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 saldo : -2.500 €

Aquesta iniciativa forma part de la campanya “Apadrina 
un llibre: llegeix-lo!”, una crida a l’acció directa: agafa 
un llibre del prestatge i llegeix-lo! Al món hi ha milions 
de llibres que mai ningú no llegirà, però tots tenen dret a 
ser llegits. http://www.llibres-artesans.com/campanyes

Aquest llibre val 2.500 €
excepte si el llegeixes, que és gratuït

Aquest llibre és escrit per ser llegit, no per 
acumular pols digital en postades virtuals; 
Així doncs, un cop descarregat has adquirit 
amb mi un deute de 2.500 €, quantitat que 
pots saldar ingressant-la al meu compte o bé 
llegint-lo.  Tu tries ;-)

Pots comprovar l’estat de comptes en tot 
moment, a la banda inferior dreta de cada pà-
gina.

Gràcies! 

Ferran Cerdans Serra

http://www.llibres-artesans.com/campanyes/apadrina-un-llibre-llegeix-lo


 saldo : -2411 €

mala llet en pols

un altre recull d’aforismes
de Ferran Cerdans Serra



 saldo : -2321 €

lluita per la independència
de la teva felicitat:
no en depenguis

i no dependrà de tu

independència

el sexe és quelcom
que no cal prohibir

perquè sigui un plaer

eslògan innecessari



saldo : -2232 €

quan et sorprens
cercant raons

aparentment lògiques
per no enamorar-te’n,

ja és massa tard

l’indici del raciocini

sembla que el secret
per a l’èxit

és aconseguir
que molta gent t’odiï

i a l’inrevés també



saldo : -2143 €

coartada recíproca
entre ganduls

incompetents i càrrecs
sense feina coneguda

 per quan algú els demani 
què han fet aquest matí

reunió

la llei és teoria,
un conjunt

de recomanacions
per alguns,
una realitat

per la majoria

realitat dual



saldo : -2054 €

si segueixes
els gustos de la majoria
a tot el que pots aspirar

és a un mediocre
best-seller 

la paradoxa
de les mitjanies

l’optimisme ens anul·la,
pensem que aquesta

no s’acabarà mai
i ens adormim,

però és en ratxa
quan més hem d’actuar

no siguem tan humans



saldo : -1.964 €

acció no és sinònim
de moviment

sinó de fer

que torni barri sèsam

no sé si la meva gossa
ha madurat

o és que ha perdut
tota esperança

a qui s’assemblen
els amos?



saldo : -1.875 €

es diu de qui
ha interioritzat
les represàlies

de pensar diferent
adoptant  l’opinió
general acceptada

ha entrat en raó

per passar com adult
adopta un posat seriós,

vesteix cada dia de diumenge
i actua com si la seva evolució

fos finita i closa

evolució completada



saldo : -1.786 €

les opinions s’han de sostenir
a si mateixes i no dependre

de les medalles,
de metall o de cartró,
que carrega l’emissor

cuines de joguina,
 tomàquets de plàstic

avui n’hi ha prou
amb aparentar ser original

per semblar interessant;
o era al revés?

fatuïtats



saldo : -1.696 €

no perquè actuïs
de manera excèntrica

seràs un artista,
ni perquè duguis
ulleres de pasta

deixaràs de pensar
en les calces de la Heidi

al modernillo

un creatiu
necessita moltes idees

per fer un euro;
el modernillo, en canvi,
lamenta no poder viure

d’una sola idea que va tenir
un dia d’empalmada

economia creativa



saldo : -1.607 €

mai no se suïcidarà:
no es coneix mètode

que garanteixi
la solvència estètica

visual del seu cadàver

una cosa sabem del cert

un aforisme
no s’escriu per llegir-lo
talment instruccions

d’una caixa de llumins 
malgrat que aquestes,

en un altre context,
podrien ser un poema

consells de seguretat



saldo : -1.518 €

no et deixis ajudar mai
per un pallús benintencionat

la crueltat no és meva

tots els països
tenen els seus nacionalistes

excepte Espanya,
on no es consideren tals
sinó racionals portaveus

d’un projecte de destí 
còsmic universal

 que va néixer
amb els troglodites    

l’enigma dels temps



saldo :  -1.429 €

segons el pla docent
són tres:

llei de la gravetat,
llei de la conservació

de la matèria,
llei de la unitat

indivisible d’Espanya

les lleis universals
de la física

els minuts parells
penso que SI,

els imparells que NO

d’això en dic jo
tenir-ho clar



saldo : -1.339 €

espero arribar a la jubilació,
després d’una vida
alegre i pausada,

si més no per experimentar
aquesta força irresistible

que t’arrossega a saltar-te 
la cua del súper

urgències senils

així et creus savi
perquè domines
un microcamp

del coneixement,
així et sents atleta
al costat d’un coix
perquè camines

el gran home



saldo : -1.250 €

per què els llestos
es creuen sempre

exemplars únics i rars,
si n’hi ha molts?

tinc una pregunta
per a vostè

esperant aconseguir l’efecte invers
d’un acte especulatiu

pots provocar la reacció directa
que correspon a la teva acció

despeses de manipulació



saldo : -1.161 €

en el mateix cartell
on diu TANCAT

hi diu també OBERT,
si el mires de la banda bona

endavant, el carrer és obert

no està tan sol el mussol,
té tot el bosc

que l’acompanya

les persones
que et són més nocives

et permeten gaudir millor 
de la solitud

ja no queden arbres



saldo : -1.072 €

l’enemic més difícil
de combatre

no respon, no gemega,
no es queixa i és al centre

del buit que t’envolta

la lluita en solitari

insignificant,
inconsistent, innocent

i tan minúscul com definitiu
greuge final

la fi de la història



saldo : -982 €

a alguns conductors
els haurien de tallar

el pito

sense segones

si dius sempre la veritat
algú s’enfadarà,

molts no s’ho creuran
i tothom et prendrà

per un mentider

ai las



saldo : -893 €

informar-se és avorrit
i la ignorància
més divertida
que atrevida

autoengany

i quan el sol es pon,
torno la rosa

a la caixa forta

el que té valor



saldo : -804 €

malgrat que podem conèixer
la nostra posició precisa

exactament en l’espai i en el temps
sembla, la nostra,

la civilització més perduda

civilitzacions perdudes

s’associa qualitat de vida
a l’elevat preu dels lloguers

i dels cubates i al PIB per habitant,
però no a la nitidesa del cel a la nit

ni a la puresa de l’aire que es respira

un símptoma de malaltia



saldo : -715 €

som tan pobres
que tenim una crisi

i aquesta és econòmica

misèries de tota mena

es diu d’aquella persona
que es nega obstinadament
a gaudir del parxís, el futbol,

les cartes, la televisió
i altres genialitats ludicosocials

i prefereix follar

insuls antisocial



saldo : -625 €

el meu combustible
són les crítiques raonades,

no els elogis sense fonament

energies renovables

funcionem com un motor
refrigerat amb benzina:

en arribar al punt en què
és necessari refredar-nos

s’activa el circuit i esclatem

massa sovint



saldo : -536 €

la confiança fa fàstic
quan prefereixes

que et tractin
de company de feina

que d’amic

tot un cas

no considero a ningú un amic
fins que no em diu
que sóc un cabró

(tot i que no és
condició única)

conèixer és estimar



saldo : -447 €

quants es consideren genis
perquè les seves amistats

no compleixen
amb la responsabilitat,

 o no tenen el valor
de dir-los la veritat?

ser amic no és tan fàcil

no és el mateix 
pensar ràpid

que precipitar-se pensant,
que al final és no pensar

conclusions instantànies 
precuinades



saldo : -357 €

sistema d’etiquetatge
indiscriminat,

amb presumpció de ciència
mitjançant el qual
es dóna coartada

als prejudicis racistes
entre pobles

antropologia populista

etiquetar i classificar
més que racisme ignorant

és por i comoditat,
però les diferències

acaben aquí

les diferències



saldo : -268 €

al contrari
que les de parella,

les relacions d’amistat
no poden basar-se

només en la mentida

uppercut

“Com ser vegetarià
menjant carn i peix

cada dia”

bomba editorial



saldo : -179 €

estic segur que l’amic
imaginari m’estimava,

però em va deixar per algú
de més fèrtil inventiva

una pèrdua sensible

el problema
de qui ho xerra tot

és l’excés de confiança
en el fet que els altres

no seran com ell

un secret
que no es pot amagar



saldo : -89 €

si avui m’ha passat tot això
és perquè estic vivint

petita oració per abans 
d’anar a dormir



saldo :      0 € 

FI



 “mala llet en pols”
Ferran Cerdans Serra, 2011

agraïments

Per aquesta edició,
1ª electrònica:

Dipòsit Legal : B-18691-2011

A totes les persones que han col.laborat 
amb aquest projecte amb les seves crítiques 
i aportacions, especialment a n’Ester Nubiola 
per la idea que el saldo pendent aparegui al 
final de cada pàgina i a en Jacob Montsech 
per les revisions.

http://www.imdb.com/name/nm0637701/
http://twitter.com/?status=llibre d'aforismes copyleft "mala llet en pols" a 2500 euros (si no el llegeixes) http://bit.ly/r1YgLt +%232500E+%40fcerdans+%40llibresartesans


Trobareu una sel·lecció dels aforismes i microcontes
publicats fins ara a Llibres Artesans, enquadernats a mà 

per l’autor en format retallable, de disseny propi, a la
botiga online: http://tenda.llibres-artesans.com

http://tenda.llibres-artesans.com/product/aforismes
http://tenda.llibres-artesans.com/product/aforismes
http://tenda.llibres-artesans.com/product/aforismes


 www.llibres-artesans.com
fcs@llibres-artesans.com

@fcerdans @llibresartesans
 

butlletí de notícies:
http://www.llibres-artesans.com/subscripcio

http://www.llibres-artesans.com/
http://www.llibres-artesans.com/
http://www.llibres-artesans.com/subscripcio



