
34

POESIA + LLIBERTAT

R
amon Besora ens proposa un viatge poètic per 
l’univers fascinant de les primeres sensacions, 
dels primers descobriments, de les primeres pa-
raules de la natura i del món que ens envolta: sol, 
lluna, formigues, estiu, cucut, cirerer... Literatura 
iniciàtica per a esperits intrèpids! 

Jo tinc una goma
que esborra i esborra.
Jo tinc una goma
que esborra les pors.
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El Sol

Treballa de dia.
Somia de nit
que diu a la Lluna:
–Em vols per marit?





La Lluna

Es posa la Lluna
ulleres de sol.
De nit l’enlluernen
els ulls d’un mussol.





Cançons de bressol

En un niu, entre bardisses,
sonen ara piuladisses
i el cant dolç d’un rossinyol,
do-re-mi, mi-mi-fa-sol.

Així assaja el rossinyol
noves notes, melodies
per cantar a les seves cries
tendres cançons de bressol.





Els sentits

Amb l’oïda
i amb el tacte
–diu en Ton–
veig com raja
l’aigua fresca
de la font.



Amb el gust
veig, tot d’una,
el color
d’una pruna.




