
 

Us presentem la selecció que hem fet dels SMS d’amor en català 

que han participat en el concurs organitzat per Ràdio Sant Boi i 
el Servei Local de Català del 15 de març al 15 d’abril de 2013. 

 
Hem revisat el text dels missatges i hem fet les esmenes adients 

per adequar-los a la normativa lingüística. 
 

Esperem que us agradin. 
 

 
 
 

 
 

Sant Boi de Llobregat, abril de 2013 
 



 
T’estimo matemàticament, amb un amor  trigonomètric, però 

físicament i químicament ets la meva fórmula especial. 
Julia Romero 

 

 

Passa el temps i en el fons dels teus ulls encara  veig 
l’albada del nostre amor. 

Lluís Encinas 
 

 
Com una maduixa, el nostre amor té el roig de la passió, la 

dolçor dels nostres petons i la frescor de tantes rialles  
compartides. 

Rosa Mestres 
 

En el verd dels teus ulls es reflecteix tot l’amor que sento per tu 
i la llibertat del plomatge dels ocells que volen tan amunt com 

els nostres somnis. 
Rosa Mestres 
 

Sigues el terrosset de sucre que endolceix  el cafè dels meus 
matins. Sigues la raó per la qual em llevo cada dia. Sigues tu, 

seré jo, serem nosaltres.  
Mar Mulero 

 
Benvingut a la república independent del meu cor. Penja la 

jaqueta i ajuda’m a construir la nostra vida. 
Mar Mulero 

 
Espantaré  els dracs que calgui per poder-te regalar una rosa i 

demanar-te que passem tots els Sant Jordi plegats. 
T’estimo. 

Alba Delclós 
 

 



Acarona’m amor meu, abraça’m com tu saps, que gravaré en  la 

memòria les delícies de l’instant.  
Núria Aguilar 

 
Al teu costat tot s’atura, el meu cor no batega. Fins que els  

teus llavis humits em regalen un dolç petó.  
Marcel Cendra 

 
Gràcies a tu sóc la reina de la casa, la bruixa de les pocions, la 

fada que resol encanteris, la bella, la bèstia...gràcies a tu tinc 
una vida de conte. 

Joana Balcells 
 

Ets el valor que no tinc. Ets la fe que he perdut. Ets l’amor que 
tant he buscat. Ets el meu tresor.  

Mercè Martínez  
 
Mireia, la meva princesa dels llavis de maduixa, perquè no vull  

que acabi un dia sense saber de tu, ni que en comenci  un altre 
sense  tenir-te amb mi. 

José María Fernández Soriano 
 

Ets l’estel que més brilla en el meu firmament. T’estimo. 
Rosa Maria Marqués 

 
Et vaig triar a tu... Perquè ets la persona que em fa feliç, per la 

qual em vaig arriscar a dir tot el que sentia. 
Víctor Fernández 

 
Els anys passen molt ràpid i aquest viatge que és la vida 

tinc la sort de compartir-lo amb tu cada dia. Em sento molt 
afortunat i orgullós. 

Ivan Masip 
 

L’abril s’emporta els abrics i la teva pell torna a estar a l’abast 
dels meus ulls, dels meus llavis si els volguessis. Amor a flor de 
pell i la flor, una rosa.  

Carme Lucas 
 

Com en un somni penso en tu, al meu costat, i l’esperança 
consentida amb el vent m’ha sortit del teu ressò, una follia. 

Fabian González 



La vida no és un conte, ni tu cap Sant Jordi, però em fas        

sentir tota una princesa.  
Consuelo Hernando 

 
És el temps que passo amb tu el que em fa tan important. 

Rosa Tintoré 
 

M’agraden les teves dolces ganyotes, els teus acudits 
amargants i els teus petons de xocolata. Ets un bon pastís! 

Núria Aguilar 
    

El teu alè és l’alè de les flors, la teva veu dels cignes    
l’harmonia, la teva mirada és l’esplendor del dia i el color de la 

rosa és el teu color.  
Ramon Angles 

 
De nit et somio, de dia t’enyoro. I és al teu costat on moro, 
moro d’amor.  

Marcel Cendra 
 

De la teva mà vaig entrar al món dels somnis i m’ensenyares a 
volar i estimar. Ara tan sols desitjo no despertar. 

Marcel Cendra 
 

Mai havia estat tan bonic fer l’amor fins que el vaig fer amb tu. 
Tu em fas volar, somiar i creure. No te’n vagis d’entre els meus 

llençols, si us plau.  
Rocio Pérez 

 
Quants anys passats, amor meu, des d’aquell primer petó, no 

l’enyoro gens, no, perquè quan ara em beses, va més carregat 
d’amor. 

Mercè Martínez 
 

Ens vam casar molt joves,  ja estem jubilats, els anys han  
passat  de pressa i seguim enamorats.  
Joana Balcells 

    
No em cal dormir per somiar. No em cal tancar els ulls per  

viatjar als núvols. Només em cal sentir-te a prop, sentir la teva 
veu...T’estimo!  

Andrés Sánchez 



Saps, només em cal mirar-te als ulls per sobreviure el dia a dia, 

somriure sense motiu quan em toques sense voler, t’estimo. 
Enric Alegre 

 
Amiga et vaig conèixer, en amant et vas convertir, i ara el meu 

amor ets i seràs. Sempre estaré amb tu princesa! T’estimo! 
Andrés Sánchez 

 
Quan vaig deixar de buscar l’amor va ser quan el vaig trobar. 

És ara quan m’he adonat que la vida és meravellosa. La meva 
vida...tu. T’estimo. 

Andrés Sánchez 
 

Tinc un somni, passejar junts de la mà, aixecar-te si caus i que 
m’ajudis si ho faig jo, el compartim? 

Enric Alegre 
 
La teva mirada m’encisa, m’il·lumina el teu somriure, els teus 

braços, quan m’atrapen, tot el món se m’oblida. 
Consuelo Hernando 

 
Desitjo ser al teu costat, demostrar-te quant t’estimo, fer-te 

una abraçada, besar aquest llavis dolços que enyoro nit i dia. 
Consuelo Hernando 

 
Hi ha una estrella al cel que brilla més que les altres. La miro i 

porta el teu nom.  
Rosa Tintoré 

 
Els teus ulls, el teu plor, deixa’m que et bressoli fill meu per 

transmetre’t el meu amor i obtenir, a canvi, el premi del teu 
somriure i serenor.  

Núria Aguilar 
 

L’amor és el batec del cor del món. Tinguem-ne cura ! Perquè 
no s’aturi mai.  
Paqui Navarro 

 
La immensitat del cel, la tranquil·litat del mar, la vida i la mort  

alhora...no saps el plaer que et perds per no poder mirar-te els 
ulls directament.  

Julia Romero 



Ets l’única persona amb dos cors, el teu i el meu. T’estimo. 

Julia Romero 
 

Despertar i veure els teus ulls m’alegra el matí. Quan sento la 
teva veu, m’alegra la tarda. Però quan et veig, s’omple el dia 

complet.  
Miquel Morte 

 
Des que t’he conegut no puc dormir pensant, amor, en aquest 

color de flor que irradies.  
Ramon Angles 

 
He vist la brillantor als teus ulls i m’han parlat. Tot seguit he 

sentit el fort batec del meu cor dient-me, hola amor. 
Montserrat Rubió 

 
Per a mi no hi ha dates especials amb tu...cada dia és  
extraordinari  perquè sé que et tinc al meu costat. 

Albert López 
 

La meva realitat supera els meus somnis quan estic amb tu. 
Romandria en vetlla les nits per no perdre ni un instant al teu 

costat.  
Rocio Pérez 

 
Sempre vaig pensar que no podia estimar més del que havia 

estimat, però em vaig equivocar. Al teu costat el meu amor és 
encara més infinit.  

Rocio Pérez 
 

Per què t’estimo tant fill meu? Per què m’agrada el teu 
somriure? Per què les teves penes són meves? Ets la meva raó 

de ser, sense tu...no sóc res.  
Joana Balcells 

 
T’estimo i sempre t’estimaré tota la vida, amor meu, em dius  
tot xiuxiuejant a l’orella fins que, adormida, em quedo entre les 

ales dels teus braços.  
M. Carmen Ortega 

 
 

 



Els teus llavis tan tendres, tan amorosos, em transporten fins 

als núvols, acaronats de fina pluja i borles de cotó. 
M. Carmen Ortega 

 
L’amor que en professes és tan tendre i tan profund que ni un 

sol instant puc apartar-me de tu.  
M. Carmen Ortega 

  
Com dir-te que t’estimo, si no tinc més paraules? Com dir-te 

que et necessito, si ja no escoltes? Podria fer-te feliç si em 
deixessis. 

Sheyla Buere 
 

Cada vegada que estic amb tu para l’univers. 
Anna Martínez 

 
Mireia, ets la meva inspiració que pinta colors on no els veig,  
amb tu no temo, amb tu m’atreveixo, sense tu no sóc, sense tu 

no puc. 
José María Fernández Soriano 

 
En aquest moment el que menys m’importa és la rosa que et 

porto, si ho comparo amb el somriure que tu em fas. 
Eric Aguilera 

 
Quan arribo a casa i m’abraces, totes les preocupacions 

carregades durant tot el dia desapareixen. 
Eric Aguilera 

 
Gràcies per donar-me cada dia l’oportunitat de poder 

escoltar-te i aprendre molt de tu. Per a mi ets tot un 
exemple a seguir. 

Eric Aguilera 
 

Tu, carinyo,  em fas viure. Gràcies a la teva vitalitat i encant. 
Albert López 

 
Tu i jo ens estimem. M’encantes i per a tu són els meus 
sentiments més nobles, bonics, forts i fidels. 

Albert López 
 

 


