
  

Circ Petit 
El quadern de la Marta 



“On ets Perla?” 
 

 

Avui el gran mag, un elefant 

ha fet desaparèixer en un instant. 

Tothom ha quedat meravellat, 

però l’enorme bèstia, on ha anat? 

 

Buscant entre encanteris, 

la fera, de la catifa ha sortit! 

Ai mag, la memòria no perdis! 

Ell, ni es mostra penedit. 

 

Sembla que, sense recança, 

si no vol perdre la xaveta, 

haurà de deixar la vareta 

i menjar cues de pansa! 

  



“Ho veus Sibil·la?” 

 

 

Quan no l’encerta la fetillera. 

Quan el futur no controla. 

més aviat sembla una enredaire, 

I no pas una endevinaire. 

Així que es faci graduar la bola! 

I que es deixi de xarrera! 



  “El càsting” 

 

 

No res de dones barbudes, 

ni tampoc volem nans gegants. 

Malabaristes capsigranys, 

o bestieses absurdes. 

 

Família, amistat: el circ, 

només creix realment decidit, 

amb aquells qui jo ara et dic, 

qui l’estima del fons del pit! 



   

“Un problema de nassos” 

 

 

Tendres, sincers i autèntics, 

els pallassos ens fan riure. 

No n’hi ha pas dos d’idèntics, 

Però tots et faran viure. 

  



 

“Perla” 

 

La vida t’estaves jugant. 

La selva no és cap joc. 

Us va anar de ben poc, 

finalment acabeu marxant. 

 

Ara a un circ et vas estant. 

La vida t’ha canviat de cop! 

Encara que no és el millor lloc, 

per que hi visqui un elefant. 



  

“Els mal de cap de l’home bala” 

 

L’home bala surt disparat! 

Ostres tu! Quin disbarat! 

Com arreglarà l’estrip, 

que ha fet a la carpa del circ? 

 

Amb l’ajuda de l’agulla i el fil, 

podrà anar a dormir tranquil. 

Amb l’ajuda dels seus amics, 

hi podrà fer uns bons sorgits 

  



 

“Bon dia Salim!” 

 

 

Aquest faquir pot menjar foc, 

o empassar-se una espasa a poc a poc 

però no vol que li prenguin el delit 

de dormir amb punxes o brases dins el llit. 

  



“Què hi fas aquí?” 

 

 

Els agrada mirar, xerrar i jugar, 

A tot hora no paren de preguntar. 

I quan cridaries “Per què no calla?” 

Somrius fent “Que bonica és la canalla” 

  



“Adéu Perla” 

 

No es bo per un elefant, 

Passar-se la vida voltant. 

I després d’un constipat, 

la Perla se n’ha anat. 

 

I què pot fer un domador, 

Si no té feres de debò?  

Deixar-se de batusses 

i domesticar puces! 
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