Moments trobats
(Plagis nostàlgics, creació dels alumnes
del Bàsic 3, en homenatge al poeta
Maragall - maig 2011)
LA FAGEDA D’EN JORDÀ
Saps on és la fageda d’en Jordà?
Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i profund
com mai cap més n’hagis trobat al món:
un verd com d’aigua endins, profund i clar;
el verd de la fageda d’En Jordà.
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi a poc a poc;
compta els seus passos en la gran quietud,
s’atura, i no sent res, i està perdut.
Li agafa un dolç oblit de tot el món
en el silenci d’aquell lloc profund.
I no pensa a sortir, o hi pensa en va:
És pres de la fageda d’en Jordà,
Presoner del silenci i la verdor.
Oh, companyia! Oh, deslliurant presó!
Joan Maragall
(1860-1911)

Hem treballat, ens hem esforçat,
hem rigut, hem après i hem avançat...
Gràcies per tots els bons moments!
Lluïsa Gallego
Cursos de català per a adults
SLC de Barberà del Vallès
curs 2010-2011

Parc Nacional de la Gran Sabana a Veneçuela

1
Saps on és la Gran Sabana de
Veneçuela?
Si vas per aquest lloc, trobaràs una
impressionant immensitat de terra
d’un verd intens, on la bellesa i
l’imponent és el mateix.
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi a poc a poc
i s'endinsa en una natura
que ens convida a contemplar la seva bellesa.
Allà, les pinzellades de color que tenen els capvespres
et conviden a dir:
"No hi pot haver cap altre lloc del món tan majestuós que inspiri una
admiració i un orgull de ser veneçolà com
la Gran Sabana "
Sandra Hernández

Jardí Botànic de Santo Domingo
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El Jardí Botànic de Santo Domingo
Saps on és el Jardí Botànic?
Si vas pels volts de Santo Domingo,
trobaràs un indret molt verd i assolellat
amb frondosos arbres i flors com mai cap més
n´hagis trobat:
d’un verd intens com les fulles d’un arbre
i ample com les onades del mar.
el caminant, quan entra en aquest lloc,
omença a caminar-hi a poc a poc,
compta els seus passos en la gran quietud,
i no pensa en sortir o hi pensa en va
amb aquell cel tan assolellat i tan blau mai sortiria d’allà
Eneida del Rosario

El Pedraforca

3
El Pedraforca
Saps on és el massís del Pedraforca?
Si vas pels camins del Berguedà,
un massís immens trobaràs.
Amb pedres grisoses tan grans
per les quals podràs grimpar,
molta força amb els braços faràs
fins al cim arribar
i podràs així contemplar
un paisatge espectacular.
Si podeu, al Pedraforca, aneu
i per vosaltres mateixos
el que jo us explico experimenteu.
Oh, llibertat! El cel quasi tocar podeu!
Ana María Molina

4
Saps on és el Pedraforca altiu?
Amunt dos cims se’n feren en un
vestits amb una blanca neu.
I avall una catifa humida de color verd
que envolta els teus peus,
t’enfonsa en un indret profund
on el sol s’amaga per tu.
Alberto García

Camps de roselles de Deva
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El camp de roselles de
Deva
Saps on és el camp de roselles
de Deva?
Si vas pels volts de casa meva;
trobaràs un indret verd intens
com mai cap més n'hagis vist
enlloc.
Un verd esquixat de vermell,
un verd com la gespa fresca,
el verd del camp de roselles de Deva.
Florica Lung

Platja de Ses Salines a Eivissa
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La platja de les Salines
Saps on és la platja de les Salines?
Si vas pels volts d’Eivissa,
hi trobaràs un indret espaiós, amb
molts metres de platja
i muntanyes de sal, com mai cap
més n´hagis trobat al món,
una aigua transparent i la calor de
la platja de les Salines.
Els estiuejants, quan entrem en
aquest lloc,
comencem a despullar-nos,
ens agafa calor, sol, alegria, felicitat, energia,
sota el cel serè ens hi sentim bé.
I no pensem a sortir-ne:
Som presoners de la platja de les Salines,
presoners del sol i de les dones increïbles,
tenim sensació de pau Oh, companyia! Oh, deslliurant presó!
Que bé que hi estem; no tenim por de res!
Adolfo Gallego

La Vaguada de San Juan
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La Vaguada de San Juan
Saps on és la Vaguada?
Si vas pels volts de San Juan,
trobaràs un indret del món apartat
on es mescla, de colors, una
diversitat.
grocs, vermells i verds cobreixen
aquest lloc.
Si mires cap amunt, hi trobaràs un
sol intens,
envoltat de núvols blancs,
els seus raigs et banyaran,
i et sentiràs en plena llibertat.
Podràs escoltar el rierol i observar
l’aquarel·la de flors que hi ha al seu voltant.
Quan el caminant entra en aquest lloc,
s’hi submergeix a poc a poc.
Li agafa un dolç oblit de tot el món
mai pensa en sortir,
camina i camina, i es deixa banyar
per la càlida brisa de la Vaguada de San Juan,
presoner de l’alegria i la felicitat.
Oh, silenciosa companyia! Oh, desitjada presó!
Isabel Flores

Camps de roselles de Palma del Rio
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Les roselles vermelles de Palma del Rio
Si vas pels volts de Palma del Rio
trobaràs un indret verd intens
amb aigua clara i profunda
com mai cap més n’hagis trobat al
món,
un verd suau decorat amb roselles,
les roselles vermelles de Palma del
Rio
Rosario Jiménez

