
LA PRINCESA CAVALLER 

Sònia Moll 

 

Doncs no. No totes les princeses tenen el cabell llarg, ni totes són rosses. No és cert. 
Podríem dir que totes són boniques, però no com tu et penses, no com ho has vist a les 
pel·lícules. Perquè suposo que és a les pel·lícules oi, que ho has vist?, que les princeses 
són rosses i boniques i tenen el cabell molt llarg i sedós i duen vestits de gasa. Sí que és 
veritat que potser hauríem d'admetre que totes són boniques, però no així, saps?, no 
com tu et penses, no fràgils i etèries i volàtils. Algunes, saps?, tenen una bellesa rara, 
inquietant, obscura. Per això no podem deixar de mirar-les, i ens arrosseguen amb una 
força més obscura encara, com l'aigua negra del riu. Algunes princeses tenen una 
bellesa terrible que xucla l'ànima i la buida. Són boniques, d'acord, totes ho són. Però 
no totes són rosses, ni tenen el cabell llarg, i no totes tenen príncep, saps?, per ser 
princesa no cal que hi hagi un príncep. 
  
Tampoc no totes les princeses duen sabatetes de taló ni es deixen fotografiar el cul al 
costat del cul d'altres princeses que vénen a visitar-les mentre pugen les escales d'un 
palau ben visible. Les princeses que no coneixes agafen l'espasa quan cal i van a cavall i 
viuen en palaus invisibles i defensen regnes que no són de cap rei pare, sinó d'elles, 
només d'elles, i si cal tallen caps i rebenten cuirasses. 
  
 
I no te'ls creguis quan et diuen que són fines i no poden dormir si hi ha un pèsol sota 
no sé quants matalassos. Menteixen. També menteixen quan et diuen que les bruixes 
les envegen i per això les fan dormir durant cent anys fins que arriba un príncep que 
les salva amb un petó. T'asseguro que no necessiten ningú que les vingui a salvar. I de 
petons, saps?, en tenen per donar i per vendre, i no en venen, en fan a tort i a dret, i 
molts, cada dia, no un cada cent anys. I, per si no ho sabies, les bruixes i les fades 
s'estimen. Això no t'ho han explicat? 
  
No te'ls creguis quan et diguin que les princeses tenen els cabells llargs i rossos i la pell 
fina com pa d'àngel. Algunes tenen el cabell curt i rabiosament negre, i van a cavall o 
en bicicleta i es fan crostes als genolls i s'empastifen les mans i els peus i neden 
despullades en l'aigua gelada del riu i després s'eixuguen al sol com llangardaixos. I fan 
molt de soroll quan riuen. Tornen a casa pel camí del bosc, amb els peus descalços i 
l'olor de la terra adherida per sempre a la pell, als cabells, al ventre. Tornen a casa amb 
gana de lloba i mengen pa i olives i mel. I res ni ningú no els pren la vida. 



UNA ESCOLA TAN GRAN COM EL MÓN, Gianni Rodari, 1963 (Una scuola grande come 

il mondo. Trieste: Emme Edizioni, 2013) 

  

Hi ha una escola que és tan gran com el món. 

Hi ensenyen, mestres , professors, 

advocats, paletes, 

televisors, diaris, 

senyals de circulació, 

el sol, les tempestes, les estrelles. 

  

Hi ha lliçons fàcils 

i lliçons difícils, 

lletges, boniques i així així... 

  

S'hi aprèn a parlar, a jugar, 

a dormir, a llevar-se, 

a estimar i fins i tot 

a enfadar-se. 

  

Hi ha exàmens a cada moment, 

però no hi ha repetidors: 

ningú pot aturar-se als deu anys, 

als quinze, als vint, 

i descansar una mica. 

  

D’aprendre no se n’acaba mai, 

i allò que no sap 

sempre és més important 

que allò que ja sap. 

 

 Aquesta escola és el món sencer 

tant gran com és: 

obre els ulls i tu també aprovaràs! 



I SOBRETOT NO OBLIDIS 

Miquel Martí i Pol 

 

 

I, sobretot, no oblidis que el teu temps 
és aquest temps que t’ha tocat de viure: 
no un altre, i no en desertis, 
orgullós o covard, quan et sentis cridat 
a prendre part, com tothom, en la lluita, 
car el teu lloc només tu pots omplir-lo. 

Creix, això sí, en la llengua la tribu, 
mot a mot, fidelíssim, 
i en l’esperit de revolta que alerta 
la teva gent contra la defallença, 
perquè en tu s’acompleixi, poc a poc, el futur 
i mai no et trobis desvalgut i sol. 

  



Considerando en frío, imparcialmente. 

César Vallejo 
 
 
Considerando en frío, imparcialmente, 
que el hombre es triste, tose y, sin embargo, 
se complace en su pecho colorado; 
que lo único que hace es componerse 
de días; 
que es lóbrego mamífero y se peina… 
Considerando 
que el hombre procede suavemente del trabajo 
y repercute jefe, suena subordinado; 
(…) 
 
 
Comprendiendo sin esfuerzo 
que el hombre se queda, a veces, pensando, 
como queriendo llorar, 
y, sujeto a tenderse como objeto, 
se hace buen carpintero, suda, mata 
y luego canta, almuerza, se abotona… 
Considerando también 
que el hombre es en verdad un animal 
y, no obstante, al voltear, me da con su tristeza 
en la cabeza… 
Examinando, en fin, 
sus encontradas piezas, su retrete, 
su desesperación, al terminar su día atroz, 
borrándolo… 
 
 
Comprendiendo 
que él sabe que le quiero, 
que le odio con afecto y me es, en suma, 
indiferente… 
Considerando sus documentos generales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nació muy pequeñito… 
le hago una seña, 
viene, 
y le doy un abrazo, emocionado. 
¡Qué más da! Emocionado…Emocionado… 
 

 

  



ODI ET AMO 

Gai Valeri Catul 

 

Odio i estimo.  

Com m'ho faig, potser em demanes. 

No ho sé, però sento que és això el que em passa,  

i em torturo. 

  



HOY NO HE HECHO NADA 

Roberto Juarroz  

 

Hoy no he hecho nada. 

Pero muchas cosas se hicieron en mí. 

Pájaros que no existen 

encontraron su nido. 

Sombras que tal vez existan 

hallaron sus cuerpos. 

 

 

Palabras que existen 

recobraron su silencio. 

No hacer nada 

salva a veces el equilibrio del mundo, 

al lograr que también algo pese 

en el platillo vacío de la balanza. 

  



LEBEN IST NICHT GENUG 

Hans Cristian Andersen 

 

"Leben ist nicht genug" 

sagte der Schmetterling, 

"Sonnenschein, 

Freiheit und eine 

schöne Blume 

muß man haben" 

 

  



LOCKDOWN 

by Brother Richard  

El missatge d'esperança que el pare caputxí irlandès ha escrit, a la web La notícia (en 

vídeo) i el poema a la CNN 

 

 Yes there is fear. Yes there is isolation. Yes there is panic buying. Yes there is sickness. 

Yes there is even death. But, They say that in Wuhan after so many years of noise You 

can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet The sky is no longer 

thick with fumes But blue and grey and clear. They say that in the streets of Assisi People 

are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that 

those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that a hotel 

in the West of Ireland Is offering free meals and delivery to the housebound. Today a 

young woman I know is busy spreading fliers with her number through the 

neighbourhood So that the elders may have someone to call on. Today Churches, 

Synagogues, Mosques and Temples are preparing to welcome and shelter the homeless, 

the sick, the weary  

 

All over the world people are slowing down and reflecting All over the world people are 

looking at their neighbours in a new way All over the world people are waking up to a 

new reality To how big we really are. To how little control we really have. To what really 

matters. To Love. So we pray and we remember that Yes there is fear. But there does 

not have to be hate. Yes there is isolation. But there does not have to be loneliness. Yes 

there is panic buying. But there does not have to be meanness. Yes there is sickness. But 

there does not have to be disease of the soul Yes there is even death. But there can 

always be a rebirth of love. Wake to the choices you make as to how to live now. Today, 

breathe. Listen, behind the factory noises of your panic The birds are singing again The 

sky is clearing, Spring is coming, And we are always encompassed by Love. Open the 

windows of your soul And though you may not be able to touch across the empty square, 

Sing 


