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14	  Si	  serà	  el	  gos	  o	  bé	  el	  gat	  

 
De	  la	  gata	  i	  el	  belitre	  jo	  us	  diré	  què	  ha	  passat:	   
S’ha	  perdut	  alguna	  cosa,	  no	  sé	  qui	  l’haurà	  trobat.	   
Si	  serà	  el	  gos	  o	  bé	  el	  gat,	  a	  la	  nyigo-‐nyigo-‐nyigo;	   
Si	  serà	  el	  gos	  o	  bé	  el	  gat,	  aquell	  qui	  l’haurà	  trobat	  	  

Ja	  respon	  una	  vellota:	  “Penso	  que	  n’ha	  estat	  el	  ca:	   
Jo	  la	  gata	  no	  l’he	  vista	  ni	  senDda	  miolar.”  
Que	  si	  la	  puc	  atrapar,	  a	  la	  nyigo-‐nyigo-‐nyigo;	   
que	  si	  la	  puc	  atrapar	  prou	  que	  me	  les	  pagarà.	  	  

“Faci	  fred,	  o	  plogui	  o	  nevi,	  al	  defora	  em	  fan	  estar;	   
tan	  si	  és	  nit	  com	  si	  és	  de	  dia,	  sense	  beure	  ni	  menjar,	   
sense	  llit,	  sense	  sopar...	  Mal	  ofici	  és	  ser	  el	  ca!”	  	  

“Som	  anat	  a	  la	  perera,	  som	  estat	  afortunat: 
som	  menjat	  sinó	  una	  pera,	  i	  m’han	  ben	  cordolejat.	   
Diuen	  que	  em	  volen	  matar!	  No	  sé	  de	  mi	  que	  serà”	  	  

Dones,	  bé	  estareu	  contentes	  ara	  que	  el	  ca	  se	  n’ha	  anat!	   
ADpeu-‐la	  bé	  la	  gata,	  que	  s’engreixi	  aviat, 
i	  doneu-‐li	  pa	  torrat,	  a	  la	  nyigo-‐nyigo-‐nyigo; 
i	  doneu-‐li	  pa	  torrat,	  d’all	  i	  oli	  ben	  sucat!	  
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1	  Aranya	  de	  sostre	  	  

A	  la	  biga	  que	  fa	  tres 
del	  sostre	  del	  dormitori, 
una	  aranya	  es	  fa	  el	  dinar	   
sense	  gaire	  rebombori.	  	  

Per	  primer	  plat	  ha	  caçat 
un	  mosquit	  dels	  de	  trompeta 
que	  porta	  el	  dipòsit	  ple 
de	  sang	  fresca	  de	  poeta.	  	  

Per	  segon	  ha	  aconseguit 
una	  mosca	  vironera 
que	  venia	  de	  sucar 
del	  femer	  d’aquí	  darrere.	  	  

I	  per	  postres	  vol	  tastar 
l’ala	  d’una	  papallona 
que	  a	  la	  nit	  l’ha	  despertat 
amb	  uns	  crits	  com	  de	  persona.	  

Si	  no	  para	  de	  menjar 
	  aquest	  munt	  de	  proteïnes, 
	  el	  metge	  la	  posarà 
a	  règim	  de	  mandarines!

2	  Cançó	  del	  fruiter	  	  

	   Jo	  sóc	  un	  arbre 
a	  la	  vora	  d’un	  llac	  	  

	   amb	  un	  fullatge 
que	  fa	  una	  ombra	  frescal	  	  

	   i	  dotze	  branques 
que	  floreixen	  tot	  l’any.	  	  

	   Que	  fruito	  besos 
de	  llimona	  o	  de	  mel	  	  

	   o	  bé	  de	  menta  
—i	  algun	  cop	  de	  poncem—	  	  

	   o	  de	  maduixa  
o	  de	  llet	  amb	  cafè.	  	  

	   Jo	  sóc	  un	  arbre 
arrelat	  en	  un	  clot	  	  

	   que	  gronxo	  nenes 
oloroses	  de	  bosc	  	  

	   i	  dono	  fruita 
a	  les	  noies	  del	  volt.

3	  Cançó	  guerrera	  	  

Jo	  seria	  el	  teu	  cavall  
a	  la	  guerra	  dels	  Gegants.	  	  

Portaria	  l’estendard  
de	  la	  cua	  com	  un	  ram.	  	  

Saltaria	  tots	  els	  cims, 
els	  congostos	  i	  els	  camins.	  	  

Jo	  seria	  el	  mal	  d’amor 
que	  galopa	  i	  que	  marfon.	  	  

Cremaria	  el	  teu	  futur 
amb	  la	  flama	  dels	  meus	  ulls.	  	  

Rodaria	  com	  un	  tro  
per	  la	  Dmba	  del	  teu	  cor.	  	  

Jo	  seria	  el	  teu	  cavall  
a	  la	  guerra	  dels	  Amants.

4	  Cançó	  del	  Pescador	    
de	  Llunes	  	  

Voldràs	  pescar	  la	  lluna 
Quan	  es	  penDna	  al	  riu	  	  

(les	  vaques	  de	  la	  vila 
se	  la	  beuran	  a	  glops)	  	  

O	  els	  grills	  de	  la	  ribera 
Barrinaran	  la	  nit	  	  

Quan	  hissaràs	  la	  lluna 
T’espatllaràs	  de	  pit	  	  

Voldràs	  pescar	  la	  lluna 
Quan	  es	  penDni	  al	  riu	  	  

(les	  vaques	  de	  la	  vila 
	  se	  la	  beuran	  a	  glops)

5	  La	  ploma	  de	  perdiu	  i	  el	  cirerer	  	  

Si	  n’hi	  havia	  tres	  ninetes, 
que	  totes	  tres	  brodaven.  
L’una	  era	  groga	  i	  l’altra	  verda, 
i	  l’altra	  n’era	  vermelleta.  
El	  fill	  del	  rei	  s’hi	  passejava 
i	  els	  en	  demana	  un	  bri	  de	  seda.  
-‐	  Què	  en	  voleu	  fer	  del	  bri	  de	  seda?	  -‐	   
El	  vull	  per	  fer	  una	  llaçadeta 
-‐	  Perquè	  en	  voleu	  la	  llaçadeta? 
-‐	  Per	  agafar	  una	  perdiueta 
-‐	  Perquè	  en	  voleu	  la	  perdiueta? 
-‐	  Per	  arrancar-‐li	  una	  plometa 
-‐	  Què	  en	  voleu	  fer	  de	  la	  plometa?	  -‐	  Una	  carteta 
-‐	  Què	  en	  voleu	  fer	  de	  la	  carteta? 
-‐	  Vull	  enviar-‐la	  a	  l’amoreta	  	  

Noies	  si	  voleu	  venir	  cireretes	  a	  menjar-‐ne 
Que	  jo	  en	  Dnc	  un	  cirerer,	  Un	  cirerer	  d’espiades	  	  

Amb	  la	  rigo-‐rigo,	  amb	  la	  rigo-‐raga, 
	  que	  l’amor	  és	  fresca,	  fresca	  i	  regalada.  
	  Roges	  són,	  que	  bonic	  faran	  al	  front	  	  

Au	  maueta,	  vine	  aquí,	  para	  l’orellona	  xica.  
Com	  aquest	  penjoll	  encès,	  no	  hi	  ha	  joia	  més	  bonica.	  

6	  Cançó	  de	  barri	  	  

Al	  Clot	  de	  la	  Mel  
hi	  mena	  un	  camí  
que	  sembla	  perdut 
i	  sense	  padrí.	  	  

Però	  els	  vianants 
hi	  passen	  seguit 
tornant	  del	  taller 
on	  filen	  la	  nit.	  	  

Pel	  Clot	  de	  la	  Mel  
hi	  corre	  la	  mort  
amb	  moto	  rabent  
que	  ronca	  de	  nord.	  	  

Però,	  d’amagat, 
hi	  creixen	  clavells  
i	  nens	  espigats 
amb	  sol	  als	  turmells.	  	  

El	  Clot	  de	  la 
Mel	  és	  un	  fruiterar 
que	  s’ha	  esgarriat 
per	  un	  bardissar.

7	  Cançó	  de	  forner	  	  

El	  forner	  de	  Vallfogona 
té	  una	  filla	  com	  de	  lli  
que	  fa	  olor	  de	  coca	  tèbia 
i	  de	  mica	  de	  comí.	  	  

Si	  l’atrapo	  a	  la	  pastera 
i	  la	  beso	  d’amagat, 
m’empolsina	  de	  farina  
i	  d’olor	  de	  pa	  torrat.	  

Quan	  després	  me’n	  vaig	  a	  plaça 
o	  rumbejo	  per	  Ripoll, 
tothom	  sap	  que	  he	  fet	  passada 
per	  la	  fleca	  d’en	  Grifoll.

8	  Cançó	  de	  paEnar	  	  

Aquest	  maf	  de	  mes	  de	  març, 
	   a	  la	  cua	  de	  l’alba, 
jo	  paDnava	  sobre	  el	  glaç 
	   de	  l’estany	  de	  Meranges.	  	  

Volava	  com	  un	  déu	  del	  gel  
	   i	  feria	  la	  gebre 
amb	  el	  punyal	  de	  cada	  peu  
	   a	  la	  dansa	  guerrera.	  	  

Però	  de	  cop	  se	  m’ha	  badat 
	   la	  clofolla	  de	  l’aigua 
i	  m’han	  caigut	  al	  fons	  del	  llac 
	   les	  pupil·∙les	  gelades.	  	  

Ha	  estat	  llavors	  que	  he	  descobert 
	   que	  només	  paDnava, 
amb	  mitja	  lluna	  a	  cada	  peu, 
	   pel	  teu	  cos	  de	  primala.	  

9	  Cançó	  del	  conductor	  de	  
núvols	  	  

Jo	  guio	  un	  cap	  de	  núvol	  ros	  per	  un	  
camí	  de	  la	  tardor.	  	  

Passo	  els	  semàfors	  en	  vermell	  i	  els	  
vianants	  no	  em	  tenen	  por.	  	  

Travesso	  l’arc	  de	  santmarf, 
i	  sento	  que	  és	  un	  pont	  d’olor.	  	  

M’amago	  rere	  un	  romaní	  i	  espero	  el	  
riu	  en	  un	  turó.	  	  

Espio	  el	  món	  des	  d’un	  roquer	  i	  el	  
trobo	  massa	  poc	  rodó.	  	  

Quan	  les	  ciutats	  m’obliden,	  ploc,	  i	  
perdo	  el	  nom	  a	  l’horitzó.

10	  Papallona	  	  

Papallona	  que	  revoles  
per	  les	  branques	  del	  roser,	   
¿ets	  el	  pètal	  d’una	  rosa 
o	  una	  ocella	  de	  paper?

11	  Peix	  martell	  	  

Jo	  sóc,	  de	  tots,	  el	  peix	  més	  dissortat: 
no	  hi	  ha	  un	  peix	  clau	  en	  tot	  el	  mar	  salat.	  	  

Ni	  menys	  un	  peix	  mirall	  o	  un	  peix	  paret	   
o	  un	  peix	  enclusa	  per	  picar-‐hi	  en	  fred.	  	  

Jo	  ja	  em	  conformaria	  amb	  un	  peix	  dit	   
per	  deixar-‐hi	  estampat	  un	  sangtraït.	  	  

Abans,	  almenys,	  tenia	  un	  sabatot	   
que	  aporrinava	  com	  un	  tabalot.	  	  

Però	  me’l	  va	  pescar	  un	  pescador	  brut.	   
Ves	  què	  vols	  dir-‐li!	  —Bon	  profit,	  ganut!

12	  Cançó	  de	  finestra	  	  

Quan	  arribis	  pel	  bosc	   
	   i	  te	  m’acosDs	   
t’ompliré	  de	  safrà	    
	   la	  cabellera	   
i	  et	  faré	  un	  davantal	   
	   de	  farigola.	  	  

Quan	  te’n	  tornis	  per	  mar	    
	   i	  te	  m’allunyis	    
et	  daré	  un	  mocador	    
	   brodat	  amb	  cendra	   
i	  em	  faré	  un	  collaret 
	   amb	  els	  teus	  braços.

13	  Cançó	  de	  la	  sabatera	  	  

La	  sabatera	  de	  Sant	  Pere	   
	   de	  Torelló	    
té	  la	  rialla	  de	  cervesa	   
	   si	  fa	  calor.	  	  

És	  una	  escuma	  de	  foguera	   
	   si	  fa	  fredor	    
i	  es	  filtra	  al	  pou	  de	  la	  tristesa	   
	   si	  fa	  grisor.	  	  

Té	  la	  mirada	  de	  la	  lluna	   
	   si	  fa	  foscor	    
i	  canta	  amb	  llavis	  de	  pollancre	   
	   si	  fa	  dolor.	  	  

Faré	  que	  em	  posi	  mitges	  soles	   
	   o	  bé	  un	  taló	   
la	  sabatera	  de	  Sant	  Pere	   
	   de	  Torelló.	  


