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Poesies recitades en la inauguració de la font 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Farrerons 

Estudiós del Montseny 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 

Volen les Bruixes 

amb escombres pel cel. 

se les mira la lluna, 

se les mira un estel, 

se les mira una nina 

quan dormen els nens 

 

Isabel Barriel 

 

 

Una bruixa revellida 

seca com un escardot 

ja no sap moure l’escombra 

prova de volar i no pot 

 

Veu ocells i papallones 

que volen entre flors 

ella, en lloc de tenir ales 

només té la pell i l’os. 

 

Pensa en ràbia que de jove 

dominava el bosc i el prat 

i per maldat o caprici 

tot ho deixava embruixat. 

 

Ara ja ni gossa riure 

La veurien sense dents 

I ja no la temerien 

Ni fugirien corrents. 

 

Potser i tot l’empaitarien 

S’amagà en la foscor 

Lluny d’ocells i papallones 

Ara és ella qui te por. 

 

Joana Raspall 

 

Sota una olivera 

seca i retorçada 

hi havia una cova 

que ningú no sap; 

diuen que vivia 

una bruixa vella 

vestida de negre, 

amb mocador al cap. 

 

Sortia de vespre 

cavalcant l’escombra, 

fent de capitana 

de cent ratpenats; 

ocells i bestioles 

davant seu fugien 

perquè a cops d’escombra 

eren atacats. 

 

De tantes maleses 

que feia la bruixa, 

tothom la temia. 

Sols un ratolí 

de bigotis rossos 

i cueta fina 

va dir: ‐Plantem cara 

deixeu‐me fer a mi 

 

I mentre dormia 

la bruixa malvada 

ratolins i rates 

traçaven un pla: 

van entrar a la cova, 

i a cops de denteta 

la màgica escombra 

van esmicolar. 

 

D’ençà aquell dia 

la bruixa no vola. 

Prop de l’olivera 

no la veuen mai. 

Però diu la història 

que ara, dins la cova, 

quan veu una rata 

tremola d’esglai. 

 

Joana Raspall 


