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Fa dos dies, a l'habitació de casa meva supurava amor i nostàlgia vaig localitzar de seguida una llibreta de

les tantes que de petita utilitzava. Sempre he estat d'estrenar llibretes de tot tipus i no acabar-les mai, o

reprendre-les posteriorment, convertides totes en contenidors de gargots esporàdics i textos random

d'estats emocionals. Per sort, aquests no són atemporals. De ben nyaja tenia la mania de detallar cada

creació amb informació complementària: data, hora, lloc, amb qui estava, i fns i tot si estava fent coses

paral·lelament com mirar els dibuixos animats o menjar. 

Fa dos dies, el 29/11/2015 em retrobo amb LA llibreta quadriculada de tapa de color verd-fosforito-

transparent. Sempre havia estat allà mateix, a un pam en tot moment. I just FA DOS DIES, quan li faig cas,

me n'adono al moment que, gràcies als astres i tot el que calgui per pensar que no és casualitat, coincideix

exactament la data de poemes datats el 29/11/2003, amb el present actual, 12 anys després. En aquella

ocasió només vaig apuntar un element més, l'edat: 10 ANYS, però sento MOLT FORT la sensació del

moment. 

Era dissabte, ho sé perquè la inspiració em va venir acabat de dinar en un restaurant que habituàvem els

dissabtes amb la família, cosins i avis inclosos. Veureu que la majoria dels poemes (tenia clar què era un

poema?) són fets el mateix dia, ben bé un rere l'altre, sense haver conclòs encara l'àpat familiar, a mode

casi d'escriptura automàtica o de criatura que es sentia lliure i MOTIVADA, suposo. També veureu que molts

segueixen la lògica de la rima-cantarella típica de les cançons DE NENXS PETITXS que traguem perquè se

suposa que som NENXS PETITXS. Fijo que m'inspirava força de les nadales cantades durant el sopar de

Nadal (apunt: era novembre i segur que ja m'estava preparant el poema après a l'escola per cantar damunt

la taula). Percert, sabia què era un àngel, i l'infern? M'han sorprès altres conceptes més romàntics-poètics-

literaris trets de ves-a-saber-on = tot el que ens envolta = relacionat amb la vida, l'infnit, la pau, la bellesa, la

fantasia, bla bla bla. 

Personalment, m'agraden més els poemes que s'escapen de tot aquest imaginari remastegat del que

mastegava, i són més simples i quotidians, com per exemple: LA BANDA DE GATS, LA LLUM i EL COTXE.

Tot i que amb el de UN GRAN SOMNI se'm podria psicoanalitzar de ple. Per últim, he afegit també EL

DIÀLEC (que tot i la seva forma amb guionets, tal i com ho vaig escriure, suposo que en el meu cap em

referia a un monòleg). De fet, li volia llegir al meu cosí però al fnal ho vaig deixar córrer perquè creia que no

li faria gràcia i m'ho passava més pipa jo sola amb les poesies, però m'ha semblat curiós, sobretot per

haver-me imaginat un context futurista de la societat en què “els objectes aniran volan, i si et trobesis alguna

cosa que ronda per alla que algú seli-ha escapat i t'agrades doncs te la cadaries, a que és guai l'espai?”.

No sé si d'això en podreu treure res, però he tingut la necessitat d'esplaiar-me i fer-vos-ho arribar per si us

mou algun NOSEQUÉ. Desitjo que rieu una estona i, en cas de remanar aquest material, escolliu allò que

preferiu!
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29 / 11 / 2003

EL CANT

Jo anava caminant, 

tot cantant, 

i saltant, 

per tant, no trencant, 

el cant, i imaginant el 

so del cranc. 

**************

29 / 11 / 2003

LA BANDA DE GATS

El 1er gat s'envá, 

el 2on té son, 

el 3er está sensenser, 

el 4rt está enfadat, 

el 5é prén el te, 

i el 6é té un nosequé. 

Ai quina banda...

**************

29 / 11 / 2003

LA PEDRA

Tinc una pedra, peró

s'emescapa, 

agafo un altre i s'envá. 

Quina puc agafar? 

Doncs agafa un altre 

i amágatela. 

**************

29 / 11 / 2003

LA SERP

Agafo una serp

l'enrollo, l'enrollo

agafo una serp, peró

qui l'enrollerá? 

Agafo la serp, 

l'estiro, l'estiro,

agafo la serp, i la

deixo anar. 
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**************

29 / 11 / 2003

LA LLUM

Anjego la llum, 

l'apago, l'apago

anjego la llum, i

la torno apegar, 

peró l'andemá la

torno a enjegar. 

Daqui un més

s'espatlla, sespatlla, 

peró daqui a un altre més

la porto a areglar. 

**************

29 / 11 / 2003

LA POMA

La poma no pot ser 

rosa, groga, ni negra, 

peró pot se vona, freda i fresca. 

Es rodoneta, petita i 

vermella, peró a la 

gent els i agrada més

senséra. 

**************

29 / 11 / 2003

L'ESTEL

A l'estel li agrada

volar, com els osells, 

les aguiles, i els ratpanats. 

Es molt llaujer com

quan un àngel cau del 

cel. 

Quan el fem volar li 

agrada, li agrada. 

Quan el fe volar li 

agrada i no vol parar. 
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**************

29 / 11 / 2003

UN GRAN SOMNI

Jo volava pel mes

enllá sense parar, 

amb unas ales de 

cristall, que no és

trenquaven mai. 

ERA FANTASTIC!

Amb fadas, nans, mags

i fullets, tots jujaven i 

no paraven, tot jujant

anava cantant, de cop

vaig tanca els ulls, i quan

els vaig ovrir no vaig

trovar res, només

soledad, tristesa, i pobresa, 

travallaven i no

descansant, 

ERA L'INFERN!

**************

29 / 11 / 2003

LA MAR, LA PAU, LA TRANQUILITAT. 

Si posem la ma en 

el mar, no sentim algu? 

Tranquilitat, pau, no

sentim algu?, jo em

sento relaxada, com si

el temps s'agues aturat, 

es una sensació molt

bonica. 

I quan el veus calmat

i em la posta de sol és

tan bonica, jo

m'adormiria, us

himagineu la posta de sol? 

**************

29 / 11 / 2003

EL COTXE

El cotxe fa run, 

run, el cotxe fa
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run, run. 

El cotxe exelera, 

el cotxe va enredera, 

no té solta ni volta

si li fas fer una volta

no té solta ni volta si

li tanques la porta, 

el cotxe té gana, 

el cotxe vol manjar, 

litens que dona betsina

per poder avancar. 

**************

3 / 1 / 2004

Quan 1 fulla cau de

l'arbre signifca la primavera

Quan 10 fulles cauen

de l'arbre signifca l'

istiu.

Quan 50 fulles cauen

de l'arbre signifca la

tardór. 

I Quan cauen totes

signifca l'hibern. 

A que son divertides 

les estacions de l'any?. 

**************

3 / 1 / 2004

DIÀLEC

- Us imagineu l'any 3.490? si? Pues jo no, no, numes m'imagino a tots a la lluna amb una peixera al cap, si, 

si, saltant com la Jeidi, tot i que ja ningú la recordarà, esclar.

- I encanvi de cotxes estarà tottottot, i quan dic tot és tot l'espai ple de cuets buladors anant amun i avall.

- per exemple en el planeta mart hi aurà una estrogasolinera (osigi una gasolinera de l'espai)*, a venus un 

*corteingles, i així igual amb tots els altres planetes. *especial

- els objectes aniran volan, i si et trobesis alguna cosa que ronda per alla que algú seli-ha escapat i 

t'agrades doncs te la cadaries, a que és guai l'espai? *per entendreu millor.


