
CARTA D’EN RICARD BONMATÍ A LES ESCOLES PARTICIPANTS DEL 

CLUB DE LECTURA DE NOU BARRIS 

 
 
Benvolguts estudiants de les escoles Mestre Morera (4t), Ferrer i Guàrdia (5è), Sant 

Jordi (5è), Prosperitat (5è), Calderón de la Barca (4t), Splai (5è), Àgora (3r), Palma de 

Mallorca (5è), Timbaler del Bruc (5è) i Tibidabo (5è):  

Avui tinc en una mà el record de la meva trobada amb vosaltres, i a l’altra la carpeta amb 

els textos i dibuixos en què em doneu idees per a escriure més poemes. Doncs el primer 

que he fet és “La bruixa del teu cor”, ja que uns quants em dèieu que sí que existeixen 

les bruixes dolentes. I jo us contestava que NO. Que ser bruixa (o bruixot) és una cosa 

bona. Perquè et fas bruixa amb la boja intenció d’encantar els altres: d’alegrar-los la vida, 

d’ensenyar-los com ets per dins: una persona plena de coses meravelloses que NO té 

VERGONYA d’explicar als altres els seus sentiments, i que SÍ que té la GENEROSITAT 

d’escoltar-los ficant-se dins del seu cor... per ajudar-los i per deixar-se ajudar per ells: La 

bruixa del teu cor  

 

Dedicat a vosaltres,  

amics de Nou Barris  

 

Les bruixes superdolentes  

que et fan tantíssima por,  

ets TU, qui te les inventes:  

són dins del teu caparró.  

Les de debò són ben bones,  

igual que ho són els bruixots:  

LLUNÀTICS homes i dones  

que volen com ocellots.  

Segur que tu també voles  

portant el COR a la mà  

per cases, boscos i escoles  

i a tots ens vols embruixar.  

 

Amb dolces boges paraules,  

poemes, grans veritats,  

ganyotes, contes i faules,  

fas RIURE ELS més ENFADATS.  

I així tothom ET CONEIX  

(¡no et coneixia ningú!)  

i a trossets es reparteix  

les millors coses de tu.  

I aquella dolenteria  

que et feia mal com un drac  

avui ja és ALEGRIA,  

paraula, amor i bondat.  

 

  

Per acabar, us felicito pels bonics textos i dibuixos i pels poemes que heu après i recitat 

tan bé. 

Una alegre abraçada embruixadora,  

Ricard Bonmatí  

              23 de maig del 2016 


