
Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

ESTIC XOCAT (Elvis Presley) 

Aquella noia em _____________ (mirava- passava- tocava)  

amb un somriure estrany,  

semblava que volgués  

tenir-me més _____________ (lluny- aquí -a prop) 

El cos no em respon,  

no sé què em passa amb mi.  

 

És amor,estic _____________ (tocat- xocat- morat)  

Uh, uh, uh, uh, uh  

ye, ye, ye.  

 

Les mans em    _____________ (mouen- marxen- tremolen) 

i els genolls també,  

amb prou feines aconsegueixo  

aguantar-me _____________ (assegut- dret- aquí) 

És una sensació  

que mai havia sentit:  

 

És amor... 

 

Que no em _____________ (demanin- preguntin- diguin) 

què em pot succeir,  

estic atabalat  

i em fallen els _____________ (sentits- dits- peus) .  

Quan veig aquesta noia  

que m'agrada tant  

el cor apreta a _____________ (saltar- caminar- córrer) 

em donarà un infart.  

 

Li agafo la _____________ (cama- mà- cara) 



i em passa el corrent,  

els llavis són _____________ (maduixes- préssecs- peres)  

d'un brillant vermell.  

És tot tan estrany,  

no sé com reaccionar!  

 

És amor... 

 

Les mans em tremolen... 

 

Quan vull parlar  

la llengua se'm fa un nus  

i sento que el _____________ (cap- cervell- peu) 

deixa de fer run, run.  

Només veig un remei  

per no tallar el circuit:  

portar-la a _____________ (caminar- saltar- passejar)   

quan es faci de nit.  

 

Sento una esgarrifança  

freda com el _____________ (peu- gel- sol) 

És el seu magnetisme  

sempre a flor de _____________ (tel- mel- pell) 

És una sensació  

que mai havia sentit.  

 

És amor... 

 

Uh, uh, uh, uh, uh  

ye, ye, ye  

Uh, uh, uh, uh, uh  

ye, ye,  

Estic paralitzat! 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

ESMORZAR A L'ESCOLA LA FRUITA ENTRA SOLA (Macedònia) 

Em llevo amb molta set; la boca seca, els llavis ________ (molls-secs-arrugats) 

La llengua d’espardenya; el coll eixut, l’alè pudent. 

Veig ____________ (fruites-formatges-peixos)  

per tot arreu; 

 el pare és com un  ____________ (albercoc-plàtan-meló) 

la iaia és una figa seca; l’avi, raïm merlot.  

Depèn de l’època de l’any les ____________ (cosines-gavardines-mandarines)  

són els meus germans 

La síndria és la gossa; la pruna és la gata 

Em ve salivera; i nyam, nyam, nyam! 

 

Menjo ____________ (truita-fruita-fuita)  del país; 

al “cole” he après que és ____________ (atrevit-avorrit-

divertit). 

Collida i cuidada molt a prop de casa: a l’escola, la fruita entra 

sola 

Mmm! Que bona! Nyam, Nyam! 

 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa pa ra pa 

 

Preparo ____________ (el dinar-el sopar- l’esmorzar) 

avui després de_________ (l’entrepà-ensucrar-escapar) 

em ve de gust alguna cosa refrescant! 

Depèn de l’època de l’any pomes o peres o un ______ (teló-meló-cigró)   gegant; 

maduixes, cireres, ____________ (monges-taronges-esponges) o  



____________ (plàtans-cireres-préssecs) 

Llimones o kiwis: puc triar! 

 

Menjo fruita del país; al “cole” he après que és divertit 

Collida i ____________ (cuidada-cuinada-curada)   molt a prop de casa: a l’escola, la 

fruita entra sola 

Menjo fruita del país; al “cole” he après que és divertit 

____________ (collida-prohibida-adormida)     i cuidada molt a prop de casa: a l’escola, 

la fruita entra sola 

Mmm! Que bona! Nyam, Nyam! 

 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa ra pa pa pa 

Pa pa ra pa ra pa pa pa pa ra pa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

PA  AMB OLI I SAL (Blaumut)  

Fes una foto del ____________ (bordat- forat- terrat)  

que des d’aquí puc veure ____________ (Mercuri- Júpiter – Mart). 

La roba estesa, el meu ____________ (gos- agost- tros), 

un camp d’espigues i ____________ (cargols- carmels- carbons). 

Esperarem que passi el fred 

i sota l’arbre parlarem de tot. 

Un bioritme elemental,  

un mar ____________ (d’atletes- d’antenes- 

d’abelles) i animals. 

 

Els ____________ (astronautes- astrònoms- 

astròlegs)  volen baix, 

els núvols passen com qui no diu res. 

Amb les  ____________ (butlletes- butaques- butxaques) a les mans, 

caminarem els passos d’altres peus. 

____________ (Dinarem- Soparem- Esmorzarem)  pa amb oli i sal, 

ho vestirem amb unes copes de  ____________ (pi – vi- si). 

Deixant de banda la ciutat, 

la tarda és  ____________ (curta- fosca- llarga), i portser més, molt més, la nit. 

 

Un altre lloc, un altre temps, 

on  ____________ (badarem – parlarem- plorarem) amb altres déus. 

El meu secret subtitulat, 

____________ (camins- patins- fadrins) d’arròs, camins de blat. 

Esperarem que baixi el sol, 

i sota l’arbre  ____________ (dormirem- saltarem- parlarem) del temps. 

Un bioritme  ____________ (elemental- fonamental- genial), 

un tros de vida artificial. 



 

Els astronautes volen baix, 

els  ____________ (coets- núvols- trons)  passen com qui no diu res. 

Amb les butxaques a les mans, 

caminarem els passos d’altres peus. 

Esmorzarem pa amb oli i sal, 

ho  ____________ (regarem- partirem- vestirem)  amb unes copes de vi. 

Deixant de banda la  ____________ (ciutat- meitat- crueltat), 

la tarda és llarga, i portser més, molt més, la nit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

BON DIA (Els Pets)  

La vella Montserrat, desperta el  ____________ (pati- barri- batí) 

a cops d'escombra tot ____________ (badallant- cantant- ballant), 

les primeres ____________ (persones- persianes- perses) sobren feixugues 

____________ (badallant- saltant- cantant). 

rere el vidre entelat,  

el ____________ (peixater- carnisser- cafeter)  

assegura que no era penal 

i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. 

 

Bon dia, ningú ho ha ____________ (preguntat- dubtat- 

demanat)  però fa bon dia, 

Damunt els ____________ (caps- taps- naps)  un sol ben insolent 

Il·lumina ____________ (destartalat- descuidat- descarat) tot l'espectacle de la gent. 

 

Al bell mig de la ____________ (tassa- plaça- massa), 

La peixatera pren ____________ (coherència- paciència- tendència) amb la Consol 

que remuga i regala 

grans bafarades d'alcohol. 

i al pedrís ____________ (descansant- resant- reposant), 

l'avi Josep no es deixa ____________ (perdre- guanyar- lluitar),  perdre cap detall 

i amb esguard es pregunta 



quants ____________ (mesos- anys- dies), més té de regal.  

 

Bon dia... 

 

Nens xisclant, olor a pixum de gat, 

veïnes que un cop has passat et ____________ (miren- critiquen- parlen), 

gent llençant la brossa d'amagat 

i un retardat que amb ulls ____________ (somrients- burletes- brillants)  

 et mira i diu 

 

Bon dia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

EL MAR (Manel)  

Tu i jo hem sopat en bons  ____________ (bars- cafeteries- restaurants), 

tu i jo hem ____________ (callat- ballat- parlat) a la llum d’un fanal, 

tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, 

tu i jo hem ____________ (cantat- caminat- saltat), a la vora del foc, 

tu i jo hem buscat coses similars, 

tu i jo hem tingut el cap ple de ____________ (pardals- ocells- mals), 

tu i jo dalt de la nòria, 

tu i jo i la nostra ____________ (victòria- història- glòria), 

però tu i jo no ens hem banyat mai al mar, al 

mar, al mar. 

 

Plantem les ____________ (plantes-  

tovalloles- tovallons), convido a un gelat, 

juguem amb alegria, esquivem passejants. 

 

A l’horitzó es divisen les ____________ (teles- ceres- veles) 

d’uns nens que fan optimist a la cala del costat. 

Dormo una ____________ (estona- nit- tarda), a la que bufa la mar, 

així estirada se’t veu ____________ (radiant- especial- espectacular)  

llarga i blanqueta a la sorra ____________ (dormint- llegint- sentint) 

intrigues de final inesperat. 



Es abusiva tanta calor. 

T’incorpores i et poses bé el ____________ (bikini- banyador- pantaló), 

amb el peu calcules com està l’aigua 

i tot esta llest per tal que entrem al mar. 

 

Així doncs si un dia vens i passes per ____________ (allí- ací- aquí), 

i sí malgrat la ____________ (feina- eina- tarda), trobem un matí, 

no em perdonaria mai, no podria assumir, 

no agafar-te amb la ____________ (mà- moto- bicicleta) i que no fessim camí, 

molt lluny d’aquí, a l’altra banda del món, 

hi ha un xiringuito amb quatre ____________ (avets- pins- roures), pins al fons, 

tu i jo ____________ (drets- estirats- asseguts) a la barra d’un bar, 

sona bona música i som davant del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

LLENÇA’T (Lax’n’busto) 

  

Caus a __________ molt avall, creus que no te'n sortiràs. 

Però molts mesos te n'adones que tornes a començar 

I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. 

veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans. 

Doncs he estat ja cinc o sis, i sóc el que ara tinc. 

No vull pensar en el que arribarà _______. 

  

 

 

 

 

 

Llença't, cada instant és únic, no es _______. 

Sento que el ____ ja no para de bategar i diu que em llenci. 

Que no pensi en tot el que vindrà 

que un _________ mai no dibuixa sense una mà. 

 

I perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, 

no conjuguen altres _________ que el "ja faré el que no vaig fer" 

Doncs avui o potser ________ seré aquí o seré par allà. 

Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. 

El que faig a cada instant és la força que em fa _______. 



No vull pensar en el que arribarà demà. 

 

Llença't, cada instant és únic, no es repetirà... 

 

Llença't, cada instant és únic, no es _________. 

 

Sento que el cor ja no para de _________ i diu que em llenci. 

Que no pensi en tot el que vindrà 

que un llapis mai no dibuixa sense una ______, 

que un llapis mai no dibuixa sense una mà!! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

PODRÉ TORNAR ENRERE  (Sopa de Cabra) 

 

Rius de ______, malferida corren sols, escopint el seu fracàs 

ja vençuts, esperaran com sempre han fet, l'_______ d'una nit, 

mentre ploren, de ràbia i per amor, a un nom inexistent 

mentre riuen dins ______ passatgers, cada dia més distants 

Corren sols, seguint pistes per trobar el refugi de l'acció 

un amic que no estigui massa vist o una ofrena de la ________ 

que a vegades, quan s'apaga el primer foc, pot fer encara més mal 

i així acaben, quan ja tot ha passat, cremats per la ______ i cridant 

 

 

 

Podré tornar enrere, quan estigui massa _____ 

Podré tornar enrere, quan sigui massa _______... 

 

 

Són _________, d'un camí que no ha tingut mai sortida ni final 

Saben bé que el futur és la foscor i que el negre és el ________ 

d'una bandera, bruta i plena de sang, que els hi han posat a les _______ 

però no es rendeixen, somien il·lusions fent himnes de ________ i criden 

 

Podré tornar enrere, quan estigui massa _______ 

Podré tornar enrere, quan sigui massa ________... 



 Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

AI, DOLORS (Manel)  

 

Ai, Dolors, porta’m al ______, 

avui que ve tothom, avui és quan hi hem d’anar. 

Ai, Dolors, vindré cap al _______ 

amb un cop de cotxe i t’esperaré a baix. 

I, Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat 

ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat 

Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les _______  

mentre tu treus els tiquets de l’enèsim combinat. 

Avui, Dolors, proposa un tema al _______ , 

un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta _______  que s’ha anat acabant. 

 

Va, Dolors, que avui serem dos _______  grans, 

res de tonteries, res de ser _______ . 

Un–dos-tres, un-dos-tres cha-cha-chà, 

taló-punta, taló–punta i torna a començar. 

I, Dolors, ningú esperarà cap escena _______  davant cap portal, 

ni, Dolors, cap gran _______  serà revelada quan es faci clar. 

Avui, Dolors, mourem el cos al compàs 

d’un tambor accelerat, d’una gran línia de baix. 

Avui, Dolors, proposa un tema al _______ , 

un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta _______  que ja no és important. 

 



Un que ens defineixi en _______  acords, 

un que ens expliqui a la posteritat, 

un que conscientment sigui un _______  i _______ , 

Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

CORRANDES DE LA PARELLA ESTABLE (Manel)  

 

Ens vam conèixer un _______  fent cua al cine Arkadín 

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí.  

Li vaig oferir un carmelo un _______  de Sant Medir 

i ens ha costat déu i ajuda _______  fins aquí. 

Una _______  molt amiga venia massa sovint 

i ens ___ _____ déu i ajuda arribar fins aquí. 

"Vols venir", vaig preguntar-li, "a conèixer els meus 

_______ ?" 

Ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

 

I ara ella porta els _______  al cole i jo faig els 

_______  de la _______ , 

ens ha costat déu i ajuda _______  fins aquí. 

Jo alimento els periquitos, ella rega el _______ , 

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

Jo sempre compro manxego malgrat ella és més de brie 

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

Jo soc un fan de l'Astèrix i ella té tots els tintins, 

ens ha _______  déu i ajuda _______  fins aquí. 

 

Prefereixo que no parli d'aquell novio de _______ , 

que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 



Jo soc de ballar la conga, ella es decanta més pel twist, 

ens ha costat déu i ajuda _______  fins aquí. 

Jo dic "eps, un ron amb cola!" i ella vol _______  de _______ , 

i ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

Ella mira Kiarostami, jo soc més de Jaques Tati, 

ens ha costat déu i ajuda arribar _______  aquí. 

 

Jo ja sé dos o tres coses, ella en sap _______  o _______ , 

que ens ha costat déu i ajuda arribar fins aquí. 

Ella no deixa que em rasqui quan em piquen els _______ , 

ens ha costat deu i ajuda arribar fins aquí. 

Ella és reina de les _______ , jo soc un home _______ , 

i ens ha _______  déu i ajuda arribar fins aquí. 

Jo la miro i m'espanto no fos que es _______  de mi, 

ens ha costat deu i ajuda arribar _______  _______. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

EN LA QUE EL BERNAT SE'T TROBA (Manel)  

 

I ahir a la nit 

vam conèixer tres dones altes i _______ , 

i amb una em vaig posar d'acord 

vam conversar vam _______  i em fet l'amor 

i ma parlat del seu _______  i de les coses que fa aquí 

amb un que es talla _______  els trancs sorprenentment florits 

 

Quin _______  més gros que tens m'ha dit 

la dona alta des de el llit 

hi ha la paret a _______ 

un _______  verd que de nena havia _______ 

 

I que bonic, que _______ , que bonic, m'he dit 

quina nena més _______  devia ser 

quin _______  haver-la pogut conèixer en aquell _______ 

 

Si tanques els dos ulls m'ha _______ 

si et quedes quiet a dins el _______ 

t'ensenyaré una _______ 

que a _______  em cantaven 

per anar a _______ 

 

Parla d'un bosc i d'un senyor 

que hi viu _______  entre _______  i _______ 

i es protegeix dels mals _______ 

amb un exercit d' _______ 

 

I que bonic, que bonic, que _______ , m'he dit 

i quina _______  més _______  que té 



quin _______  haver-la pogut _______  fa molt _______ 

 

Però el Bernat m'ha dit 

que t'ha vist per _______ 

que t'acompanyava un _______  molt alt 

que li as preguntat si encara ens freqüentàvem 

i que m'envies molts _______ 

 

Però el _______  m'ha dit 

que t'ha vist per Barcelona 

que t'acompanyava un paio molt _______ 

que li as _______  si encara ens freqüentàvem 

i que m'envies molts _______ 

 

Però el Bernat m'ha dit 

que t'ha vist per Barcelona 

que t'_______  un paio _______ 

i que li as preguntat si encara ens freqüentàvem 

i que m'_______  molts, i molts, i molts records 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom:  _____________________________  Data: ___________________ 

 

CORREN (Gossos)  

 

És tard, no sé ____________ hora és 

però és ____________ fa estona. 

És____________veure que no hi ets 

ni un ____________,  ja poc____________. 

 

Poso els peus a____________, vull ____________ 

necessito ____________  en un ____________ radiant 

____________ em queda ____________ per descobrir 

tot allò que m’he ____________i que no m’he   ____________ dir. 

 

Corren, ____________ pels ____________corren 

____________ que no s’____________, 

imatges que no se’n ____________. 

 

i ____________,  ploren pels carrers ploren 

com ____________ d’aigua s’enyoren 

____________ que ja no es ____________. 

 

____________descobrir qui sóc____________una gota 

____________cau ____________una altra em treu la____________. 

plou i fa ____________ alhora tum bala bala tum bala bala 

que m’apuntava a la ____________,  jo mateix em disparava 

raig de ____________,  il·lumina’m, treu-me el   ____________una ____________ dins meu que 

sedueixo i es transforma 

 

no, no,no,no,no,no s’____________ 

em conformo amb mirar-me 

mirar-me d’endins cap enfora 



 

____________ puc anar-te a ____________? 

Nena, no és broma, 

hauria d’haver estat____________ 

però en un ____________s’han  ____________les portes 

 

Poso els peus a terra ____________caminar 

necessito despertar en un dia ____________ 

encara em ____________ temps per descobrir 

tot allò que t’he amagat 

i que no t’he volgut dir… 

 

corren… 

ploren… 

 

 

 


