braç i em va fer seure a la força en aquella cadireta que no era la meva. 
 
—Vamos, Nuria ¡no me montes ahora una rabieta de niña caprichosa! Éste es tu sitio. 
 
Vaig seure i vaig abaixar el cap mentre les llàgrimes m’ho esborraven tot. Les altres nenes del costat es van posar a 
riure i una em va dir, mentre em donava un cop de peu per sota la taula—: ¡Tonta! 
 
 
 

 

  



 

Vull un armari que em porti a les Bahames 

 

Com cada matí, em vaig preparar per anar a treballar. Tot semblava tranquil, res fora del normal. El sol entrava per 

les finestres escalfant la casa iomplint-la de llum. S'escoltaven els ocells cantar a fora; les orenetes havien arribat 

amb la primavera. Tot indicava que seria un altre dia sense incidències, i jo, ja esmorzada i amb energies, vaig obrir 

I'armari per agafar la meva jaqueta texana preferida. Qui ho anava a dir, que aquest seria el meu pitjor dels mals de 

cap. O potser no? 

Només obrir I'armari el vaig veure, un enorme os polar. La meva reacció, com era d'esperar, va ser tancar I'armari 

lentament, desitjant que la bèstia no m'hagués vist. Vaig sortir de I'habitació, vaig preparar-me una tassa de cafè i 

vaig seure al sofà. 

Asseguda, amb el cafè entre les meves mans, vaig contemplar qué havia de fer jo amb aquest bicharraco entre la 

meva roba planxada del dia anterior. La lógica em deia que hauria de trucar a algú, per que s'emportés I'animal. Però 

qui em creuria? Un os polar, en un pis, en mig de Barcelona? Au va! Dec estar ben grillada! Potser no estava tan 

desperta com em pensava que estava. Es més, potser encara estic somiant! 

Però per desgracia, estava ben desperta. La tassa de cafè, fumejant ben calenta, em feia mal a les mans i això em 

feia tocar peus a terra. 

Sospirant derrotada vaig deixar el cafè, gairebé intacte, a la taula. Aixecant-me vaig tornar a la meva habitació, 

parant-me davant I'armari, mirant-lo fixament com si això fes que el meu problema es solucionés per aft de màgia. I 

per un moment, m'ho vaig arribar a creure. L'armari era bastant petit, un animal així de gran hauria de tenir 

problemes per moure's. No s'hauria d'escoltar alguna cosa? 

Vaig obrir una mica I'armari, amb compte ivaig mirar. 

-Que cony... -em vaig callar a mi mateixa obrint I'armari de cop, només per veure que l'os havia desaparegut-. 

On s'havia Íicat? Estava ben segura que hauria de seguir allà dins, no es que hi hagués cap forma de sortir de la meva 

habitació sense que jo I'hagués vist. O potser, tenia raó i encara estava ben adormida. Em vaig posar la mà alfront. 

No, tampoc tenia febre. 

Ara que el meu problema havia desaparegut, vaig decidir que el millor era anar a treballar. Sortir de casa, veure'm 

amb els amics al treball em farien oblidar tota aquesta experiència. Potser els hi explicava i tot! Ens faríem un bon tip 

de riure durant el descans. Sí... segurament això seria el millor. 

Quan vaig estirar la mà dins de I'armari per agafar la meva jaqueta, vaig notar una corrent d'aire, I'aire més fred que 

havia sentit en tota la meva vida. Per instint, vaig recular la mà, estranyada, vaig quedar-me mirant l'armari 

fixament. D'on sortia tot aquest fred? Avui certament, no era el meu dia. Estava convençuda de que algú m'havia 

drogat la nit anterior al sortir de festa. Decidit estava, no sortiria de festa entre setmana, o mai més. 

Uns minuts pensant més tard, ja ho tenia decidit. No se que passava però ho pensava esbrinar encara que em portés 

tot el dia. De totes maneres, ja feia tard a la feina. Ja inventaria alguna excusa. 

Apartant la roba, vaig entrar a l'armari. Només per adonar-me'n de que era més profund del que recordava. Vaig 

seguir endinsant-me, això ja em recordava a Les cròniques de Narnia, i no m'agradava gens ni mica. 

Quan vaig començar a notar el fred que em calava fins als ossos, i començar a veure la meva roba plena de neu, 

sincerament, em vaig cagar una miqueta bastant en tot. Estava recent rentada i planxada! No em fotis que ho havia 

de tornar a fer tot? Quina mandra. Ara desganada i fins i tot, de mal humor, vaig arribar al final tremolant. 

L'Antàrtida. Era a l'Antàrtida. Sense dubte. Com estava tan segura? No ho sé, conec el meu armari i sé que si algun 

dia m'hagués de portar a algun lloc, em portaria a I'Antàrtida. Potser la pròxima vegada que anés a IKEA compraria 

un armari que em fes pensar en les Bahames, aixítot hauria sigut una mica menys ...fred? 



Vaig negar amb el cap, en que estava pensant? Més em valia tornar cap a dins i abrigar-me amb ganes si no volia 

acabar congelada. L'armari de les Bahames seria tema per un altre dia, ara, sincerament, em volia abrigar y fer-me 

una tassa de xocolata. O recalentar el cafè que havia abandonat al menjador. 

Però les sorpreses no acabaven encara. Només fer mitja volta em vaig trobar amb l'animal més bufó que em podria 

trobar en aquell infern de gel. Un pingüí, un de petit. I òbviament, vaig fer el que qualsevol persona normal faria. 

-Doncs mira tu que bé, tinc company de pis! - vaig exclamar agafant-lo amb compte. I sense pensar-m'ho dues 

vegades, vaig entrar a casa una altra vegada. 

 

      _ 

 

Una tassa de xocolata calenta, unes quantes capes de roba -jo mateixa em vaig anomenar la ceba humana- i una 

caixa de cartró més tard, ja tornava a ser a I'Antàrtida, acompanyada del meu nou amic. I després d'això, si en 

parlava amb algú, segurament també seria l'únic. 

Els dos vam pujar a una muntanya de neu i ens vam posar dins la caixa. Amb el pingüí traient el cap i segur dins la 

meva jaqueta, vam lliscar com una bala muntanya avall. 

No sé que en devia pensar el pingüí, però jo pensava repetir. 

_ 

 

El dia va passar volant, i vaig tornar a casa esgotada, acompanyada de I'ocell. Alfinal havia sigut divertit i tot! Això 

s'havia de repetir més sovint. 

Al dia següent vaig tornar al treball, com si res hagués passat. Els meus companys em van preguntar on havia estat i 

perquè no hi havia anat. Les cares que van posar quan els vaig dir que m'havia passat el dia a I'Antàrtida, amb un 

pingüí, i jugant amb una caixa de cartró, van ser èpiques. 

Potser sí que estic ben grillada 

Genial. 

         Laia López Codina 

 

  



 

L'últim arbre del bosc 

 
 

Tot emmudit, gens de soroll, tot en silenci. Notava un suau escalfor al costat esquerra del meu cos, sentia que els 
raigs del sol banyaven el meu cos, llavors vaig obrir els ulls. 
 
Estava en un bosc frondós. Tot al davant era ple d'arbres. Avets blancs, roures i alzines carregades de glans. Hi havia 
un llorer. Era gran, vell, ple de fulles verdes, punxegudes. Al seu costat dret n¡ havien dues figueres . Eren dos arbres 
joves, plens de-figues sense madurar. Al costat esquerra del llorer hi havia tres llimoners, amb els seus fruits de color 
groc verdós. Una mica més endavant estaven situats, en tres fileres, 18 pomers. No tindrien més de 8 anys i ja havien 
començat a produir pomes vermelles que encara no havien madurat prou. Tota la part davantera hi era plena 
d'oliveres que dotaven el bosc de tons verds, blancs i marrons. 
 
Desprès de delectar-me amb la bellesa que em proporcionava la imatge general del bosc, tot ple de colors, me'n vaig 
adonar que no em podia moure. Vaig baixar la mirada, intentant explorar el meu cos però... no en tenia de cos! Vaig 
haver de tancar i tornar a obrir el ulls, ja no veia a una persona, només un tronc. Ara era un arbre jove. No vaig saber 
de quín tipus però en comptes de braços tenia unes branques llargues i primes, gairebé sense fulles. Aquest fet em 
feia sentir mig nu. 
 
Estava clar que jo no era un arbre de fulles perennes. A més, amb diferència de la majoria d'arbres que havia vist al 
bosc, jo no tenia cap mena de fruits. 
 
Havia passat una hora quan van aparèixer dos homes. un d'ells, el més baixet, tenia trets amables. cobria el seu cap 
amb un barret de palla però es distingien els seus cabells blancs. Els seu ulls eren marrons, foscos, de mirada sàvia 
segurament per la seva avançada edat. La seva pell era morena i arrugada per l'excés del sol. Tindria al voltant de 70 
anys. 
 
L'altre, era un noi jove, d'uns 25 o 30 anys. També tenia els ulls marrons però amb la mirada molt més ingènua que 
la del seu acompanyant. Era de complexió forta i una mica més alt. 
 
Tots dos anaven observant el bosc, mirant d'un costat a I'altre. De cop, el més vell li va dir a I'altre que la casa que li 
anava a construir a ell, al seu net, com a regal de noses, quedaria molt maca al costat del bosc.Ara bé, haurien 
d’arrencar d'arrel un arbre per poder edificar-la. Estava clar que no serien les oliveres ja que amb les seves olives 
feien un oli de bona qualitat. Tampoc serien els pomers, els llimoners ni les figueres.  Aquests arbres donaven uns 
fruits boníssims que es venien molt bé als mercats.  Les alzines donaven glans que venien a uns granja de porcs veïna 
per la qual cosa no les suprimirien. D'altra banda, els avets blancs iels roures donaven molta ombra a I'estiu i a 
l'hivern els talarien ja que la seva fusta és venia molt bé per fer mobles de fusta massissa. 
 
Llavors, quin arbre arrencarien? Vaig intentar posar tots els meus sentits per poder sentir que més deien i va ser 
quan l'home de major edat va dir que només quedaven el vell llorer i I'arbre del final del bosc. Aquell arbre jove, que 
no sabien de quina espècie era. Aquell arbre era jo! 
 
Com, que potser m'arrencarien d'arrel? No podia ser! En aquell moment em sentía vulnerable, indefens... Aleshores 
l'home li va dir al seu net que definitivament I'arbre que sacrificaría era el jove. El llorer havia donat molt llorer per 
cuinar a casa i per vendre al mercat. Potser ara que era més vell no donava tantes fulles de llorer però la qualitat era 
molt bona i a més era l’arbre més antic del bosc i per tot això s’havia guanyat la jubilació. 
 
Per lo tant, era a mi al que sacrificarien! 
 
Em vaig sentir marejat, inútil, secundari i molt desemparat. Tenia una gran sensació de solitud, nostàlgia i 
melancolía. No sabia per on començarien a fluir les llàgrimes al meu nou cos però estava a punt de trencar-me a 
plorar. 
 



De cop, un soroll em va despertar, era la veu del meu mestre de català! Vaig començar a mirar al meu voltant i vaig 
adonar-me que estava al centre de formació d’adults Can Batlló a la classe B, al últim pupitre de la meva classe! 
M’havia adormit i havia estat somiant. 
 
La sensació que m’havia deixat el somni m’havia d’influir positivament. No volia tornar-me a sentir apartat, inútil, 
insignificant, intrascendent.. Ara ho tenia clar, m’esforçaria en treure’m la prova d’accés a Grau superior 
d’ensenyaments esportius, després estudiaría en dos anys el Grau i finalment treballaria amb alguna coas que 
m’omplís. Mai més em sentiría com l’últim arbre del bosc. 
 
 

Mario Márquez Pascuak 
  



 
 

Premi d’il·lustració a Catherine Dahua 


