
LES TERESINES (Joan Vives) 
 

Som les Teresines, les més bones veïnes 
que poguessis a una escala trobar. 
Sempre dispostes a donar-te respostes 
a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. 
 
Dones d’empenta d’una edat estupenda 
que tenim un esperit aventurer. 
Seguim un sistema presidit pel lema: 
“Si pot fer-ho aquella, jo també!” 
Tot el que em proposo jo ho sé fer. 
 
Els nostres pares no tenien cap fill 
però van resoldre-ho d’un mode força senzill: 
resant... i fent una promesa 
com bons devots de Santa Teresa. 
 
I la pregaria a fe que va funcionar! 
en van ser quatre: nosaltres tres i un germà 
per poder complir amb la santa i trobar noms escaients 
van pensar un sistema força bo i conseqüent: 
Totes tres som Tereses, però som Tereses 
de tres Tereses diferents! 
 
Teresa de Jesús! 
Teresa de Lissieux! 
Teresa de Portugal! 
 
Som les Teresines, les més bones veïnes 
que poguessis a una escala trobar. 
Filles de Gràcia que evitem suspicàcia 
vivint juntes sense un home... 
tret del nostre bon germà 
 
S’ha d’estar al dia i per guanyar-nos la vida 
hem posat al menjador un taller. 
Allà fem “pedidos”, i somniem cupidos 
L’esperança és l’últim que perdem! 
si trobem un home ens casarem! 
 
Per ser Teresina no cal pas dir-se’n de nom 
és una fauna que es troba per tot el món 
no és pas qüestió d’edat ni sexe 
és més profund i més complexe. 
 
El nostre ofici és contractar el veïnat 
per fer “pedidos” cobrant a tant la unitat. 
Ii podem rentar, planxar, pintar, brodar i encapsar 
fer pedaços, cosir llaços i retallar 



fem qualsevol cosa, que ens proposa 
el qui ens ve a sol·licitar... si ho pot pagar! 
 
Nosaltres... 
 
Som les Teresines, les més bones veïnes 
que poguessis a una escala trobar. 
Sempre dispostes a donar-te respostes 
a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. 
 
Dones d’empenta d’una edat estupenda 
que tenim un esperit aventurer! 
Seguim un sistema presidit pel lema: 
“Si pot fer-ho aquella, jo ho puc fer!” 
Som unes Teresines i potser... 
... tu també!!! 
 


