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EL JARDÍ 

Quan miro el jardí i tota la seva diversitat  

no puc més que admirar i contemplar aquesta bellesa tan particular;  

sensacions i emocions es desperten sense parar, 

 formes, aromes, perfums...  

Tantes com gent hi ha.  

Ens remouen els records... 

MIRYAM SOSA 

 

AMANDA 

Acabo de fer 30 anys. Quin absurd és aquest? 

Mireu-me, pare, i digueu-me: per què a mi? 

Agafa’m fort la mà, amor meu. Som aquí. 

Només has de tancar els ulls i descansar. El dolor marxarà. 

Descansar? No, mare! Jo vull viure! No vull morir! 

Amanda, t’estimo. Allà on vagis, tard o d’hora et vindré a buscar. 

LAURA GINÉ 

 

TEMPS 

Temps, on ets? 
Jugues amb mi, veritat? 
Ets aquí, però no hi ets... 
Et busco i et trobo i llavors fuges, te'n  vas... 
On sóc jo en aquest moment? 
A l' ahir, a l'avui, o a l'endemà ? 
Somiar i despertar... 
A tu et posseïm, només a tu... la resta són il·lusions 
Sí, ho sé, tu decideixes, 
Quant temps queda? 
Tic tac... 
Tic tac... 
 
CHARI GARCÍA 
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JO VULL 
 
Jo vull la pau, no vull la guerra 
Amor i amar, somiar, cantar... 
 
Jo vull llum amb molta força 
Per viure, per saltar, per lluitar... 
 
Jo vull ànima i no grandesa 
Per sentir, per cridar, per pujar, per assolir... 
 
Jo vull la pau, no vull la guerra 
Jo vull somriures que callin plors 
Dolces paraules que sonin fort 
 
Jo vull abraçades que apaguin armes i 
Vull focs que apaguin flames 
 
Jo vull aigua que corri neta 
No vull sang que tot tenyeixi... 
 
Jo vull ales que volin lliures 
No vull gàbies que tot oprimeixen 
 
Jo vull la pau, no vull la guerra... 
 
CHARI GARCÍA 

 
 
EXPLOSIÓ VERMELLA 
 
Per què la teva ombra no em toca 
ni el teu alè entebeeix les meves galtes? 
si la teva pell està fregant la meva 
i els teus ulls arriben fins al fons dels meus. 
 
Vull que el teu cor es parteixi 
i en la seva explosió m´ompli, 
a borbolls vermells i calents, 
unint la meva ànima a trossos. 
 
JULIO ÁLVAREZ OLIVÉ 
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A LA MEVA PADRINA 
 
Podria escriure pàgines senceres sobre la meva  padrina, 
però tan sols n'he escrit una per recordar-la amb amor i carinyo. 
Era una dona ni molt alta ni molt baixa, 
ni molt grassa ni molt prima, 
a qui tothom coneixia per la Matilde, 
la dona d'en Joanet. 
Durant els 60 anys que va viure la recordo com si fos ara: 
riallera, amable, pulcra ,discreta i, sobretot, treballadora. 
Li agradava anar al tros per ajudar al seu espòs, 
I, si no, es quedava a casa fent el que més li fascinava: 
les puntes de coixí. 
No va sortir mai del seu poble, segons ella no li calia 
ja que tot ho tenia allí: marit i filles. Això sí, coneixia 
els voltants com el palmell de la seva mà. 
Una guerra va passar, encara que joiosa se sentia 
d'haver conservat tots el seus éssers estimats. 
Fins que un dia, sense fer soroll, va morir, 
i ho va fer tal com havia viscut: discretament i amb un somriure a la boca. 
 
ROSA ROCÍAS 
 
 
 

PER A TU, GERMÀ 
 
Suposem que et trobo a faltar, tornaries? 
Suposem que no hi ha dia que no em recordi de tu, i cada vegada que em ve 
una imatge teva, 
vull abraçar-te i cuidar-te amb tant d’ímpetu perquè els meus passos vagin del 
teu costat. 
Recordes com et movies entre tantes dones? 
Era admirable. 
Avui en dia segueixo admirant-te, encara que mai t´ho dic. 
Estimat germà, suposem que m´atreveixo a dir-te el que mai t´he dit. Com 
reaccionaries? 
Nostre físic ens delata: som germans! 
Suposem que esborren aquest moment i tu ets més fort que mai. 
Confia en mi, jo ja ho faig en tu. 
 
LOLI  OLID 

 
 
 
 
 
 



Sant Jordi 2017  Intermedi 3 

  Laura Giné 

 

OC del Vendrell, CNL de Tarragona 

 

SANT JORDI 
 
Sant Jordi 
quin dia més bonic 
on tothom regala roses i llibres 
unes roses que es marceixen  
i uns llibres que sovint resten sense llegir 
oblidats en qualsevol prestatgeria. 
Quina alegria si San Jordi fos cada dia 
i les roses no es marcissin 
i els llibres no acabessin oblidats en qualsevol prestatgeria. 
 
ANTIOC BERTOLÍN 
 
 
 

CARLOTA 
 
Tenia moltes ganes de tenir-te 
i vas trigar molt a arribar. 
Però va valer la pena esperar-te 
perquè el dia que vas néixer 
vaig conèixer la felicitat. 
 
ELENA FALCÓN 
 
 
 

VIATGE DE TORNADA AL MEU BRUGENT 
 
Tanco els ulls a prop del Riu 
i escolto el murmuri de l’aigua caiguda de les muntanyes 
que em va veure créixer. 
Ha arribat el moment, 
és l’hora de tornar. 
Ha estat un viatge ple d’aventures, 
però sempre pensant en tu. 
Ara és per quedar-me amb tu per sempre. 
Ets el meu amor i la meva pau. 
 
XAVIER OLLÉ 
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LA SALUT 
 
Per començar t’he de dir... 
que et desitjo 
quan no et tinc. 
Que no et valoro 
quan et tinc. 
Què he de fer 
per sempre tindre’t? 
Cuidar-te? 
Mimar-te? 
Salut, et vull! 
Et vull tota per a mi! 
Tota per a mi...? 
No... No... No... 
Salut, salut per a tothom! 
 
M. CARME PASCUAL 
 
 
 

LA VIDA 
 
No deixis que la vida se t’escapi. 
No viatgem per escapar de la vida. 
Viatgem perquè la vida porti inoblidables 
i que mai s’escapin. 
 
VANESA MATAS 
 
 
 

UN PAS A LA VIDA 
 
No tinguis por a la soledat 
És la clau per la llibertat 
No et deixis maltractar 
Després d'aquest pas mai  
Te’n penediràs 
Sigues valenta, lluita 
I la fi serà la teva felicitat. 
 
MARIA VALLE 
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POESIA 
 
Avui el meu interior se sent buit 
encara que ho tinc gairebé tot. 
Com a ésser humà que soc 
enyoro el que no tinc. 
Però, en aquesta ocasió, amb molta raó. 
Per què? 
Perquè no els tornaré a admirar. 
És per això que avui els escric. 
Sí, a vostès! 
Encara que no estiguin aquí 
sé que m’estan escoltant. 
Perquè són part de mi, 
del meu cor, 
de la meva ànima, 
de la meva vida. 
Escoltin! 
Sí, és el meu cor i està bategant 
per vostès. 
Perquè són vida 
encara que no la tinguin. 
 
ALEJANDRA ARRIAZA 
 
 
 

LA MEVA ESTRELLA 
 
Estic al món gràcies a tu. 
Sempre et trobo quan et necessito. 
El teu amor és tan diferent... 
No pot mai ser substituït. 
Sense tu, mare, no puc viure. 
Desitjo que il·luminis la meva vida per sempre. 
 
KARIMA ALOUCH 
 
 
 

POEMA 
 
Estic vivint en aquest món dolent, 
dia a dia lluitant per 
una vida digna. 
Hi ha moltes barreres per travessar, 
però estic contenta de no lluitar sola. 
 
ESTEFANIA MUTIU 
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EL TEMPS S’EXHAUREIX  
 
Buidar el pensament, 
deixar en blanc la ment. 
No és fàcil, 
s’ha de ser àgil, 
però l’hem de tornar a omplir 
i de bons moments gaudir. 
La vida són quatre dies 
i si te’n refies, 
arribes a la meitat 
i ni t’has assabentat. 
L’única veritat, 
és que el temps s’exhaureix, 
l’ahir ja no existeix, 
i el demà no és pot preveure, 
per molt que ens ho vulguem creure. 
És l’avui el que hem de viure, 
respirar, sentir i riure, 
i amb la nostra gent 
viure el moment. 
És el que ens quedarà 
i del que tothom se’n recordarà. 
Un dia qualsevol , marxarem, 
ja no hi serem, 
i mai més tornarem 
Per això, hem de buidar el pensament, 
deixar en blanc la ment, 
tornar-la a omplir novament 
i tan sols gaudir del moment. 
 
EVA ARANDA 

 
 
 

MIL COLORS 
 
A qui no li agraden les flors 
si n’hi ha de tots colors? 
Quan em llevo cada dia, 
al veure-les, sento una gran alegria. 
 
SONIA RODRÍGUEZ 
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ESSÈNCIA 
 
Carrers plens de gent i 
Solitud 
Festa, sorolls, brutícia i 
Solitud 
De sobte, un esgarrifós silenci: el no res i  
Solitud 
Silenci... 
A la llunyania, amagada, 
tènue, aquesta veu 
Qui ets? T’escolto, no et reconec 
M’agrada, no estic sola i puc dormir 
Qui ets? Quan desperto de nou sorolls, brutícia i,  
Solitud 
Silenci... 
La veu més clara cada cop 
Qui ets? Enfortida desvetlla l’ombra del seu misteri: 
Una dragona dins meu. 
La reconec: no estic sola, 
em regala la paraula, 
m’endinso en ella, em parla: 
“La ràbia es crema amb foc 
L’espai neix de l’aire 
L’amor és la llavor per sembrar 
L’aigua porta la vida a la llavor” 
Em trobo a mi mateixa,  
Em miro, m’escolto, confio, m’abraço, somric 
Un crit d’esperança sorgeix: 
Soc jo, és la meva essència. 
 
A la Loli, amb molt de carinyo. 
SUSANA ANDÚJAR 

 
 
POEMA 
 
Roses blanques de seda. 
Roses vermelles de sang. 
Roses de tots colors. 
Llibres arreu. 
Carrers plens de gent. 
Cantonades plenes de roses. 
Cel blau, dibuixat de núvols. 
Feliç Sant Jordi a tothom. 
 
PAQUITA CAZADOR 
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UNA ROSA PER SANT JORDI 
 
Per Sant Jordi vull una rosa, 
no una rosa qualsevol, 
sinó una rosa preciosa, 
Una rosa vermella com el foc. 
Com la sang que va sortir del drac de l’amor. 
Una rosa que surti del teu cor, 
i que em faci creure en l'amor. 
 
DORIS LÓPEZ 
 
 
 
 
 


