
PARAULES ESCRITES  

 

Amigues meves 

enamorades de l’amor 

amades amb passió 

i oblidades sense por, 

omniscients de la vida 

impregnades del passat 

companyes del present 

Us estim, us enyor 

 

Sempre m’han acompanyat fins a on la memòria m’arriba, les recordo al 

meu costat, fidels, discretes i moltes vegades misterioses.  Tota la vida vora 

meu, ajudant-me de mil maneres diferents. Amb elles he viatjat i he 

descobert els llocs més originals. He viscut experiències inoblidables i he 

conegut personatges increïbles i fantàstics. 

Els llibres m’han fet plorar moltes vegades de tristesa o d’alegria, però 

també m’han donat rialles i esperança. Sempre he pensat que els llibres 

tenen ànima, perquè els escriptors hi deixen la seva empremta, els donen 

part de la seva essència i energia, són petites heretats amb l’ADN del 



creador, així doncs, cada llibre és una nova experiència i una nova aventura 

per descobrir i gaudir. De vegades m’ha sobtat la llum de l’auba entrant per 

la finestra de la meva habitació, mentre llegia inundada i captivada pel delit 

d’un bon llibre. 

M’enamora l’aroma inconfusible del paper editat i el soroll que fa quan 

passem el full. M’entusiasma submergir-me en cada llibre i imaginar els 

escenaris, els personatges i l’atmosfera de les històries. Em delecto 

contemplant com l’autor ha col·locat amb cura i talent les paraules per 

donar  un sentit especial a l’escriptura. 

És senzillament màgic que a través de les paraules escrites se puguin fer 

arribar als lectors tants de sentiments i tantes d’emocions. A més, 

l’escriptura és una bona manera de comunicar, perquè no té pressa, respecta 

els ritmes i els silencis, l’escriptor es pot esbargir o delectar en les formes i 

pot ornar o embellir el text i enriquint-lo amb gust. Tampoc no entén 

d’estrès, ni d’horaris, només vol ser lliure per a poder compartir amb tots 

nosaltres les seves paraules i les seves històries, així doncs, de cada vegada 

que obrim un llibre i el llegim, li donam sense saber-ho un poquet més de 

llibertat. 

 

 

Lluc 



Pseudònim de Maria Antònia Pérez Garcia 

 

 

 

 

 

 

 


