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Joan @Japbcn 
1/04/2019 
 
#LletresdeRadio 
@OD_Catalunya
 —Quin regal! — pensà en veure el nadó ro-
danxó i llustrós sobre la seda negra.
Ensalivà.
No cada dia es compleixen cinc-cents anys.

Cristina Company @Cristinabcn98 
1/04/2019 
 
No gosava sortir de casa per por a trobar-se 
aquell monstre que havia somiat. Podria espe-
rar-la a la parada de l’autobús disfressat 
de tendra velleta. I mai sabria si l’estaven en-
ganyant. Tremolava, l’angoixa l’aclaparava... 
No es veia capaç. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

F. Xavier Simarro  @SimarroF 
1/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya Entra atemo-
rit. Amb el fred que l’ha bufetejat obrint la fines-
tra de l’habitació, encara viu. De camí 
al lavabo ha imaginat el pitjor dels monstres. 
Tanca la porta, s’hi enfronta. De nou, el seu 
rostre vulgar.

Amolist  @amolist 
1/04/2019 
 
Ell sempre amb el seu porte elegant d’esmera-
da educació, amb la mitja somriure d’un seduc-
tor que cautivaba a molts, res feia 
entreveure el mostra que duia a dins, fins que 
ja era massa tard. #LletresdeRadio 
@OD_Catalunya

Sílvia Diaz @codisil
1/04/2019 
 
Presa amb unes cadenes feixugues, noto les 
seves urpes gelades clavades dins meu. No et 
moguis, em diu. I no ho faig. Aquesta presó 
ha esdevingut la meva llar. La por ha anul·lat 
la meva voluntat. I només jo em puc alliberar 
d’aquest monstre, de mi. 
@OD_Catalunya #Lletresderadio

AlfonsC @ArizonaDantes
1/04/2019 
 
“Penses massa”, li diu una veueta dins del cap. 
“No connectes amb res”, li diu una altra veueta. 
Lentament, el seu magí va construint 
aquesta consciència monstruosa. 
#LletresDeRadio
@OD_Catalunya #Lletresderadio

Marta Benlliure @MartaBenlliure
1/04/2019 
 
El nen li duu la contrària. Assegura que els 
monstres no existeixen. I el pare, per no refutar 
la mentida, apaga el televisor i fa 
fonedissa la imatge d’un vell dictador. 
#Lletresderadio @OD_Catalunya

Farners Casas @Farnersc 
1/04/2019 
 
La Duna camina amb l’ajuda d’un bastó. Té el 
cos inclinat a la dreta, perquè l’armari és massa 
petit i ella només hi cap esbiaixada. 
Però hi viurà sempre si algú no la deslliura del 
monstre que malviu a la seva habitació. Sem-
pre #LletresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 1: Monstre
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Teresa Arderiu @ArderiuSur
1/04/2019 
 
@OD_Catalunya una vegada hi havia un país 
on els monstres no existien, era el país mes 
feliç del món. Es deia país imaginari, 
és aquell que tots voldríem i hauríem 
d’aconseguir que fos real. 
#LletresdeRadio

Cristina Company @Cristinabcn98
1/04/2019 
 
No gosava sortir de casa per por a trobar-se 
aquell monstre que havia somiat. Podria es-
perar-la a la parada de l’autobús disfressat de 
tendra velleta. I mai sabria si l’estaven engan-
yant. Tremolava, l’angoixa l’aclaparava... No es 
veia capaç. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Farners Casas @Farnersc
2/04/2019 
 
La Duna va llegir el conte fins a la pàgina on la 
protagonista perdia la sabata.
-On s’és vist una persona tan poc curosa! - va 
pensar.
Després va tancar el llibre i es va dedicar a 
somniar. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Sílvia Díaz @codisil
2/04/2019 
 
Explica’m un conte per anar a dormir. Agafa’m 
la mà i porta’m lluny d’aquí. Escapem. Fugim 
de la realitat, visquem altres vides. 
Siguem lliures mentre hi hagi històries per a ser 
escrites, per a ser llegides, per a ser contades, 
per a ser recordades. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Marta Benlliure @MartaBenlliure
2/04/2019 
 
- Rumia-t’ho bé, Blancaneu... El teu conte no et 
farà lliure!
Però ella no va dir res. Només em va mirar 
amb cara de pomes agres...
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Teresa Arderiu @ArderiuSur
2/04/2019 
 
#Lletresderadio @OD_Catalunya    
Passejant per una terra erma i seca, de cop 
una flor. Sembla un conte de fades d’aquells on 
tot és possible, però no, és la realitat, aquella 
que sembla que no pugui ser

Esteve Camps @estevecamps
1/04/2019 

Aquesta matinada tenia ganes de sortir però 
un núvol amb en forma de llop ferotge m’ha fet 
desistir. Total unes 
gotes de pluja tampoc aniran gens malament. 
Finalment, m’he quedat a casa. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 

ENUNCIAT 2: Conte
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Georgina @Gina4224
2/04/2019 
 
Plovia tant que semblava que em volguessin 
esborrar del conte. 
Amb “El mar” —de B. Bonet— a sota el braç, 
corria anguniada d’eixopluc en eixopluc. 
Podria, l’aigua, rentar tota aquella sang o tam-
bé hauríem de cobrir els bassals amb llençols 
blancs?
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Sílvia Díaz @codisil
2/04/2019 
 
Sempre, quan queia la nit, s’explicava el ma-
teix conte: la seva història. Recordava tots els 
passos que l’havien dut fins on era i 
mirava de reüll les portes que no havia creuat.
-I si...?- sempre es preguntava en silenci.
Era un esclau del passat. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Farners Casas @Farnersc
2/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
El comte d’Algun Lloc va dir al criat: vagi amb 
compte quan endreci la biblioteca. Vull seure a 
la terrassa  a llegir el meu conte preferit. No fos 
cas patís algun dany. He perdut el compte dels 
llibres malmesos.
0 respostes 0 retuits A 5 els agrada

Cristina Company @Cristinabcn98
2/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
Els llegia un conte cada nit. Asseguda als peus 
del llit del petit de la casa. El gran intentava 
mantenir els ulls oberts 
però als 5 minuts ja dormia. Ella era feliç.
Ara, ells li llegeixen els mateixos contes als 
seus petits.

AlfonsC @ArizonaDantes
2/04/2019 

El dia 13 de cada mes, passava alguna cosa 
especial. Potser continuarà essent així, el conte 
de la seva vida. Alts i baixos, 
fades i dimonis. Ja frisem perquè arribi el dia 
13 de nou. I imaginem com podrà ser. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Teresa Arderiu @ArderiuSur
3/04/2019 
 
#Lletresderadio @OD_Catalunya  
Era tant el desitg de veure’l que cada dia anava 
a l’estació i es passava hores veient 
passar els trens. Esperava aquell tren que 
sabia que mai, mai arribaria, però li feia Il·lusió 
tenir aquella esperança.

Cristina Company @Cristinabcn98
3/04/2019 
 
@OD_Catalunya No havia dormit en tota la 
nit. Pensava en ell constant i contínuament. El 
desig omplia el seu pensament. 
Sabia que vindria i aquell dia no es va vestir. 
Va esperar tot el matí. Al final del dia, algú va 
trucar a la porta...
#LletresdeRadio

F. Xavier Simarro  @SimarroF
3/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya Es lleva mig 
estabornit. Es crema la llengua amb el primer 
cafè. Li cauen els pantalons 
del pijama. Seu, agafa el llibre de la tauleta i 
descobreix el seu desig: llegir sense aturador.

Anna Serra Feixes  @AFeixes
3/04/2019 
 
I de cop em mira i amb un desig fogós em diu... 
M’encanta contemplar els teus ulls de plaer i 
sentir els teus gemecs
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Georgina @Gina4224
3/04/2019 
 
El seu únic desig era que la deixessin creure 
en aquells ideals absurds que tant criticava 
tothom. Estava cansada de 
justificar-se, de sentir-se estranya, de plorar per 
bromes idiotes.
La gent coneixia la llibertat, però no la toleràn-
cia.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

AlfonsC @ArizonaDantes
3/04/2019 
 
Li havien dit que al món el movien l’embriague-
sa, la por, i el desig, i saber-ho era el seu motiu 
de vida. Fins que ha arribat 
ella i s’han trobat enmig del vòrtex embriacs 
d’ells mateixos, amb tanta por com desig. Sa-
ber-ho no és prou. Cal viure-ho.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Marta Benlliure @MartaBenlliure
3/04/2019 
 
La repetició cansa, però costa trencar el cercle. 
El desig de fugir roman, emparat en comentaris 
previsibles que no es 
masteguen, que s’empassen i s’aglutinen a 
l’estómac, que ja pesa.
- Què soparem avui?
- Jo res, estic plena...
#Lletresderadio @OD_Catalunya

Farners Casas @Farnersc
3/04/2019 
 
A la Duna la movia el desig. I és per això que 
en caminar els malucs se li bellugaven amb 
aquella cadència. I és per això 
que tenia sempre els llavis humits. I és per això 
que tothom la coneixia com “La deseo” #Lle-
tresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 3: Desig
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Roser @TorrasRoser
3/04/2019 
 
-Tinc desig d’un conte
-Conte contat, aquest conte s’ha acabat. 
-?
-Hi ha contes que arriben al final abans de tenir 
ni un principi. 
-Doncs ara en desitjo un que tingui un principi i 
no tingui final
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

GerardC @GerardCA
3/04/2019 
 
“Pensa un desig”, digué l’avi. Ella bufà tant com 
pogué amb els seus llavis menuts; i observà les 
llavors de dent de lleó 
esmicolar-se vent enllà, carregades no sols de 
petits bocins del seu desig sinó també de la 
seva ànima: “No em deixis 
mai, avi”. 
#lletresderadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 4: Bastard

Àlecs Kästro @alexskastro02_
4/04/2019 
 
Ja li ho deien, que era un home molt bast. I ho 
era en tot. Així que un dia volgué fornicar amb 
una mossa, però no duien 
preservatius. “Ja sortiré”. Però quan ho féu, 
ella digué “Vas tard”. Donada la naturalesa de 
l’home, nasqué un bastard molt 
bast que sempre feia tard.

Teresa Arderiu @TeresaSur
4/04/2019 
 
 #LletresdeRadio @OD_Catalunya  l’hi deien 
que era un bastard, no sabia perquè però 
aquesta paraula no l’hi agradava. 
Es sentia estimat per la seva família, de ser 
bastard això no hauria estat així, oi ? Les pa-
raules fan mal,a ell l’hi passava 

F.Xavier Simarro @SimarroF
4/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya No en vol 
saber res dels violents. Fuig d’aquesta raça. És 
un honor que el considerin 
un bastard. S’estima més trenar el plor i el riure 
que pertànyer a una espècie pura. Tota llàgrima 
rega un futur somrís.

Farners Casas @Farnersc
4/04/2019 
 
La Duna volia acollir un gat. I aquell era ros i 
bonic; tenia un pel suau, una cua llarga i unes 
ungles esmolades - uns grans 
atributs per un felí-. Però per desgràcia era 
bastard. I ara li hauria de donar els seus, de 
cognoms? @OD_Catalunya  #Lletresderadio

A @agililil
404/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya Sempre li 
havien dit que era un bastard. Ell mai havia 
entès què volia dir això, però s’ho
 creia. “Soc un bastard; no sé què vol dir, però 
no soc bo.” — Acostumava a dir ell. El que ell 
no sabia, és que es pot ser 
bastard i, alhora, ser tot un noble.

Roser @TorrasRoser
404/2019 
 
Veia l’avui com un fill bastard de la nostàl-
gia  de l’ahir i l’angoixa pel demà. I no obstant 
l’avui, el present,  era l’únic fill 
capaç d’arrelar-me a la vida. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Georgina @Gina4224
4/04/2019 
 
Tenia un ganivet al coll, però no estava prou 
atuït per deixar de renegar.
—Ets el fill bastard d’un arlot i una meuca! —va 
cridar-me.
Vaig somriure.
—Prou que ho deus saber. La meva mare era 
bugadera, i tu ets el fill de puta que se la va fer.
#Lletresderadio @OD_Catalunya

David Auladell @dauladell
4/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio 
Truca la teleoperadora de telefonia. Després de 
molt insistir, aconsegueix que es contractin un 
dels seus serveis.... innocent!
- Cognoms cavaller?
- Auladell Basart
- Au... la... dell.... Bass... tard!
- Tu si que vas tard, basart! Ba! Sart!

ENUNCIAT 5: Senegal 

Esteve Camps @estevecamps
4/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
No acabo d’entendre els pares dels amics de 
l’escola sempre que em veuen diuen “aquell 
bastard” quan es refereixen a mi. 
Jo sempre miro l’hora i veig que arribo puntual. 
Què hi farem!

F. Xavier Simarro @SimarroF
5/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
Un món dins seu que ignorava. Descobrir els 
seus replecs i les clarors. La proximitat de les 
pells diverses. Capgirar els seus valors. No era 
el mateix després d’any i mig al Senegal. Vol-
dria mai tornar a casa? L’havia trobat?

Teresa Arderiu @ArderiuSur
5/04/2019 
 
I de cop el Senegal, tant a prop, tant lluny. I 
volia arrivar, va ser com un miratge després 
d’anys de voler tornar a la meva terra, la meva 
estimada Africa. 
#Lletresderadio @OD_Catalunya

F. Xavier Simarro @SimarroF
5/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
El comte d’Algun Lloc va dir al criat: vagi amb 
compte quan endreci la biblioteca. 
Vull seure a la terrassa  a llegir el meu conte 
preferit. No fos cas patís algun dany. He perdut 
el compte dels llibres malmesos.

Farners Casas @Farnersc
5/04/2019 
 
Aquesta panxa és tan bonica com una duna del 
desert. Això li deia el meu pare, que era negre i 
guapo i del Senegal, 
a la meva mare. Per això encara ara, quan la 
mare em crida pel nom, el recorda.  
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Teresa Tort V @teresa_tort
5/04/2019 
 
#LletresdeRàdio @OD_Catalunya 
Serigne venia a classe de català mudat, amb 
un anell de plata preciós. Prenia apunts en 
àrab i parlava tres llengües del Senegal. 
Al cap de dos anys de marxar del curs, un dia 
em va trucar des de Múrcia. “Volia saludar-te”, 
em va dir. Se sentia sol

David Auladell @dauladell
5/04/2019 
 
Aquells dies al Senegal van ser bons. A la riba 
del Casamance, uns nois van pescar un tauró 
petit i ens el van cuinar. 
Quan ens banyàvem en aquell immens estua-
ri, va aparèixer una aleta que se’ns apropava. 
Clamava venjança. 
#LletresDeRàdio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 6: Cosidora

Teresa Arderiu @ArderiuSur
6/04/2019 
 
De petita tenia clar que volia ser, sabía que no 
era una feina massa agraïda, però tenia ganes 
de crear coses maques. 
Quan vaig ser gran em vaig fer, cosidora. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Farners Casas @Farnersc
6/04/2019 
 
De gran volia ser cosidora. Contemplant la 
modista del poble, s’embadalia en veure-la 
embastar i sobrefilar. Si fins i tot li 
volaven els peus en sentir el so de la màquina 
antiga. Si pogués triar es diria: Duna, la cosido-
ra @OD_Catalunya #LletresdeRadio

Angel Martin Masip  @lletrArt
6/04/2019 
 
Portava segles amagant-se d la foguera. Per 
fi podia obrir una consulta on ella, la cosidora, 
sargia per sempre els cors d’aquelles
parelles q la visitaven.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Cristina Campany @Cristinabcn98
6/04/2019 
 
Hi havia una vegada una velleta, dolça, amable 
i sempre carinyosa que feia de cusidora per la 
gent del meu petit poble. 
A mi m’agradava seure al seu costat i veure 
com, de qualsevol trosset de roba, en feia un 
vestit. #LletresdeRadio

AlfonsC @ArizonaDantes
6/04/2019 
 
Amb paraules, records i somnis teixeix frases. 
Les costures finals fan la peça. La cosidora de 
paràgrafs ha enllestit un nou relat. 
#LletresDeRàdio 
@OD_Catalunya

F. Xavier Simarro  @SimarroF
6/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya Li han esbot-
zat l’ànima. Cerca una cosidora que amb fils de 
silenci i mans de seda suturi el 
dolor.  La de cal sabater no hi és, la de la 
modista fa vacances, la del sastre va fugir. La 
freda agulla d’una màquina? Fa feredat.
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Xus Mas @XusMas
6/04/2019 
 
Fila, que fila, no paris mai
Fila, que fila, les vores
Fila, que fila, els sentiments
Xq una bona cosidora
Sap cosir qualsevol descosit
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 7: Vaga

Teresa Arderiu @ArderiuSur
7/04/2019 
 
Treballava massa, estava cansada, entre la 
casa i la feina a la fàbrica, ja no podia mes. Va 
decidir declarar-se en vaga, de tot i 
marxar al Caribe amb les amigues . 
Beneïda vaga !!!!  
#Lletresderadio

Roser  @TorrasRoca
7/04/2019 
 
A 36 h 27’i 3’’ de començada dono per acabada 
la vaga d’enyorar-te per reivindicar l’alegria que 
se te me’n vas endur quan 
vas marxar. Un piquet de sentiments  m’ha 
espatllat el propòsit. Abandono perquè et trobo 
massa a faltar. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Angel Martin Masip  @lletrArt
7/04/2019 
 
Sabia que una de les mesures de força per res-
tablir els seus drets era acabar fent una vaga 
de fam indefinida. Però s’ho havia 
de pensar bé, el seu estómac començava a 
bellugar-se tan aviat com l’olor de la cassola 
inundava la casa.
#LletresdeRadio

Georgina @Gina4224
7/04/2019 
 
De tant en tant fèiem vaga de petons, de carí-
cies, de paraules dolces i de mirades tendres 
perquè l’amor no es convertís en una rutina.
Érem feliços. No ens havíen dit mai que les va-
gues també podien transformar-se en una mera 
convenció.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

F.Xavier Simarro @SimarroF
7/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya S’ha decla-
rat en vaga. No pensa moure ni un dit per a 
construir muralles de por. 
Hi ha massa fossars plens d’innocents. Ara 
toca enderrocar solituds i injustícies. Potser 
una vaga de fam que deixi els temors al plat.

Farners Casas  @Farnersc
7/04/2019 
 
Comerços tancats, transports, sanitat, ensen-
yament, mitjans de comunicació; tot en serveis 
mínims degut a la vaga.  
Primer fou una, després foren tres-centes, avui 
serem milers, pensava la Duna, dirigint-se a la 
manifestació 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Xus Mas @XusMas
7/04/2019 
 
Volia fer vaga però amb la precarietat del seu 
contracte s’arriscava a un acomiadament
No podia falta a la manifestació i va decidir 
utilitzar un dia de festa
Al meny podria anar i lluitar sense patir 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 8: Àngels

Marta Benlliure @MartaBenlliure
7/04/2019 
 
#LletresdeRadio Lola? Com que demà és la 
vaga i estarà tot tancat no hauràs de sortir a 
comprar. Podràs netejar-me la cuina 
ben a fons... Ah, i quan entris no facis soroll, 
que el meu marit també fa vaga i millor que no 
el despertis... Lola? Lola, que em sents?  
@OD_Catalunya

Farners Casas  @Farnersc
8/04/2019 
 
La Duna, de nit, somniava que era un àngel. 
Però no li passava sempre, solia suceir quan 
sentia una mena de picassó a les espatlles o 
quan alguna ploma aterrava, amb massa fragili-
tat, sobre la coixinera blanca! 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Cristina Company  @Cristinabcn28
8/04/2019 
 
Caminava. Volia perdre’s pels carrers i tornar 
a començar. A l’entrar a l’Esglèsia dels Àngels 
va intentar oblidar-ho tot.  Difícil propòsit. Allò 
que forma part de la teva vida queda gravat per 
sempre. Però ho seguiria provant. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Raquel Parelló Amoró @raquelperamor
8/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
Enyoro massa sovint, sobretot i especialment, 
aquelles nits fredes al cor, la veu de la mare 
protegint-me amb els angelets de la guarda, 
que no em desamparen ni de nit ni de dia

AlfonsC @ArizonaDantes
7/04/2019 
 
Avui a la nit ens trobareu a la vaga de Cal 
Samot, que és solana malgrat ser prop de les 
bagues de la serra. Allà, com si fos un 
akelarre, prepararem, mig d’amagat, la vaga de 
demà, quan aturarem la feina. 
@OD_Catalunya  #LletresdeRadio

Núria Lorente  @espilladaurat
8/04/2019 
 
Som dos àngels a qui les nostres pors han fet 
sortir els seus dimonis, i amb les ales trenca-
des cerquem com tornar a volar 
en el nostre món de somnis. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya
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Teresa Arderiu @ArderiuSur
8/04/2019 
 
#Lletresderadio @OD_Catalunya  
Àngels bons,àngels dolents tota mena d’angels 
ens envolten. De petits ens feien resar al 
àngel de la guarda perquè ens protegis de tots 
els mals. De grans a quin àngel hauríem de 
resar ? El mateix segurament.

Georgina @Gina4224
8/04/2019 
 
Quan el desgraciat d’en Bernat –el borratxo 
del poble–, va anar al cel, va tocar-li la primera 
loteria de la seva vida i va veure’s 
convertit en un dels àngels de la guarda.
—Mal llamp! —va remugar—. M’he hagut de 
morir per tenir una mica de sort...
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Xus Mas @XusMas
8/04/2019 
 
Estic molt enfadada pare i t’ho havia de dir
M’has desplaçat!
Podria soportar que fos un germà... la feina ... 
xo no puc suportar que atengui més als angels
Sempre havies dit que el teu àngel era jo
T’estimo i et trobo molt a faltar.
#LletresdeRadio @OD_Cataluny

AlfonsC  @ArizonaDantes
8/04/2019 
 
Per pintar “la presentació del retrat de Maria 
De’ Medici”, Rubens va contractar de models 
uns petits àngels i... Fidel Castro. 
#LletresdeRàdio @OD_Catalunya

Esteve Camps @estevecamps
8/04/2019 
 
Però què diu en Joan?. Sempre sembla que 
parli del sexe dels àngels. Res del que diu té 
sentit em costa molt seguir les seves 
converses. 
#LletresdeRadio

Galzeran (homefosc) @homefosc
8/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio. 
Mai m’han agradat els finals dolços a cap his-
tòria. I avui, en aclucar els ulls plens de dolor, 
t’he descobert com la diablessa fosca que m’ha 
fet veure els àngels de la llum clara. T’espera-
ré dins el somni etern i en el record del dolor 
 t’inspiraré

Roser @TorrasRoca
8/04/2019 
 
Era un àngel vestit de camuflatge. No tenia 
ni ales ni aura ni rinxols daurats. Tenia peus, 
cames, sexe, gana, set, por i dubtes. 
Em duia a la vora del precipici i m’ajudava a no 
caure mentre aprenia a volar. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Marta Benlliure  @MartaBenlliure
8/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
- Ho veus, bleda? Els àngels de la guarda no 
existeixen!
Això ho crida la meva germana gran, enfuris-
mada per una caiguda, fregant-se els genolls 
pelats amb les mans brutes. 
Mentrestant, a l’altra banda del parc, un gos 
pigall remena la cua.
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Farners Casas @Farnersc
9/04/2019 
 
La Duna estimava tota la família; però qui més 
li robava el cor era el petit Jan. Amb ell feia 
guerra de coixins, amb ell anava a caçar cap-
grossos. I només amb ellcompartia històries 
de princeses salvatges i bandolers trans! @
OD_Catalunya #LletresdeRadio

ENUNCIAT 9: Família

F. Xavier Simarro @SimarroF
9/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
Eren una colla de callats. Seia al sofà o a la 
taula del menjador i ningú de la família badava 
boca. 
Ningú comentava el capítol de la sèrie. Les 
plantes només volien aigua i sol. Els gats sorra 
i menjar.

Teresa Arderiu @ArderiuSur
9/04/2019 
 
#Lletresderadio @OD_Catalunya  
Era una família com tantes d’altres: pares, fills, 
germans, tiets, cosins. Quan s’ajuntaven tots, 
sempre era per algun enterrament o casament i 
deien: “ens hem de veure més”. 
La següent vegada ja eren o un menys o un 
més

AlfonsC  @ArizonaDantes
9/04/2019 
 
Era a punt de formar part de “la família” i va 
desaparèixer. Ara viu a 1000km de la dona que 
va plantar a l’altar, però no li han 
enviat ningú. Sicília a dins, per sempre. 
#LletresDeRadio @OD_Catalunya

Robert Siscart @Txisky
9/04/2019 
 
La meva família pertany a la classe social més 
alta: fan de pastors a l’Himàlaia. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Àngel Martin Masip @lletrArt
9/04/2019 
 
#LletresdeRadio les seves vides eren caòti-
ques, grillades, excèntriques. Res més allun-
yat de la normalitat. Tot canviava pel sopar de 
família un cop l’any. Es vestien d’aparences, de 
formalitat. Mai van descobrir q fora taula tots 
eren especials, iguals

Raquel Parelló Amoró @raquelparemor
9/04/2019 
 
#LletresdeRadio 
Aquells incendis polítics en ple dinar, davant 
de viandes preparades amb amor per la mare 
i contemplats per infants innocents i verges en 
aquells temes, em feien sentir que jo no pertan-
yia a la família

Roser  @TorrasRoca
9/04/2019 
 
La rosella presumia orgullosa de ser de la ma-
teixa família que el cascall. La bellesa efímera 
del seu roig intens causava addicció 
en tots els qui la contemplaven.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Cristina Comapany @Cristinabcn28
9/04/2019 
 
Tots formaven part de la mateixa família, però 
tots eren diferents. Semblava mentida que dos 
germans poguessin caminar 
per la vida de forma tan antagònica.
Però tots dos van arribar al mateix final... Irre-
mediablement.
#LletresdeRadio

Galzeran (homefosc) @homefosc
9/04/2019 
 
@OD_Catalunya Havia passat la nit amb aque-
lla família tan rara, però ell sols tenia ulls per a 
la filla, també un pèl estranya potser. Reconeix 
que les gòtiques sempre li han agradat. I quan 
ho pensa, el cognom Adams li sona, malgrat 
que no sap de què. 
#LletresdeRadio

Rosa Abril @XusMas
9/04/2019 
 
Estem fets de records. I darrera de cada record 
hi ha una història. Aquella història va néixer 
a l’estiu del 98. Foren uns dies delicadament 
lluminosos i acompanyats per la calidesa clima-
tològica i familiar. Aquells dies en família el van 
fer reviure 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Marta Benlliure  @MartaBenlliure
9/04/2019 
 
Cap membre de la família no l’havia convidat 
al casament, però ell era un dels cambrers del 
restaurant on se celebrava el convit. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Xus Mas @XusMas
9/04/2019 
 
Mai havia tingut a ningú realment al seu costat
No tenía pares ni familia
Familia,
Li sonava molt bé ara aquesta paraula
Familia,
Quina sonoritat 
Després de tants anys, ara podia dir que en 
tenia una, la seva pròpia, i pensava tenir cura 
d’ella
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Salvador Riera @TorrasRoca
9/04/2019 
 
Va trencar amb la vida luxosa que havia dut fins 
aleshores. No se’n va endur cap record. Va fitar 
la mar al fons del penya-segat. 
Decidit, va fer un pas endavant.
A partir d’ara les ossades del cementiri serien 
la seva nova família. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya
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Farners Casas @Farnersc
10/04/2019 
 
El Bru fa hores que està arraulit. La seva ne-
gror destaca sobre la blancor del coixí. Res el 
motiva. 
-Si continua així, l’hauré de dur al veterinari - 
pensa la Duna. Però en un intent fallit de que-
dar-se, aquest, aixeca el cap
 @OD_Catalunya #LletresDeRadio

ENUNCIAT 10: Veterinari

Raquel Parelló Amoró @raquelperamor
10/04/2019 
 
De petita tothom em preguntava què volia ser 
de gran. En algun moment vaig decidir anun-
ciar que seria veterinària. I perquè? 
Doncs perquè els animals quan els cures no 
t’insulten i et miren amb ullets d’agraïment. La 
meva mare és infermera. 
#LletresdeRadio

Teresa Arderiu @ArderiuSur
10/04/2019 
 
 Anava a portar la meva filla a la facultat de pe-
riodisme i sempre veia la de veterinària allà, 
al mateix campus. Tot i que jo ja era gran, em 
feien molta enveja els estudiants d’aquella fa-
cultat. Hauria volgut ser veterinari. 
#Lletresderadio @OD_Catalunya

Cristina Company @Cristinabcn28
10/04/2019 
 
Des de petit, sempre havia somiat ser veterinari 
d’un petit poble a la Cerdanya. I ara, era una 
de les persones més sol.licitades de Puigcerdà. 
S’havia especialitzat en aus de tot tipus. I ja 
podia aixecar el vol.
#LletresdeRadio

Xus Mas @XusMas
10/04/2019 
 
El va troba mig amagat entre els cotxes, brut, 
porug i mig mort de gana. 
Recordava com va costar banyar-lo i portar-lo 
al veterinari per primer cop. 
Ningú diria gosaria dir que aquell gosset, alegre 
i trapella, era el mateix.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Marta Benlliure @MartaBenlliure
10/04/2019 
 
#LletresdeRadio Un operari de l’escorxador, 
amb tanta alegria que gairebé se li arrodo-
neixen els ulls, desitja feliç any nou xinès 
al veterinari. Comença l’any del porc. El veteri-
nari somriu, descarta una canal i en registra el 
motiu: “Síndrome d’estrès porcina”. 
@OD_Catalunya

Núria Lorente @espilldaurat
10/04/2019 
 
Recollí els medicaments al veterinari i anà a la 
protectora. Després de les tasques de neteja, 
alimentació i medicació als qui en 
necessitaven, una estona de passeigs. Cuidar 
i buscar una llar als animals del refugi donava 
sentit a la seva vida. 
#LletresDeRadio @OD_Catalunya

AlfonsC  @ArizonaDantes
10/04/2019 
 
-Encara no sap parlar. Costa, doncs, que el 
metge pugui preguntar-li a on li fa mal o com es 
troba. 
+ Per a un nadó, no seria més eficaç un veteri-
nari?
- Calla, boig, ta filla no és cap bestiola!
#LletresDeRadio @OD_Catalunya @Viena_
Edicions
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AlfonsC @ArizonaDantes
11/04/2019 
 
Per fer salut, he sortit 10 minuts abans de 
Reus. Així he arribat 40 minuts abans a Barce-
lona i podré descansar. 
@OD_Catalunya #Lletresderadio 
@Cossetania cc:@transit

ENUNCIAT 11: Salut

Profe Blava @profeblava
11/04/2019 
 
@OD_Catalunya #lletresderadio 
Benestar, plenitud, harmonia... hi ha molts 
adjectius que encaixen amb salut. Sovint no 
donem importància a un tipus de salut que ens 
condiciona el que fem i sentim: la salut mental. 
El cervell ho condiciona tot: pensaments, 
sentiments i sensacions.

Gerard @piuladissa
11/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio 
Quan en tenim, no hi pensem gaire. Però quan 
no en tenim ens fas molta falta. Ets com una 
cursa de fons, t’hem de treballar i cuidar dia a 
dia. Tant de bo sempre et tinguem entre nosal-
tres, perquè la vida sigui un camí per gaudir. 
Salut per a tothom

Xus Mas  @Xus Mas
11/04/2019 
 
La seva salut era molt feble xo havia decidit 
que no deixaria que res li amargues
Hi havia molta gent que patia càncer i moltes 
més, que per desgràcia semblaven tenir algú 
del seu entorn implicat
La diferència és que ell sàvia q guanyaria la 
batalla
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Roser @TorrasRoca
11/04/2019 
 
Li deien que perdria la salut perseguint el seu 
somni. Però ella sabia que si no li anava al da-
rrere perdria la vida. I va poder més la vida. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Núria Lorente @espilldaurat
11/04/2019 
 
-A la salut dels pares! -diu el fill petit alçant la 
copa- Avui fa cinquanta anys van obrir aquest 
restaurant. Seguirem posant-hi esforços i amor 
per donar-li continuïtat.
Tots tres germans, amb un somriure als llavis, 
fan un brindis molt sentit.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Teresa Arderiu @ArderiuSur
11/04/2019 
 
#Lletresderadio @OD_Catalunya  
Salut!!! Diem quan algú fa un eixabuiro, salut!! 
És el que desitgem quan no ens toca la loteria, 
salut tinguem! Diem quan algú ens demana 
com anem. En fi, salut!!!

Galzeran (homefosc) @homefosc
11/04/2019 
 
@OD_Catalunya #lletresderadio 
En jubilar-me, a la festa de comiat els compan-
ys em deien que fés bondat, que quan no toca 
un mal aquí, toca un altre allà. Però perdre de 
vista aquella colla de taurons afamats, esborrà 
els problemes de salut que gràcies a la feina 
anava arrossegant
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Farners Casas @Farnersc
12/04/2019 
 
“La Duna és esprimatxada- escardalenca, en 
diríem, fins i tot-. Però gaudeix de tan bona 
salut!” Pensava la mare en omplir  aquell plat 
replè de llenties on dansaven alegrement boci-
nets de cansalada viada i alguna fulla de llorer 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 12: Actriu

AlfonsC @ArizonaDantes
12/04/2019 
 
Li va fer gràcia aquell moment de Mareig. Ara 
que s’ha convertit en una actriu famosa, ell 
sempre pensa que, quan se la trobi, només li 
preguntarà una cosa: “el netejavidres, neix o es 
fa?”  
@OD_Catalunya #Lletresderadio @lamonica-
perez cc: @MGlaenzel @JoelJoanJuve

Xus Mas @XusMas
12/04/2019 
 
Sempre havia volgut ser actriu però de seguida 
va tenir clar que, per la seva timidesa, no seria 
capaç d’enfrontar-se al públic i va decidir ser 
escriptora
Va arribar l’èxit i ara presenta i signar els seus 
llibres i es fa fotos amb els fans.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Roser  @TorrasRoca
12/04/2019 
 
Era tan bonica!
Li vaig demanar a què es dedicava.
-Soc artista
En preguntar pel seu art em va dir:
-Regalo bellesa
Em vaig sentir ben idiota de preguntar una 
cosa tan evident. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Roser @TorrasRoca
12/04/2019 
 
Era preciosa!
Li vaig demanar a què es dedicava.
-Sóc actriu. Regalo somriures. 
Vaig pensar que en aquell moment excel.lia en 
el seu paper. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Farners Casas @Farnersc
12/04/2019 
 
Sempre assajava davant del mirall. Avui era 
Julieta, demà Yerma, demà passat Odette... I 
mentrestant els vestits i els mocadors  s’api-
laven sobre el llit! Un dia d’aquests haurà de 
dir-los que volia ser actriu - pensava la Duna 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Núria Lorente @homefosc
12/04/2019 
 
-Quan sigui gran no vull ser actriu com tu, 
mama! 
-No en sóc pas, filla -respon la mare, sorpresa 
per les paraules de la nena.
-Sí que ho ets. Davant dels altres interpretes 
molts papers excepte ser tu mateixa.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya
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Esteva Camps @estevecamps
13/04/2019 
 
-Estic enamorat. Captivat, per la seva bellesa. 
Per la seva determinació, voluntat i la seva 
força. Pel seu parlar. 
+ De la Marta?
- No Jordi. Estic enamorat d’aquesta terra, de 
la seva gent... Estic enamorat d’aquest país. 
Enamorat de Catalunya.  #LletresdeRadio

ENUNCIAT 13: Catalunya

Núria Lorente @espilldaurat
13/04/2019 
 
El primer que va fer en arribar a Catalunya va 
ser aprendre català. Sempre l’utilitza. Parlar 
la llengua de la terra que el va acollir és una 
forma més de demostrar la seva estima. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Farners Casas @Farnersc
13/04/2019 
 
La Duna no es cansava de repetir-ho: Si ha-
gués pogut triar, hauria volgut néixer a Catalun-
ya. Per ella no hi havia una terra 
millor, no hi havia cap més terra. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Teresa Arderiu  @ArderiuSur
13/04/2019 
 
Després de la guerra, exiliat a França a An-
gouleme, el meu pare va tornar a casa seva. 
El país d’on mai hauria d’haver sortit i d’on mai 
més va sortir. Catalunya. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Cristina Company @Cristinabcn98
13/04/2019 
 
Ara sí, ara havia trobat el lloc on volia viure. 
Aquella terra que tenia les més precioses mun-
tanyes, el mar a tocar, ciutats plenes a vessar 
i pobles encantats. Ara sí, havia trobat l’amor 
d’una mirada... Ara sí, viuria per sempre a Ca-
talunya.
#LletresdeRadio

AlfonsC @ArizonaDantes
13/04/2019 
 
Li demanen que escrigui sobre alguna cosa 
indescriptible on 7 milions de persones tenen 
més de 210 milions d’opinions sobre un sol 
tema, el que sigui. Tot i que no sap què dir-ne, 
ja sap el títol que li posarà :  “Catalunya” 
@OD_Catalunya #Lletresderadio 
@Comanegra

Josep Uxó @JoseUxo
13/04/2019 
 
Li demanen que escrigui sobre alguna cosa 
indescriptible on 7 milions de persones tenen 
més de 210 milions d’opinions sobre un sol 
tema, el que sigui. Tot i que no sap què dir-ne, 
ja sap el títol que li posarà : “Catalunya” 
@OD_Catalunya #Lletresderadio 
@Comanegra

Farners Casas @Farnersc
13/04/2019 
 
La Duna no es cansava de repetir-ho: Si ha-
gués pogut triar, hauria volgut néixer a Cata-
lunya. Per ella no hi havia una terra millor, no hi 
havia cap més terra. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio
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Maria Dolors Sala To @sala_to
14/04/2019 
 
#LletresdeRadio
El cel multicolor em recordava que tot a la vida 
és canviant, que t’ has de moure per aconse-
guir els desitjos més esbojarrats, 
sortir de la zona de confort i, escodrinyar es-
pais i persones.L’ entorn que t’ acull i les ganes 
d’ interioritzar- lo, serà la teva casa.

ENUNCIAT 14: Casa

Núria Lorente @espilldaurat
14/04/2019 
 
El nen dibuixà un gran arbre amb moltes bran-
ques. L’ensenyà als pares i els digué:
-Cada branca és la casa d’un ocellet. Vull que 
tots tinguin un lloc on viure.
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Marta Benlliure @MartaBenlliure
14/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya Quan la 
meva muller va abandonar-me, la casa em va 
caure a sobre i vaig perdre el món de vista.  
- No pateixi! -va dir-me una veu esmorteïda- 
Sóc bomber i ara el traurem d’aquí. Tot l’edifici 
s’ha ensorrat a causa de les obres 
del pàrquing...

Josep Uxó @JoseUxo
14/04/2019 
 
Després de que la policia trobés el cadàver de 
la noia desapareguda feia vuit anys, mai més 
van tornar a parlar del que va passar 
a la casa abandonada del bosc.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Roser @TorrasRoca
13/04/2019 
 
“Exili”

Camins
Antics 
Tan 
Amats
Llunyans 
Us
eNYoro
Absent
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AlfonsC @ArizonaDantes
14/04/2019 
 
De dalt d’aquesta casa, i sense sortir-ne, pots 
viatjar a tot el món. A un costat, el Montseny i 
la Mola. A l’altre, Montserrat i, fins i tot, el Mont-
mell. Tanca els ulls i viu el somni. 
@OD_Catalunya #Lletresderadio @pol_lenedi-
cion

Cristina Company @Cristinabcn98
14/04/2019 
 
Cap altre lloc li donava la seguretat que li oferia 
aquella casa de camp de finestres verdes i flors 
de lavanda al jardí. Allà hi trobava la pau que 
buscava i l’home que la feia feliç. No li calia res 
més.
#LletresdeRadio

Georgina @Gina4224
14/04/2019 
 
Quan la caputxeta va entrar a casa de l’àvia, es 
va trobar el llop, perplex.
—No te l’havies de menjar? —va preguntar-li.
Ell va arronsar les espatlles i va mostrar-li un 
trosset de paper.
“Nena, me’n vaig a Hawai amb el caçador. Re-
ga’m les plantes!”
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Farners Casas @Farnersc
14/04/2019 
 
Si hi ha un Paradís personal, aquest és casa 
meva. Divers, íntim, segur, inviolable, creat per 
mi i a la meva mida. En més de set dies, segur 
i on sempre descanso el diumenge -afirmava la 
Duna amb una rialla!  
#LletresdeRadio @OD_CATALUNYA

Roser @TorrasRoca
14/04/2019 
 
La casa no li havia inspirat mai confiança però 
és decididí a entrar-hi buscant inspiració pel 
seu microrelat. No n’hi trobà. 
Decididament aquella casa no era inspiradora 
de res 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Maria Dolors Sala To @sala_to
14/04/2019 
 
#LletresdeRadio
La casa abandonada  prop del riu, contemplava 
impassible el pas del temps.
Mig en runes, guardava encara aquella grande-
sa d’ antuvi.
Deien que hi passàvem coses extranyes Que 
s’hi sentien sorolls i paraules. La por,et deslliga 
de la realitat.
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Farners Cases @Farnersc
15/04/2019 
 
La Duna saltironeja entre les pedres. Una, 
dues, tres... diverses pel que fa al tamany i a 
les formes. Fins que en troba una de grossa, 
cantelluda, enfurida. I es fa mal. I és aleshores 
quan acaba el joc i comença el dolor 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

ENUNCIAT 15: Pedres

Robert Siscart @Txiski
15/04/2019 
 
Sota l’arbre, unes pedres. Sota les pedres, un 
cadàver. Sota el cadàver, la prova que m’incul-
pa. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Raquel Parelló Amoró @raquelperamor
15/04/2019 
 
Cada camí té unes pedres que el fan ser el que 
és i no el que voldríem que fos. 
#LletresdeRadio

Josep Uxó @JosepUxo
15/04/2019 
 
El pobre geperut plorava desolat. Aquelles 
pedres roents, que havien estat meravelloses 
gàrgoles, eren la seva màgia, el seu amor, la 
seva casa, la llegenda... que segur continuarà.     
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Cristina Company @Cristinabcn98
15/04/2019 
 
Quan feia vent sempre recordava les paraules 
del seu pare cada vegada que al sortir al carrer 
renegava:
- va que no passa res. Posa’t pedres a les bu-
txaques i no volaràs. 
Ella sempre li somreia.
#LletresdeRadio

Marta Benlliure @MartaBenlliure
15/04/2019 
 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya 
Pluja de pedres a l’aparador i criatures amaga-
des rere el mostrador. 
- Juguem? - diu una nena obviant  insults i 
vidres trencats.
El seu germà assenteix. Sacsegen les mans i 
tots dos palmells s’obren alhora. 
El paper sempre guanya la pedra.

Núria Lorente @espilldaurat
15/04/2019 
 
Recollia pedres per escriure-hi petits poemes. 
Després les deixava damunt taules de fusta de 
parcs, als bancs de places i jardins... 
Era la seva manera d’escampar poesia arreu. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

M.Pilar Cabrerizo @Farnersc
15/04/2019 
 
@OD_Catalunya 
Ploren les pedres milenàries, ploren els herois 
de tantes batalles, ploren els cors dels sensi-
bles, plora París. 
#lletresderadio
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AlfonsC @ArizonaDantes
15/04/2019 
 
Amb pedres a la butxaca, i als ronyons, li 
sembla carregar-se de pedres al fetge. Un dia li 
arribarà la bona sort. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio @markal_
arimany_ @GodallEdicions

Rosa d’abril @Rosa_dAbril94
15/04/2019 
 
-Creu-me, l’ésser humà és l’únic capaç d’en-
sopegar més dues vegades amb la mateixa 
pedra. – va sentenciar l’avi. 
Vaig rumiar el significat d’aquelles paraules 
durant hores, mentre el sol s’anava amagant i 
la lluna començava a il·luminar els carrers. 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio

Teresa Arderiu @ArderiuSur
15/04/2019 
 
El món està ple de pedres, pedres de riu, de 
pedrera, precioses. Però n’hi ha una que les 
supera a totes i m’agrada molt. 
Quan et diuen: “ets de pedra picada“. Un orgull. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Teresa Arderiu @ArderiuSur
15/04/2019 
 
El món està ple de pedres, pedres de riu, de 
pedrera, precioses. Però n’hi ha una que les 
supera a totes i m’agrada molt. 
Quan et diuen: “ets de pedra picada“. Un orgull. 
#LletresdeRadio @OD_Catalunya

Eva @evailesllunes
15/04/2019 
 
@OD_Catalunya #LletresdeRadio 
Recordo l’antic camí. Pedres llepades pel sol. 
Pedres velles; pulides amb suor d’ antics cami-
nants. Rostres que ja s’han oblidat. 
Les pedres dibuixen el camí. Per tornar a ser 
jo. Per no oblidar.

Roser @TorrasRoca
15/04/2019 
 
No era persona d’ensopegar dues vegades 
amb la mateixa pedra sinó més aviat d’ensope-
gar amb totes les pedres que trobava 
pel camí. Tenia una gran saviesa i uns genolls 
permanentment pelats.
@OD_Catalunya #LletresdeRadio


