La granota

Si mireu bé la granota,
li veureu que, per saltar,
té una molla a cada pota,
sempre a punt per fer-la anar.
I si és mascle la bestiota,
té a les galtes, per cantar,
una gaita d’una nota
per princeses encantar.
Ricard Bonmatí

El ximpanzè

Orellut i geperut,
braços llargs i desmarxat,
cul pelat i cos pelut;
aquí tens el teu retrat.

Ricard Bonmatí

El mussol

Jo tinc cara de set-ciències
i visc, de dia, ensopit;
totes les meves sentències
les penso, immòbil, de nit.

Josep Carner
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L’eriçó de mar

Visc al fons del mar, però no nedo,
tinc espines i no sóc peix.
sóc tot rodó, negre i petit,
però, ai si em toqueu amb el dit!
Josep Francesc Delgado

El cargol
Cargol que vinga treure banya
pujant dalt de la muntanya:
la bicicleta m’ha perdut
un cargolet menut menut.
Si jo te’n dono una fulleta
¿m’arreglaràs la bicicleta?
Miquel Desclot

El ruc i el porc

–Arri, orellut!–
diu al ruc el porc.
–Arri, boterut!–
diu el ruc al porc
Miquel Desclot
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La garota

Fosc coixí
per a agulles
de cosí.
Miquel Desclot

La marieta

Marieta, vola, vola,
amb la capa de setí.
L’enciam i l’escarola
et voldrien per robí.
Miquel Desclot

El cuc de terra
Es queixava una vegada
un cuc de terra molt franc
de com era arrossegada
la vida de la cucada...
i se’n va anar a pastar fang!
Enric Larreula
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El pregadéu

Una mantis religiosa
es va menjar el seu marit,
i des de llavors, plorosa,
pregava, ben pietosa,
perquè li fes bon profit.
Enric Larreula

El colomí

L’home volia tenyir
les teves ales de sang.
No et paris, colomí blanc.
No paris blanc, colomí.
Pere Quart

La ratapinyada

Esparracada,
negra i nocturna
ratapinyada.
Errant espurna
d’un braserar.
(...)
Pere Quart
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Al parc

Qui vol venir al parc de les
feres?
Tota l’escola en pes hi anirà.
Micos i mones de tota mena
salten i brinquen sense parar.
Tota elegant l’amiga girafa
com una dama ens ve a saludar.
(…)
Ramon Folch I Camarasa

L’escarabat

L’escarabat, malcarat,
com s’amaga, com s’amaga
l’escarabat, malcarat,
com s’amaga al seu forat!
Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.

L’aranya
Nit de juny. L’aranya fila
i les hores van passant;
l’aranya compta tranquil·la
i la tela es va fent gran.
J. M. Guasch
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Les formigues
Les formigues a l’hivern
mengen totes llonganissa,
les formigues a l’hivern,
mengen ous i pa calent.
Nyam, nyam, nyam,
nyam, nyam, nyam!
Les formigues a l’hivern
estan totes amagades,
les formigues a l’hivern
que no els toqui el fred ni el vent !
Nyam, nyam, nyam,
nyam, nyam, nyam !
Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.

El mosquit

Un mosquit
eixerit,
si has badat
t’ha picat.
Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.

El grill

Grillet fredolic
que dins la nit bruna
dius amb ton ric-ric
cançons a la lluna.
A. Navarro
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La papallona

La papallona, tan àgil,
xucla el nèctar de les flors;
és pintada amb vius colors
però tota ella és molt fràgil.
(Popular catalana)

El grill

A la nit,
ric, ric
dins el prat,
rac, rac
el grill sap,
ric, ric,
que és molt tard,
rac, rac.
Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.
La puça
Salta, puça,
fes un bot,
puja enlaire,
puja enlaire.
Salta, puça,
fes un bot,
puja enlaire,
a dalt de tot !
Bofill, F.; Puig, A.; Serrat, F.
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La cigala

Diu la cigala al marit:
 Voldria fer migdiada,
i no puc, amb el teu crit.

Josep Carner

La marieta

Marieta, vola, vola,
tu que portes camisola.
Marieta puja’m al dit xic
que et donaré un confit.
Marieta puja’m al dit gros
que et donaré un plat d’arròs.
(…)
Joan Amades
(Cançó popular catalana)

El pollastre

Admirem la fantasia
del pollastre cantador,
que fa de despertador
a la gent de la masia.
(Popular catalana)
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El gall

Si jo oblidés ma cantera
en arribant el matí,
qui sap si el sol tornaria
cap més matinada a eixir?
Josep Carner

La cabra

A la masia d’en Fabra,
quan la tasca ja s’ha fet,
dóna bo de beure llet
munyideta de la cabra.
(Popular catalana)

El ruc

Ploreu, ploreu, ninetes,
que el ruc està malalt;
té mal a la poteta,
i el ventre li fa mal.
(…)
(Popular catalana)
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La rata

Amb potes com de vellut
el gat empaita la rata;
l’atrapa amb un salt astut,
hi juga un xic i la mata.
(Popular catalana)

El gos
Fórem de primer ferotges,
parents del llop i el xacal;
i ara, amics de gent humana,
defensem l’home i la llar.
Josep Carner

El conill

Tinc un conill
que és molt eixerit
si li toques la boca
et mossega el dit.
(…)
(Popular americana)
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La serp

Una dama verda,
amb vestit mudat,
s’arrossega
per damunt del prat.
(Endevinalla popular)

La girafa

Tens el cap petit
perquè la distància
te l’ha empetitit.
Pere Quart

Bestiari poètic - 11-

