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Tocar el cel  
amb els dits
Pep Molist
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Tinc un grapat  
de somnis

Els somnis
no els puc tocar.

Ni tastar. 
Ni flairar. 
Ni sentir. 
Ni mirar. 
Ni tampoc 
aturar-m’hi, 
ballar-hi, 
o caminar-hi 
al damunt.



Els somnis 
tan sols
els puc tenir, 
per casualitat,
a dins del cap, 
i provar
de saber-ne 
el tacte,
el sabor, 
l’aroma,
el soroll
i la forma.
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Encara que,
com un grapat de sorra, 
com un manat d’herba,
com un manyoc de cabells, 
els somnis
s’escolen,
de mica en mica, 
entre els meus dits
per tornar
qualsevol altra nit,

sense avisar.





Somnis d’anar





11Quan arribi el meu proper 
[aniversari, 

me n’aniré a fregir espàrrecs.
Serà un acte únic, extraordinari!

Anar a fregir  
espàrrecs
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Del foc i de la brasa, jo me’n 
[faré càrrec. 

Compte! Això serà un pèl temerari!
Però, l’avi m’acompanyarà 

[en el tràfec.

No hi haurà refrescs ni pastissos 
[ni confits, 

sinó un plat de verdures cuites
i uns quants esplèndids manats 

[d’espàrrecs fregits.

Verds i gruixuts, ideals per 
[somiatruites, 

amics i coneguts molt escollits,
amb oli, pebre, sal, i guarnits amb 

[unes fruites.



13Demano un destí sorpresa 
en una agència de viatges, 
i m’envien, amb rapidesa,
a Pastar fang, sense equipatge.

Anar a Pastar fang
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Allà, descobreixo l’encant,  
del país de Pastar fang
un indret molt relaxant.
La gent, a cada instant, 
sosté un bocí de fang 
entre les seves mans,
que va pastant, remenant,  
fins a l’hora més foscant.

Avanço enmig de la bellesa
i la tranquil·litat del paisatge. 
Torno a casa, amb més saviesa,
i una foto del bell paratge.
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Tocar el cel amb  
els dits

Il·lusió!

He llegit el poema 
dalt de l’escenari. 
Silenci
i algun sanglot, 
a la fi.
Molts aplaudiments. 
Forts. 
Llargs. 
Vius.
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He tingut la sensació 
dalt de l’escenari, 
d’estirar
el cos i el braç 
i tocar
el cel amb els dits. 
Tou. 
Vast. 
Suau.

Felicitat!
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