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NOM: DATA: 

 

LA CAPSETA 
 
Tinc una capseta de nacre 
lligada amb un llaç sedós. 
Hi guardo sospirs de l’aire, 
perfum, estels i frescors. 
 
Entre paraules boniques 
i l’amor dels meus amics. 
Ai!, si perdés la capseta 
amb aquests tresors tan rics! 
 
JOANA RASPALL, La capseta 

 

  

 
 
 

ELS MESOS 
 
Gener ens portarà neus, 
febrer serà variable, 
pel març bufaran vents forts 
i l’abril serà agradable. 
 
Pel maig hi haurà floració 
pel juny alguna tronada, 
al juliol farà calor 
i a l’agost forta secada. 
 
Setembre serà mig sec 
i l’octubre mig mullat, 
al novembre farà fred 
i al desembre vent gelat. 
 

Anònim 
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CANÇO 
 

Volo ben alt, 
volo ben alt, 
damunt l’avió fantàstic; 
solcant núvols elàstics 
i el món és als meus peus. 
 
La Terra és com un globus, 
la gent semblen puntets, 
les cases són com capses, 
com fils tots els carrers. 
 
La mar com un llençol blau 
on s’emmiralla el cel; 
els llacs talment són basses 
i els rius semblen llargs vels. 

Camins sense fronteres, 
muntanyes a l’abast, 
els camps amb coloraines 
i el verd del bosc enllà. 
 
Tristeses i somriures 
es fonen en el vent, 
els pobles tots fan pinya 
per un món molt més ferm. 

 
ÀNGEL DABAN, Volo ben alt 
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NOM: DATA: 

 

EL GAT I LA RATA 
 
Un dia un ratolí 
un gat veia venir. 
Es ficava en un forat 
i s’hi queda amagat. 
 
El gat, com que és molt viu, 
no li vol dir ni piu 
S’espera per allí 
fins que torni a sortir. 
 
Però diu el ratolí: 
«No m’enredes, a mi». 
Mireu com s’ha escapat 
per un altre forat! 
 
BOFILL, F; PUIG, A; SERRAT, F., El gat i la rata 
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ELS LLIBRES 
 

Cada llibre té un secret 
disfressat de blanc i negre; 
Tot allò que et diu a tu 
un altre no ho pot entendre; 
sent el tacte dels teus dits 
i creu que l’acaricies 
i que el batec del teu pols 
vol dir que, llegint, l’estimes 

Tot allò que et donarà, 
que no ocupa lloc ni pesa, 
t’abrigarà contra el fred 
d’ignorància i de tristesa. 
 
Amb els llibres per amics 
no et faltarà companyia. 
Cada pàgina pot ser 
un estel que et fa de guia. 
 
JOANA RASPALL, Els llibres 

  
 

 

 

 


