
Pixavins i papallones
arriben tot jugant, 
mesclant-se entre els aromes,
saludant tot el veïnat.

Calor

Han tornat a conviure a la plaça
nius d’oronetes i àgils gats, 
el sol groguenc desperta, a les cases,
perfums d’esmorzar i pa torrat.

De nou el dia s’allarga
i les flors renaixen de colp,
olors de totes les classes
arriben a cada cantó.

La revolta ja està ací,
entre colors i emocions, 
enlairant tots els sentits
i provocant sensacions. 

Prepareu la descoberta, 
la sorpresa naix així, 
entre aires d’aventura 
que t’esperen pel camí.



8 9

Cançó de victòria

Més enllà del somni
viu veloç la realitat, 
desperta i evident,
plena i emergent,
com un riu abundant. 

Et saluda divertida, 
esperant el teu encís, 
que dones una resposta 
que l’òmpliga de sentit. 

Alçar-se al matí, 
reunir-se a la taula, 
cantar a crits, 
saltar sense pausa, 
clams i emocions,
llavors i cançons,
trampolins de victòria.

Olorar un bon fruit, 
usar la paraula, 
actuar amb sentit, 
ofegar la nostàlgia,
clams i emocions, 
flors i cançons,
trampolins de victòria. 

Aïllar el malson, 
abraçar la sorpresa, 
ressorgir cada sol, 
admirar la bellesa, 
clams i emocions, 
boscos i mons, 
noves sensacions, 
perfums de victòria. 



10 11

Llibertat, imaginació i ales

Respirar les finestres obertes
amb el vent pentinant la cara,
olorar un pastís acabat de fer,
amb el roig ben fogós a la galta.

Dur a terme una bona malifeta, 
sense malícia i molt ben pensada, 
córrer sense presses, entre jocs, 
compartint el que és de tots. 

Nadar el riu, corrent amunt, 
arribar al cim, construir un niu, 
estimar la vida, fer fora el fum,
trencar cadenes, despertar la llum.

Volar sense presses,
abraçant l’aire entre el que penses, 
imaginació i ales, poder i fades,
llibertat decidida, garantida a gambades. 



14 15

Crea, escriu, fes

Quedar-se sol a casa 
és descobrir un món nou:
escodrinyar cantons ocults, indrets amagats
entre els forats dels prestatges, dins dels vidres, 
al fons dels armaris i dels calaixos tancats. 

Hi ha més històries vigilant-nos 
de les que imaginem i esperem, 
ens observen en penombra, 
esperant que arribem. 

Tot és qüestió de perspectives,
tot depén de com mirem.

Hi ha tants contes com racons, 
tantes vivències com visions,
tants relats com ocasions, 
tantes emocions, com experiències i passions.

Trobem la llum que crea
cridant-nos des dels llibres, 
caiguem en el joc de les paraules 
i fem-les toves i flexibles, 

unim síl·labes i síl·labes, 
omplim pàgines vivint aventures, 
tantes peripècies com t’imagines,
tantes possibilitats com cregues.
Fes teues totes les estreles que desitges.


