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Nom: Data: 
 

EXPRESSIÓ ESCRITA: FEM CALIGRAMES 
 
 

A la nit em faig la llum 
per a trobar-me el menjar, 
i jo mateix il·lumino 
els que em volen agafar 

Quin és l’animal 
que fa roba que tothom porta; 
quan neix, sa mare ja és morta, 
vuit o nou mesos ja hi ha? 

Puc ser blanca com la neu 
i negra com el carbó; 
procura, si em tens a prop teu, 
que no t’amagui l’ou. 

Camino com un lladret 
i proclamo ma riquesa; 
sóc molt amic del vailet, 
però més de la mestressa. 

No és republicà, 
porta barretina 
i el veureu content 
quan es fa de dia. 

No m’agrada gens el vi, 
ni llegir llibres m’agrada; 
canto sense ser tiple 
i volo sense tenir ales. 

Tinc vuit potes 
i amb fil faig el meu niu, 
i si algú s’hi enganxa, 
corrents me’l menjo viu. 

Parlo i no tinc pensament, 
ploro sense tenir sentits, 
menteixo sense tenir intenció, 
i sense cap solta ric. 

Tothom diu que sóc molt brut. 
M’agrada anar pel bosc. 
Tinc el morro aixafat 
i també sóc molt poruc. 

Tinc grans plomes, 
però no sóc gall ni gallina 
i quan m’estarrufo 
tothom m’admira. 

Animal de mala casta, 
que menja i no paeix; 
de tant que s’arrodoneix 
neix femella i es mor mascle. 

Pelut és el seu cos, 
una bossa porta sempre, 
grans salts fa 
i costa d’atrapar. 
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Tinc el cos arrodonit 
i és més fort que una pedra, 
cap i potes amago 
quan tinc son o m’espanto. 

Sempre vaig xafardejant 
i darrere em ve l’escombra. 
Vaig molt ben pentinada, 
però gens perfumada 

Quatre potes 
i el coll llarg. 
dues banyes té el seu cap 
i llànties de cap a cap. 

Porto corona i no sóc rei, 
tinc boca i no parlo pas. 
Quan faig un crit, 
tothom s’aixeca del llit. 

Sóc maca però cruel. 
Oblida’t de tocar-me, 
no corris fent zig-zag 
sinó el meu verí tastarà. 

A molts vesteix i no és sastre, 
i alimenta a molts també, 
i encara que algú el maltracta 
no en diu mal, sempre en diu bé. 

Ben alt i gran el voldria, 
i a sobre jo hi pujaria, 
ben dret voldria que anés, 
mentre a terra no em tirés. 

No té cames i camina, 
va amb càrrega dia i nit, 
no és cap bou i porta banyes, 
ni és ovella ni és cabrit. 

Neixo al bosc i a la masia, 
puc dir que vell no em faig gaire, 
amb el meu cos mercadegen, 
i la pell va a cal drapaire. 

Vaig vestida amb capa negra 
i se’m veu el vestit blanc, 
faig el niu a les terrasses 
i no sóc cap pingüí. 

Tinc el coll allargassat 
i la boca de tres pams. 
Als rius d’Àfrica no et banyaràs,  
perquè segur que m’hi trobaràs.  

Negra i vermella és. 
Quan la tens a la mà,  
aviat cap amunt volarà 
i a córrer món anirà. 

 


