
 

 

 

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 12 de març al 9 d’abril de 2014. 
 
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 2014 
 



 

 

 
Andrea Buendía 

 

 Pintaré tombarelles amb tu, amb tu saltaré sobre aquest abisme sense 

por. 

 

 
Francesc Hidalgo 

 

 Esclat de primavera, de flors i de colors, de cames boniques i 

bronzejades, de camises obertes i emocions. Esclat al meu cor 
d'espurnes que volen encendre el teu amor.  

 
Maria Rosa Anglès 

 

 Ets la nineta dels meus ulls, el picarol del meu cor, la floreta ardent 

del meu agulló. 

 
 



 

 

 
Anònims 
 

 Vull felicitar-te un cop més pel teu aniversari i et desitjo que siguis 
molt feliç en aquest dia tan especial per a tu i per als que, com jo, 

t'estimem tant. Felicitacions. El teu marit Carles.  
 

 Pel teu afecte i suport i,  a més,  perquè ets única i meravellosa. Per 
tot això en aquest dia tan especial per a les mares  et vull desitjar tota 

la felicitat del món. El teu fill Carles. 
 

 Ets el meu regal de cada dia. 

 

 Els éssers humans necessiten donar-se suport per viure. 

 

 Et menjaria amb roba i tot malgrat que estigués un mes cagant draps. 

 
Montse Escuté  

 

 S'ha d'estimar de veritat i amb bogeria per  poder gaudir d'un raconet 

del cor i ànima de la persona estimada. 
 

Anabel Barbancho  
 

 T'enyoro i et busco. Em toques i cremo. Si m'ignores, t'odio. Quan et 

penso,  somric. Això només pot ser una cosa, estic irremeiablement 
enamorada de tu.  

 
 Noelia Puigdengoles  
 

 Entre els plecs dels llençols del meu llit s'amagava la fórmula que 
causa el meu somriure. Ara només queda girar-me i trobar-te. Ets 

aquí vida. T’estimaré sempre.  
 

 
Carla Anguera 
 

 Una rosa. Un llibre. Una espasa. Un drac. Una parella. Un amor. Una 
diada. Un patró. Una tradició. Un costum. En resum: un Sant Jordi 

plegats i enamorats.  
 

Sandra Sánchez 
 

 Un desig? Caminar de la teva mà tota la vida. T'estimo molt, fins a 

l'infinit i més enllà! Gràcies per existir.  
 



 

 

José L. Molinuevo 
 

 Tretze poemes d'amor jutjats viatgen ja lliures pel mar, i et criden cada 
segon,  papallona d'or que bategues sota el meu arbre trencat. 

 

 Tretze poemes d'amor jutjats viatgen ja lliures pel cel  i et criden cada 

segon,  estel blanc. El meu arbre trencat t'amaga, mai t'oblida, t'espera 
eternament. 

 

Raquel Serra 
 

 Voldria fer d'aquests instants, somnis, com si fóssim infants, espurnes 
que mai no puc esborrar. Sentiments gravats d'aquells moments tan 

entranyables que només tu em saps donar.  
 

 On s'amaga aquell amor tan  esperat i que només veig quan ets al meu 

costat? És el meu cor accelerat el que mesura com t'estimo de veritat.  
 

 Tanco els ulls i sento amb mi aquella fantasia que m'agradaria tenir. 
Somio amb tu i fas que la meva vida tingui sentit, tocant les estrelles 

en el cel infinit.  
 

Maria Angeles Hidalgo  
 

 Ja no ho esperava, despertar-me cada matí amb la il·lusió dels teus 

bons dies. Ni el xiuxiueig suau de les teves bones nits. Topar-me amb 
l'adoració de la teva mirada acolorint trossos de la meva vida. Jo, tot 

això ja no m'ho esperava.  
 
Montse Parra  

 

 Amor meu: les teves carícies, la teva mirada i el teu somriure 

emplenen la meva vida, em dónes forces en els moments de debilitat  i 
alegria en els moments de tristesa.  

 
Olga Chamorro 
 

 Sóc com sóc perquè t'estimo.  
 

Rubén Perera  
 

 Si tingués una rosa cada vegada que penso en tu,  estaria sempre 
passejant per un jardí. 

 
Saray Martínez  
 

 Em vas ensenyar que el cel no és a dalt, sinó al teu costat. 
 



 

 

 Tu ets el sol dels meus dies, el vent del meu cel, les ones del meu mar 
i el batec del meu cor.  

 
Francesc Hidalgo  

 

 Si aquest missatge no t’agrada, no el llegeixis. Però si el que t'agrada 

és el missatger, o sigui jo, llavors devora’m amb petons, nena dolça! 
 

 Ets tan a prop meu com el batec del meu cor, per això t'agraeixo tant 

tota la vida que em dónes amb el teu amor. 
 

 
Eva Rué 

 

 Des del primer dia que et vaig veure, el meu cor sempre sospira per un 

sí dels teus llavis carmesins .  
 

Hubie Chen  

 

 El meu amor per tu té cap, té peus, té suc, té bruc, i de pebre picant, 

en porta un toc. 
 

Consuelo Hernando  
 

 Els sentits m'enterboleixen, els sentiments em confonen, les ombres 

de l'amor em persegueixen quan els teus llavis em besen. 
 

 Quan ets al meu costat tot el voltant m'enlluerna, no marxis mai,  vida 
meva, així tindré felicitat eterna.  

 

 Ets la dona que em  dóna un cop de mà, la que posa l'espatlla perquè 

pugui plorar, la que té sempre obertes les portes de bat a bat.  
 

 

Joana Balcells  
 

 Torna la mirada enrere, com els anys han anat passant, els dies de 
joia i pena els hem anat passant.  

 

 Els teus braços m'empresonen, els teus braços em bressolen, vull que 

el temps s'aturi ara, que mai més arribi l'alba.  
 

 M’impregnes de serenor, m'encomanes fortalesa. Per què els sentits no 

responen al crit de la teva tendresa?  
 

Toni Garnica  
 

 Terrible el silenci de tantes paraules ensordidores que reprimeixen 
l'amor que sento per tu.  



 

 

 

 El meu amor és d'aigua, regalima en el més profund, fosc i humit de 

tu.  
 

Adrià Sánchez  
 

 M'enxampes mirant-te. Rius, ric. Les teves pupil·les em diuen, "bon 

dia". Jo t'ho dic amb la mà esquerra. Dia rere dia desitjo que no arribi 
mai l’autobús. 

 
Càndida Jiménez  

 

 Només unes paraules: t'he estimat sempre, encara que no ho 

sàpigues. Trenta-set anys que ens vam conèixer. Durant tres mesos: 
uns balls i el meu primer petó. Teva.  

 

 Febrer 76. Tres mesos, només uns balls, el primer petó... Però 
t'estimo, encara que no ho sàpigues ni em recordis. Com desitjo 

retrobar-te! M'ho permetrà el destí?  
 
Paki Sánchez  

 

 Sobrevisc gràcies al teu alè.  

 

 De la teva boca surten els meus somnis. 

 

 Quan penso en tu el dia es torna lluent.  

 
María González Romero 

 

 Els éssers humans necessiten l'aire per viure. Jo,  en canvi, puc 

aguantar la respiració sota l'aigua uns minuts, però m'imagino un 
segon sense tu i gairebé em moro.  

 

Carme Lucas  
 

 Això és el que més estimo de tu després de mil anys junts: que 
m'acaronis i em besis els llavis i les espatlles després de fer l'amor, 

Amor.   
 
Maria del Salz Castro  

 

 En veure't,  les papallones voltegen pel meu cos, s'esvaloten. Al teu 

costat es tornen boges. 
 

 Tantes nits vaig somiar amb el mar que reflecteixen els teus ulls que, 
de vegades,  puc escoltar el murmuri delicat de la brisa marina.  

 
 



 

 

Joan E. Passarrius  
 

 No estimar-te és com voler pintar el so d'una llàgrima en caure. 
Impossible.  

 
Montse Rubio  
 

 M'omple d'un efecte profund el fet de la teva existència. La teva rialla 
és el millor gest per il·luminar la meva vida.  

 
Mercè Martínez  

 

 Sóc boig: sento plaer quan la teva mirada em tortura, quan els teus 

llavis m'humilien, quan lentament m’acaricies i mutiles tots els meus 
sentits fins a sotmetre’m. 

 

 Amor, com guerrer orgullós et vaig buscar  entre pàgines de llibres 
oblidats, en moviments sensuals de ball... i et vaig trobar sota la 

simpàtica taca d'un gelat de xocolata.  
 

 Sóc batec d'un cor ancià, mirada de somnis trencats, esbós d'un 

somriure encisador. Sóc el teu devot enamorat.  

 
Maria Rosa Anglès 
 

 Des que em vas deixar no he parat mai de plorar. Si us plau,  torna ja 
al meu costat, retorna'm la felicitat.  

 
Tarek Rios  
 

 Avui he vist moltes parelles de solters. Ells busquen sense saber que 
mai seran dos  si un no aprèn primer a seduir-se a si mateix. 

 
Laura Garrido 

 

 Jo, per tu, mataria dracs i faria créixer roses.  

 
Sonia López  
 

 L'amor es voler compartir sempre amb tu espai, temps i vida. Gràcies 
pels moments que em fas riure i em fas viure. T'estimo. 

 


