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No m’agrada la pluja els dilluns, 

ni el dimarts, ni el dijous o els diumenges. 

Sempre la trobo freda i pesada, 

em xafa tots els plans que vull fer 

i m’obliga a quedar-me a casa quan no vull. 

 

Si surto, per més que em tapi, 

sempre hi ha algun petit rajolí 

que sense avisar i ben discret 

em recorre de dalt a baix tota l’esquena 

i em moc com un ballarí ple de marxa! 

 

Tan sols hi ha un dia on la puja m’agrada. 

Una ocasió que espero amb molta il·lusió 

on vull que les gotes em caiguin a sobre. 

Que tinc ganes d’estar al carrer quan arribi la pluja, 

i veure’n tots els colors sense por a mullar-me! 

 



Aquells dies els paraigües es queden al rebedor de casa, 

els fregfregs de les capelines no surten a passejar al carrer, 

al terra no es formen bassals, ni petits ni grans, 

i les pesades botes d’aigua dormen i somien al sabater, 

tranquil·les i obedients esperant el seu moment. 

 

Perquè aquestes pluges no són d’aigua, 

sinó dolces com el sucre, la menta, la regalèssia i l’anís! 

No vull fugir-ne, enfadar-me o veure-ho per la finestra, 

Sinó que somio atrapar totes i cadascuna d’aquestes gotes 

que em fan córrer i saltar perquè no se me n’escapi cap! 

 

Perquè aquests ruixats no són pas negres i grisos. 

Quan els mires, tenen els colors més resplendents: 

Rosa, verd, groc, vermell o taronja! 

Tants que mai no sé on hauria de mirar ni on buscar 

per saber quins són els millors i més llaminers per agafar! 

 

Aquestes pluges màgiques que tan m’agraden, 

Són úniques i tan sols passen un cop l’any, per Sant Medir, 

i per gaudir-les tan sols necessito una bossa ben grossa 

i passar-me el dia al carrer caçant caramels ben bons 

que llancen nens i nenes des dels carros més dolços del món! 


