
 

 

Veig cares 

 

Quan l’Elena surt al carrer amb la seva càmera de fer fotos, no sap mai què trobarà... 

Mira al seu voltant i cada dia s’entusiasma amb un enquadrament diferent... 

Avui, quan enfocava, s’ha quedat bocabadada i s’ha dit a ella mateixa: “No m’ho puc 
creure!” 

Veig cares 

 

VEIG CARES (EL RAP) 

M’agrada, m’agrada, m’agrada enquadrar. 

Els dits són les eines; els ulls, gasolina. 

Quan surto a passejar... 

mira cosina, mira el que veig. 

Li dic a ma tia: “Tu tampoc el veus?” 

 

Disparo i acosto, un món nou comença. 

Veig cares, són cares, les cares m’empenten. 

Gaudir i delir, això és el que vull. 

Les boques, els ulls, els nassos flipants. 

Al terra i al cel, quantes cares (que) hi han. 

La ciutat em torba i no puc parar. 

Marcians de metall tinc al meu costat. 

Extraterrestres del món sideral. 

 

Passejo i veig i això és el que vull. 

La veritat, tia, no saps el que hi ha! 

Mira, cosina, un altre aquí dalt. 



El busques, el trobes i tornes a buscar. 

De dia i de nit, m’agrada enquadrar. 

Em trobo la veïna i torno endavant. 

Els signes són clars, només t’hi has de fixar. 

Clavegueram, xancletes, bicis i candaus 

que es transformen tots en rostres vitals. 

Mira, veïna, hauràs de flipar. 

Motos i taques, això és la ciutat. 

Intèrfons galàctics, 

edificis vius, granotes i animals. 

A dalt i a baix, i torno a mirar. 

Finestres molt fosques amb monstres ancestrals. 

Tot trontolla a la meva ciutat. 

Li dic a ma tia: “És que no puc parar”. 

Haig de continuar. 

Haig de veure més, haig de disparar. 

Veig cares, tieta, veig cares arreu: al cel, a la terra, a l’aire, al costat. 

Veig cares al mar. 

M’agafa tortícolis de tan estirar. 

No veus cap pelicà al cotxe del davant? 

Barcelona és maca, Barcelona és genial. 

Caminant, caminant, mirant i mirant. 

Tot passejant s’ha fet l’hora de dinar. 

D’acord, d’acord, cap a casa vaig, 

però demà vull tornar 

a mirar i flipar, a mirar i flipar... Veig cares, tieta; veig monstres, cosina, i això és 
normal... 
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