
 
ANNEX 1:  
llista dels 10 poemes seleccionats per a elaborar les intervencions 
artístiques a les façanes. 
 
 
1 
Miquel Martí i Pol 

 

Estima i viu 

cada instant en les coses. 

No es repeteixen els colors 

ni les veus es repeteixen. 

 

O aquest altre poema, també de Miquel Martí Pol 

                         

                            Tot és clar i tranquil 

si un s’asseu sense cap por, de cara 

a aquell ponent que s’anuncia 

sorprenent encès sobre la ratlla 

d’un horitzó bellíssim, 

i aprèn a modular, sense ni dir-les, 

les poques frases que són de debò 

necessàries per viure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Maria Mercè Marsal 

 

A l’atzar agraeixo  tres dons:  

haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida. 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Joan Maragall 

 

Gosa el moment; 

gosa el moment que et convida, 

i correràs alegre a tot combat: 

un dia de vida és vida; 

gosa el moment que t`ha sigut donat. 

 

 

 

 



4 

Joan Brossa 

 

  



5 

Josep Espunyes 

(Fill de Peramola. A la façana de la casa on va néixer l’autor) 

 

  Acluco els ulls i retorno a l’ahir, 

  als amics i a la plaça de la vila, 

 on jugàvem amb el cèrcol o a futbol 

  i tenia al davant tota una vida. 

 

S’han escolat els anys i aquella vida, 

que venia sense fi en la llunyania, 

se m’ha fet fonedissa a poc a poc, 

talment sense notar que el temps fugia. 

 

 

6 

Ramon Besora 

(Fill de Peramola. A la façana de l’escola a la que l’autor va anar quan era 
petit) 

 

POCA COSA 

Aquest any, Pare Noel, 

demano ben poca cosa: 

poder jugar amb la pilota 

que de nit es veu al cel. 

 

 

 

 



7 

Maria Antònia Salvà 

 

M’abelleixen quatre coses 

–qui prou les sabrà lloar?–. 

El sol que bada les roses, 

l’aigua que les fa brostar, 

la rosada que les mulla 

i el vent que les desfulla 

per no veure-les secar. 

 

8 

Màrius Torres 

 

Fulles de trèmol, 

qui tingués com vosaltres 

en la ribera 

un viure tan sensible, 

una mort tan secreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Josep Maria de Sagarra 

 

Voldria, ni molt ni poc: 

ésser lliure com una ala, 

i no mudar-me del lloc 

platejat d’aquesta cala; 

     i encendre el foc 

del pensament que vibra, 

i llegir només un llibre 

             antic, 

sense dubte, ni enveja, ni enemic. 

 

 

10 

Montserrat Abelló 

 

He envejat els ocells, 

però les mans són fortes, 

estimen, donen i accepten. 

Vull mans i no vull ales.  
 
 
 
 
 
 

 


