




23-11-2007
Endevina-r tols de la setmana:
David Pérez, Josep Arús, Cesc Querol, Montse Artiaga, Antoni Garriga i
Rafa Díez!



ARA

Nosaltres ara
som d una altra era
b rbars gent rara
sense frontera
sense papers
sense bandera
sense res m s
que aquesta cara.

El m n s ensorra
r pid quiet
pertot s escorre
la mala llet
hi han tocs d alarma
pro el seu secret
s la nostra arma

i no ens cal c rrer.

Som masoveres
del firmament
tenim trinxeres
d amor ardent
a la butxaca
i foc i gent
a la barraca
pensant maneres. 

Les nostres veus
estan ferides
pels altaveus
i reprimides
pels sacerdots
de les mentides
quan tu no pots
dir lo que veus.

Veiem profetes
en un barranc
tocant trompetes
i pastant fang
mig amagats
escupen sang
desfigurats
toquen planetes.

A l altra banda
supermans vells
sota comanda
cremen cervells
pensen presons
i pels anyells
creen passions
de propaganda.

Tu que has tingut
somnis mai vistos
ramat perdut
d escarbats tristos
t autoextermines
adorant cristos
tocant botzines
i fent el mut.

No us volem v ncer
ni atacar-vos
tampoc conv ncer
sols saludar-vos
hola qu  tal
i recordar-vos
que el festival 
tot just comen a.

Enric Casasses.



27-11-2007
Endevina-r tols de la setmana:
Laia Laborda, Rosa M. Farreras, Josep Arús, Lina Benítez, Montse
Artiaga, Cesc Querol, Antoni Garriga i Rosa Puig!



GEORGE GROSZ 

Hi ha vesprades que sonen com rev lvers 
en mans de policies i ministres 
de sanitat, educaci  i just cia. 

Hi ha ministres que saben a cad vers 
suculents i cofois quan es passegen 
pel parc pulcr ssim un diumenge a la vesprada. 

D acord. Les vesprades no sonen.
D acord, d acord. Els ministres no saben a res. 
D acord, d acord, d acord. Els policies s n sagrats
i naixen 
del ventre immaculat de la innoc ncia. 

Qui vulga dir mentides 
que briga la finestra 
i mire 
i cante el que hi veu 
perqu  el que hi veu 
no passa. 

Hi ha rev lvers que llepen com els dits 
savis i eterns de la puta m s cara del bordell 
el forat ferit del cul de cada somni.

Marc Granell.



10-12-2007
Endevina-r tols de la setmana:
Cesc Querol, David Pérez i Mireia Silva!



PER AL MEU AMIC

Puc vendre m l nima al diable
i el cos als dem s
i llogar fins la guitarra
per diners
o trencar la meva imatge
com si fos de guix
o jugar-me l esperan a
al ˙set i mig¨.

Per  no pas aquest poema volador i petit.
Gust d amor.
Color magrana
que he escrit per al meu amic...

Ets bo
Ets dol
Ets mascle.

L alcohol em destruir  el fetge
i les arnes la pell,
el fum els pulmons
i els homes el cervell.
Podreu fullejar els meus somnis,
grapejar els records
i estripar-me plors i versos
jocs i amors.

Per  no pas aquest poema volador i petit.
Gust d amor.
Color magrana
que he escrit per al meu amic...

Ets bo
Ets dol
Ets mascle.

He tingut sort amb les dones,
que ja s molt tenir,
i a les mans la primavera
que ja s dir.
He pujat on la neu crema
i he caigut al sot.
Demaneu-me el que vulgueu
que tinc de tot.

Per  no pas aquest poema
volador i petit.
Gust d amor.
Color mangrana
que he escrit per al meu amic...

El bo
El dol
El mascle.

Joan Manuel Serrat..



17-12-2007
Endevina-r tols de la setmana:
David Cuadros, Antoni Garriga, Montse Artiaga, Jordi López, MªMercè
Martínez Jorba, Lina Benítez, Patri Silva, Arnau Cintas, Oliana Cintas,
Rosa Puig, David Pérez, Llum Saumell, Josep Arús, Josep Garcia,
Andreu González, Rafa Díez, Cesc Querol, Lluís Cintas, Jordi Gibert i
Anna Gil!



POESIA

La poesia s un joc
on, sota una realitat aparent, 
hi apareix una altra d«insospitada.

POEMA

A tu, qui
siguis, t invito
a trobar les coses amb
la transcendental bellesa,
com jo les trobo, i tindr s el
poema.

POEMA

Joan Brossa.



24-12-2007
Endevina-r tols de la setmana:
David Cuadros, David Pérez i Montse Artiaga!



CRISTO DE LES FARMÀCIES

Perdona m Senyor
estava molt sol
buscava consol
s c jo, Senyor.

Com puc anar tan cec
a baix al carrer
la llum de ne
ets tu, Senyor.

Perdona m Senyor
patiem dolor
i ens vau dir que no
receptes, Senyor.

Vost  no m ha vist
tu i jo som el Crist
no vull m s passi
S c jo, Senyor.

Sant Cristo de les Farm cies
digueu-li al botiguer
que em dongui la metzina
o tregui la creu del carrer.

Pepe Sales.



31-12-2007
Endevina-r tols de la setmana:
Arnau, Lluís i l'Oliana Cintas, David Pérez, David Cuadros, Laia
Laborda, Nina Cintas, Montse Artiaga, Jordi Gibert, Cesc Querol, Patri
Silva, Antoni Garriga, Jordi Escoda, Narcís Rodríguez, Rafa Díez i
Josep Arús!



LES MANS

Essent aix  com s n
les mans
tan vastes i complicades
tant plenes de carpis i metacarpis
i dits
essent els dits tant llargs
i extensos
tan plens de falanges i falangetes
- nes, r tules i articulacions
tan plens de m sculs
ungles, nirvis i tendons
i essent la guitarra com s
tan plena de cordes
ponts i clavilles
trastos, secrets i subdivisions
com podria mai arribar a tocar-la
sense cometre equivocacions?

Pau Riba.



07-01-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Josep Arús, Llum Saumell, David Pérez, David Cuadros, Mireia Silva,
Arnau Cintas, Olga Sabi, Jordi López, Rafa Díez, Quim Aranda, Narcís
Rodríguez, Montse Artiaga i Cesc Querol!



LA SANG DEL MES QUE VE

Durant el regnat del bon rei Herodes viu a l aspre poble de Natzaret 
una dona anomenada Maria, casada amb un fuster afable, en Josep.
Un mat  magn fic de primavera, l arc ngel Gabriel visita la dona i li diu:
D u t ha concedit la seva gr cia, Maria; el Senyor s amb tu .

Les paraules de l alat l’atorrollen. Per qu  saluda amb tant de protocol?
L arc ngel parla: D u ha decidit que tindr s un fill; li dir s Jes s .
A la Maria li costa d entendre qu  vol dir i per aix  l arc ngel l hi repe-
teix: Cap por, Maria. D u t ha concedit la gr cia d un fill; li dir s Jes s .
Per  la Maria s hi nega en rod . Com que no?  es desconcerta 
l arc ngel. La Maria no es fa enrere: Ni parlar-ne. No hi estic d acord.
No tindr  aquest fill .

Quim Monzó.



14-01-2008
Endevina-r tols de la setmana:
David Cuadros, Josep Arús, David Pérez, Cesc Querol i Llum Saumell!



RUDIMENTS DE LA 
CULTURA CLASSICA

NON EST DISPUTANDUM
No s estrany que t agradi
anar a veure museus
ara que vas fent anys
i et tornes assenyat.
En gaudeixes la pau,
les sales espaioses
Les m mies eg pcies
T accepten entre els seus

OMNIA VULNERANT
S ensorren els castells 
i cauen les certeses.
Les hores fugisseres
se n van corrent avall.
Totes fan mal i mata
l ltima que ens encal a.
Mentre duri el naufragi,
que no cessi la m sica.

MODUS OPERANDI
At s que ets mediocre 
en assumptes de feina,
t has gitat amb tot D u
per obtenir els ascensos.
De tant obrir les cames,
has pujat com l escuma.
Lstatus te l envejo,
pr  no la co ssor.

TEMPUS FUGIT
Dius que, per a tu, s sagrat,
fer una migdiadeta
i aja ar-te a la nit
d hora, com les gallines.
No et queixis, doncs, que el
temps
sempre et passa volant;
sera m s realista dir
que et passa dormint.

PRIMUM VIVERE
Protestes: no m entens
si et parlo en catal ,
demanes que cedeix
per educaci .
Maleducat, no. S
qu  els passa als dinosaures:
que es varen extingir
molt educadament.

Andreu González Castro.



21-01-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Josep Arús, Jordi Gibert, Llum Saumell, Alba Capdevila, Montse
Artiaga, Cesc Querol, Lina Benítez, Laia Casals, Oliana Cintas, Arnau
Cintas, Rosa Puig, Olga Sabi, Laia Laborda, Nina Cintas, Txell, David
Pérez, Patri Silva, Lluís Cintas, Ana Martín i Jaume Encinas!



MICRO-CONTES

Nota biogràfica
Em dic Pere i dos cognoms m s. Vaig n ixer abans-d ahir i ja som dem  passat. Ara

nom s penso com passar  el cap de setmana.

Qüestions de tràmit
Van dir al reu que tenia dret d una ltima voluntat, per  ell respongu  que passava, perqu

no s entendrien pas.

Balanç
Tot Just quan estava a punt d abastar la galleda, va fallar-li una cama i caigu  al pou.

Mentre queia, va passar-li all  tan conegut de veure d un cop d ull tota la seva vida. I la va
trobar llisa, igual i mon tona (dit sigui entre nosaltres), de manera que s empass  l aigua
d ofegar-se amb una exemplar resignaci .

Obcecació
Entre anar al cel o quedar-se a casa, va preferir aix  darrer, a desgrat del poder de pro-

paganada contr ria, i del fet que a casa seva hi havia goteres i moltes i molt variades priva-
cions.

Discreció
Van convidar-lo a pensar i digu  que no volia donar mol sties, que ja pensaria a casa.

Confessió
La meva estimada va em va dir que un pit s , per  que l altre no, perqu  el tenia empara-

ulat. Geni t i egoista, vaig perdre l nic que quedava disponible.

Per a un demà millor (drama en menys d’un acte)
L escena representa: A l esquerra, una posta de sol. A la dreta, un cap de setmana.
En al ar-se el tel , l nic personatge de l obra (jove de bona pres ncia) s avan a amb el

prop sit de recitar un estremidor mon leg de protesta. Per  es desploma el tel  a causa
d una avaria mec nica i l esclafa. Llestos.

FI
(Els dimarts no hi ha funci , per descans de la Companyia).

Pere Calders.



28-01-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Cesc Querol, David Cuadros, Patri Silva, Lina Benítez, Josep Arús, Olga
Sabi, Arnau Cintas, Rafa Díez, Montse Artiaga, Laia Laborda i Llum
Saumell!



Cercarem les harmonies
i farem una can
que s n pobres les idees
que alimenten el meu cor.

Perdem els autobusos
a una velocitat vertiginosa
i recuperam l al
perqu  ens agrada seure
i contemplar les aurores detingudes.
Les grues ens ensenyen
que tot s audiovisual,
i que cada dia t  un nom de setmana.
Ploram a pedregada pura
per carrers desconeguts
i omplim claveguerams sencers
de blat i hortalisses.
Sabem que en el fons
ens equivocam rotundament en tot
i que l errada s estrepitosa i general.
Al final tot fa que cada minut
s allargui com una mirada,
i que l exist ncia ens pesi com un
m n.

Joan Miquel Oliver.



04-02-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Laia Laborda, Rafa Díez, Pere Miró, Olga Sabi, Llum Saumell, Josep
Arús, Montse Falqués, Marta Fusalba, David Cuadros, Lina Benítez,
Rosa Puig, Antoni Garriga, Oliana Cintas, Arnau Cintas i Patri Silva!



HORACIANES

Res no m agrada tant 
com enramar-me d oli cru 
el piment  torrat, tallat en tires. 

cante, llavors, distret, raone amb l oli cru, 

amb els productes de la terra. 

m agrada molt el piment  torrat, 
mes no massa torrat, que el desgracia, 
sin  amb la aquella carn molla que t  
en llevar-li la crosta socarrada. 

l expose dins el plat en tongades incitants, 
l enrame d oli cru amb un pessic de sal 
i suque molt de pa, 
com fan els pobres, 
en l oli, que t  sal i ha pres una sabor del piment  torrat. 

despr s, en un pessic 
del dit gros i el dit ndex, amb un tros de pa, 
agafe un tros de piment , l enlaire vidament, 
eucar sticament, 

me l mire en l aire. 
de vegades arribe a l xtasi, a l orgasme. 

cloc els ulls i me l fot. 

Vicent Andrés i Estellés.



11-02-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Josep Arús, Montse Falqués, Olga Sabi, Rosa Puig, Laia Casals, Lluís
Cintas, Llum Saumell, MªMercè Martínez, Laia Laborda, Arnau Cintas,
Patri Silva, Marta Fusalba, David Pérez, Antoni Garriga, Montse Artiaga,
Lina Benítez, David Cuadros, Cesc Querol, Jaume Encinas, Anna
Martín, Angels Cardona i Rafa Díez!



LA SAMARRETA

Jo s c fill de fam lia molt humil,
tan humil que d una cortina vella
una samarreta en feren. Vermella.

D en , per aquesta samarreta,
no he pogut caminar ja per la dreta.
He hagut d anar contracorrent
perqu  jo no s  qu  passa
que tothom que el ve de cara
porta el cap topant de terra.

D en , per aquesta samarreta
no he pogut sortir al carrer,
ni treballar al meu ofici, fer de ferrer.
He hagut de en el camp guanyar jornals,
ai, si la gent ja no em veia,
jo treballava amb la corbella.

I dintre de tots els mals,
s  treballar amb dues coses:
amb el martell i la corbella.
Gaireb  no comprenc perqu  la gent
quan em veia pel carrer
em cridava: Progressiste!
Jo crec que tot aix  era promogut pel seu despiste.

Potser un altre en les meves circumst ncies
ja hagu s canviat de samarreta.
Per  jo que m hi trobe molt b  amb ella,
perqu  abriga, me l estime,
i li pregue que no se me fa a vella.

Ovidi Montllor.



18-02-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Òscar Osuna, Jordi Gibert, David Pérez, Montse Falqués, Marta
Fusalba, Patri Silva, Olga Sabi, David Cuadros, Angels Cardona, Josep
Arús, Lluís Cintas, Montse Artiaga, Arnau Cintas, Rafa Díez, Laia
Casals, Jaume Encinas, Jordi Escoda, Pep Garcia, Quim Aranda, Llum
Saumell, Antoni Garriga, Oliana Cintas, Roger Trilles, Lina Benítez, Alba
Capdevila, Rosa Puig, Andreu González, Anna Gil i Anna Martín!



ARA MATEIX

Ara mateix enfilo aquesta agulla
amb el fil d’un prop sit que no dic
i em poso a apeda ar. Cap dels prodigis
que anunciaven taumaturgs insignes
no s’ha complert, i els anys passen de pressa.

De res a poc, i sempre amb vent de cara,
quin llarg cam  d’angoixa i de silencis.
I som on som; m s val saber-ho i dir-ho
i assentar els peus en terra i proclamar-nos
hereus d’un temps de dubtes i ren ncies
en qu  els sorolls ofeguen les paraules
i amb molts miralls mig estrafem la vida.

De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’hist ria
concreta que ens pertoca, i un min scul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadasc  es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot est  per fer i tot s possible.

Miquel Martí i Pol.



25-02-2008
Endevina-r tols de la setmana:
Lluís Cintas, Josep Arús, Montse Falqués, Olga Sabi, Oliana Cintas,
Nina Cintas, Lina Benítez, Rosa Grau, Arnau Cintas, Marta Fusalba,
Montse Artiaga, Jaume Encinas, Guillermo Martín, David Cuadros,
Jordi Escoda, Rafa Díez, Txell, Llum Saumell, Rosa Puig, Rosa
Farreras, Cesc Querol, Rafel (Ferm!) Sentmenat Rebrolleda, Patri Silva i
Antoni Garriga!



UN CLORHÍDRIC QUALSEVOL

Pots deixar caure una gota
d un clorh dric qualsevol,
que no trabaria fons
ni cap delimitaci
a l abisme
de l estima
que et dedico.

No cap en la ment humana
cap mena d infinitat,
i s que s inimaginable
el que t arribo a estimar.

Pots deixar caure una gota
d un clorh dric qualsevol,
que no trobaria calc ries
perqu  s efervescent,
ni part cules
ni cap cos
material.

No cap en la ment humana
cap mena d infinitat,
i s que s inimaginable
el que t arribo a estimar.

Arnau Cintas.






