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PRESENTACIÓ 

 

Els jurats dels Concursos d’il·lustració i literari de Sant Jordi 2021 del CFA Can Batlló ha decidit atorgar els 
premis següents:  

 

Concurs literari 18a edició 

 

- Primer premi a El gran miracle d’un petit àngel, de Joana Gironella 

 

- Segon premi a: El misteri de Tokelau, de Paola Fuentes. 

 

 

 

Concurs d’il·lustració 7a edició 

 

 

- Primer premi al treball sobre Re-re-re-besàvia de Paola Fuentes, amb el pseudònim de Tortuga. 

 

- Segon premi al treball sobre Re-re-re-besàvia de Marta Quirós presentat amb el mateix pseudònim 

Atzerola. 

 

- Tercer premi al treball sobre Prats de Paula Maxenchs, presentat amb el pseudònim Moon. 

 

Els treballs d’il·lustració estan inspirats en els poemes d’Anna Gual Prats i Re-re-re-besàvia que es 
reprodueixen a continuació. 

  



 

 

Tots els segles són el mateix segle. 

Només canvien els colors i les formes. 

Els costums. 

Els bacteris. 

 Re-re-re-besàvia, d’Anna Gual (fragment) 

Publicat a :Altres semideus / Anna Gual. Barcelona, LaBreu, 2019. 

 

 

 

Prats. 

 

L’arbre que fa pedres 

se sent marginat 

pels arbres fruiters. 

 

Educar  

en la puntualitat  

de germinar. 

 

De germinar el que sigui. 

 

Anna Gual 

 

Publicat a: El tubercle / Anna Gual. València: Tres i Quatre, 2016. 

 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs literari de Sant Jordi 2021 
 

de la Biblioteca CFA Can Batlló 
 

EL GRAN MIRACLE D’UN PETIT ÀNGEL 
 

per 
 

Joana Gironella 
 
 

  



 

EL GRAN MIRACLE D’UN PETIT ÀNGEL 

 

En girar la cantonada gairebé ensopegues amb una parella jove. Ell porta una nena adormida als braços. Et 

sembla que els has vist abans però no saps quan ni a on. Amablement et cedeixen el pas, tu fas el gest d’agraïment 

amb el cap i somrius. Segueixes el teu camí, feixuga, recolzada al ta-ca-tà. Seus al banc de la plaça. Furgues en el fons 

dels teus records sense èxit. En aquest banc seies amb el Pere, fins i tot quan ja estava tan malalt. I se’t fa present en 

la seva absència per venir a auxiliar-te. 

 

S’havia fet tard i vas entrar a la sala d’actes del Centre amb la nebodeta al coll, per acomiadar-te dels 

companys que muntaven els decorats de la funció del diumenge. El Pere arrenglerava ordenadament les cadires 

davant l’escenari i va somriure en veure’t. T’havia demanat relacions sis mesos abans i tu l’havies rebutjat, dient-li 

que et sabia greu, però que te n’agradava un altre. I al cap de dues setmanes aquest altre, el Quimet, el noi més 

guapo i més desitjat et va demanar de ser novios. Que cofoia i envejada et senties, havies estat tu l’escollida! Però 

amb prou feines tres mesos el vas engegar, ja no podies suportar la seva conversa insulsa i pedant. El Pere, en canvi, 

escrivia uns versos meravellosos que recitava als entreactes però, que n’era de lleig, pobret. 

—Jo també marxo ara — et  va dir mentre col·locava al seu lloc la darrera cadira—, si vols t’acompanyo i et 

porto la nena. 

 La Martona, en braços del Pere, no va trigar gaire a adormir-se amb el caparró dolçament recolzat damunt la 

seva espatlla. Una dona gran, que caminava amb l’ajuda d’un bastó, es va creuar amb vosaltres, us va mirar i va 

esbossar un mig somrís. “Aquesta senyora deu haver pensat que som un matrimoni amb la nostra filleta”. Per 

sorpresa teva, aquesta imatge et va despertar una tendresa aclaparadora.  

 Quan vau arribar al portal de casa, el Pere et va donar la nena, que va obrir els ullets per tornar a agafar el 

son de seguida, aquest cop recolzada a la teva espatlla. 

 —Vindràs diumenge a veure la funció” 

 —Sí, si vols..., em pots venir a buscar i hi anem junts —et vas sentir dir, agosarada, com si no parlessis tu. 

 El rostre del Pere es va il·luminar com si hagués sortit el sol. Et va semblar bellíssim.  

—A les sis... et va bé? —va dir amb la veu tremolosa. 

—A les sis —vas confirmar amb les galtes enceses. 

Vas pujar les escales sense sentir els graons sota els peus. L’angelet adormit havia fet el miracle. El vas 

estrènyer contra el teu pit, suaument, per no despertar-lo. 

Comença a fer fresca, et poses dreta, recolzant-te al ta-ca-tà. Enfiles el camí de casa, a poc a poc, la casa 

buida i silenciosa que avui ompliràs amb un record nou, potser el més bonic de tots. 

 

Joana Gironella (Arrels i branques) 

 



 

 

3r. Premi il·lustració Paula Maixenchs  



 
EL MISTERI DE TOKELAU 

 

 

Fa molts anys enrere hi havia una gran ciutat anomenada Tokelau, aquesta estava al mig de l’oceà 

pacífic i va ser una de les civilitzacions on més habitants hi havia que es dedicaven a la pesca, per això fou 

reconeguda com la més important arreu del món. 

 
Un dia com qualsevol altre, la població pescava pels seus mars, quan de cop i volta es van adonar 

que començava a entrar aigua pel port; van pensar que era un succés anormal, però que no aniria més 

enllà; d’un moment a un altre va començar a pujar i pujar cada vegada més la marea fins que l’aigua va 

inundar quasi tota la ciutat.  

La població estava espantada i no sabien què fer, llavors van agafar les seves barques i hi van pujar, 

no van trigar gaire en fer-ho, ja que cada cop es veia menys la superfície d’infraestructures. 

La fauna marina s’hi anava acollint de gran part del territori, omplint així tots els petits racons de la ciutat de 

peixos; hores més tard la ciutat va estar tota plena d’aigua amb milions de peixos, tortugues, corals... tot era 

molt bonic, però molt poc pràctic per a viure. 

  

Després d’alguns anys va tornar a ser zona de pesca, però mai va tornar a ser com abans, ja que en 

les seves aigües hi passaven coses estranyes i místiques com que les marees tenien tanta força que et 

portava a llocs recondits plens de remolins, on no hi havien sortides i mai tornaves, també l’aigua salada de 

l’oceà es convertia en dolça i els peixos es posaven transparents. 

Tokelau va ser una ciutat oblidada plena de fauna i recordada històricament, la qual va ser anomenada “la 

ciutat mística del Pacífic”. 

 
Paola Fuentes (Tortuga). 

  



 

 

 

Segon premi d’il·lustració a Marta Quirós 


