
Si creus en l’amistat.

Si creus que els amics són  
el millor que t’ha passat.

Si vols compartir amb ells la teva 
amistat i no saps com fer-ho…

#Comptambmi
Aquest és el teu lli bre
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Jo no sóc jo, sóc l’altre
En mil bocins m’esberlo
per endinsar-me dins teu.

Jo no sóc jo, de mi
ja no queda res
sinó una espurna

solitària en un cel immens
on ja no té cabuda
la falsedat, ni la mentida.

Montserrat Abelló  
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JO 
NO 

SÓC 
JO
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HA

SÓC

JOQUI
 CANVIAT
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Trobada
En un somni retrobo
l’amic mort. Fa temps,
ho sé, que se’n va anar,
però és ell, el mateix,
perquè els morts no canvien.
Tampoc no envelleixen.
Sóc jo qui ha canviat,
m’he fet estrany al que jo era.
Amb tot, jo, el canviat, 
pregunto: “Com estàs?”.
Somriu i em mira.
“He tastat préssecs
d’uns arbres extraordinaris”.

Wendell Berry
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Jo porto el teu pensament...
Jo porto el teu pensament
com al front una corona 
que m’ombreja bellament.
Ningú sap l’encantament.
p’rò tot el món se n’adona.
Jo porto el teu pensament
com al front una corona. 

Joan Maragall

14
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JO PORTO 
EL TEU PENSAMENT

COM AL FRONT 
UNA CORONA
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EL QUI ESTIMA 

NO ES BARALLA:

EL QUI ES BARALLA 

NO ESTIMA.

Compta amb mi.indd   16 06/04/18   11:22



17

Les paraules veritables...
Les paraules veritables no són florides:
les paraules florides no són veritables.
El qui estima no es baralla:
el qui es baralla no estima.
El qui sap no és erudit:
el qui és erudit no sap.

El savi no guarda res per a ell mateix; i en canvi
com més gasta, més guanya;
com més dóna, més té.

Lao Tse (Daodejing, lxxxi) 

Compta amb mi.indd   17 06/04/18   11:22




