
I la ciutat es va tornar a besar

Conscient de pujar les escales de l'ajuntament per darrera vegada, compto els esglaons amb el 

cap cot sentint amb molt d'agraïment com m'han obert les portes grosses de la ciutat i la seva 

gent.

Tot i que fa vint-i-dos anys que visc a la ciutat, m'ha semblat entrar a la família de Granollers per

primera vegada.

Han sigut deu dies de festa i en cap moment cap de nosaltres hem buscat la sortida d'emergència;

hi havia ganes de gresca, d'abraçades i de sana juguesca. He vist rostres clarament alegres.

I ara que he entrat a les entranyes de la festa, he vist l'ànima transparent i els principis dels qui la 

fan possible; colles i juntes, i em resulta similar a la meva manera d'estimar i viure l'art; crec que 

seguim el mateix lema: "viure per a" i no "viure de". Organitzen, treballen de valent, 

desinteressadament, evolucionen sense mai deixar de ser ells.

Desitgem la festa, perquè la volem viure i la cuidem com una criatura a qui mai vols deixar de la 

mà.

Profundament agraïda, he intentat que aquests relats siguin casa de les paraules i bons gestos.

Escric de matinada i m'he endormiscat amb la darrera plana de la llibreta de la festa damunt del 

meu ventre, potser només volia despertar i veure que la ciutat seguia al meu costat, bo i sabent 

que si no sempre quedaran els dies bons que junts hem passat.



La trobada

(Poema inspirat en la festa i la nostra ciutat)

Sembla Orió

però són dos pigments 

que es fusionen per tenyir de llum

aquesta nit, 

la ciutat.

Sembla haver-hi foc

però són tres diables que dansen 

clavant ses forques al cel 

com si fossin els estels, 

d’aquesta nit.

Sembla una tempesta

però són tres noies

que es banyen i s’esquitxen

mentre el fum del tren que passa

va fent ziga-zaga

aquesta nit 

per entre les cases.

Sembla una juguesca

però és una competició geomètrica

de rajoles, cairons i maons

que d’en Rayo en Maynou

vam heretar.

Sembla un veredicte

però no és cap final

és un esclat d’alegria



que guarneix la Porxada

enguany de Blanc!
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