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LA POESIA,  
PER ANTÒNIA VICENS 

 

 

lana sobre 
la vida fulgors d’altres mons 
t’esclata als ulls també 
estrelles 

d’aigua eixugades a la cala 
de la infantesa quan 
retuts tornen 
els àngels ja sense 
sal sense ales i tu 
intentes agafar-ne les ombres 
penjalls als fils 
d’estendre les paraules l’hora 
que més voldries 
revocar els morts que 
et pugen per 
les cames 
baldament omplis 
la nit 
de colomes blanques tot 
esperant 
una espurna de foc 
que t’encengui el poema.

P 
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Pierre de Ronsard:  
sonet 

 
 
 

 

 

 
 

Quan siguis molt velleta, de nit, amb llum d’espelma, 

a la vora del foc, cabdellant i filant, 

diràs, meravellada, uns versos meus cantant: 

Ronsard va celebrar-me quan jo era una bellesa. 

 

I les teves criades, ja mig endormiscades 

damunt de la labor, en sentir dir Ronsard 

aniran despertant-se, i aixecaran el cap 

beneint el teu nom, d’una immortal lloança. 

 

Jo seré sota terra i, fantasma sense os, 

a l’ombra de la murta trobaré el meu repòs; 

tu seràs a la llar una vella encongida, 

 

lamentant l’amor meu i el teu cruel desdeny. 

No esperis fins demà, viu ara, tingues seny: 

cull des d’avui mateix les roses de la vida. 

 

[traducció: Pere Rovira] 
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Per al poeta, escriure és com una necessitat 

biològica, com la set. 

                                         Martí Domínguez    
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Part Primera 
 
 
 
 
 
 
  

poesia [poezía]  

1. f. LIT. Art d'expressar sensacions, sentiments o 
emocions, per mitjà de les paraules, els sons i 
el ritme, especialment a través dels versos. 
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L'aigua m'acull i nade 

com mai he nadat 

em sent exhausta 

i cride al vent 

 

Houda el Mghari Boudrar 
 

Manel Alonso 
 

[L’AIGUA M’ACULL...] 

 
L’aigua m’acull, sure, nade  
com jo mai no ho havia fet.  
Exhaust em sé. Tinc gran set. 
I al vent de llevant reclame  
 
que em cobrisca la nuesa, 
em torne l’alè perdut,  
la por al desconegut  
i m’allunye la tempesta  
 
que m’arrossega a l’infern  
gris, llòbrec de la tristesa.  
Freda, morta la tendresa,  
 
als ulls, gebrada d’hivern. 
Enfonsat en fosc avern, 
presoner en la incertesa. 
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Quiet, en silenci, 

amb la respiració suau 

els pensaments deixe surar 

 

Houda el Mghari Boudrar 

 

Miguel Arche 
 

SONET DEL NO-SONET 

 
quiet, en silenci, amb la suau respiració 
em dic: «noi, és que no en tens ni un, de sonet?» 
i no, no en tinc ni mig, no en tinc ni un curtet. 
d’ànims, gens; de plàstic, la imaginació. 
 
que no en vull, fer dels versos numeració! 
si no em fa goig la rima, menys el ritmet: 
més val pardal en mà que trencar l’ouet. 
ja hi ha prou de cançons, oi? REVELACIÓ! 
 
quevedos, garcilasos, petrarques tots: 
amb la ploma, amb la tinta a fer la mà! 
deixeu-me a mi en repós, només amb els mots, 
 
ací a casa, prop del pare i del germà. 
lopes, góngoras, poetes del tot torts: 
hui no toca, el sonet… ja veurem demà. 
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Passejant per la platja 

escolte els ocells 

cantant les cançons 

que em recorden a tu 

 

Óscar Paracta Avedaño 
 

Mari Carme Arnau i Orts 
 

L’HORA DEL DESIG 

 
L’hora del desig 

   encendrà el seu record. 
I el passeig per la platja, 
les cançons dels ocells. 
 
Els llavis, laberints d’espera 
assaboriran la sal dels seus besos, 

perdurable 
com la intimitat secreta 

de la seua presència en l’esguard. 
 
El vent et ressonarà ben endins, 
mourà els seus cabells negres 
com el carbó i una pluja als ulls 
arborarà estones de tendresa inacabables 
i, més enllà del fràgil dubte de l’estima, 
l’hora del desig 

prendrà el gust a tu.  
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Enyorar és estimar, 

un sentiment agredolç, 

inexplicable sensació 

que sent en veure’t 

 

Maite Pérez Alfonso 
 

Rosa Maria Arrazola 
 

L’OCELL 

 
En el silenci deso una mirada 
que roman closa en un boscatge fi, 
duu un bell estol d’ocells alçant volada 
i un raig de veu que torna cap a mi. 
 
Entre tempestes ploro l’enyorança 
i quedo sola avorada al confí, 
quan l’aigua parla de tanta mancança 
no hi horitzó que il·lumini el destí. 
 
Llavors l’ocell que em portava paraules 
fa una cadena que cerca les baules 
i obre les ales damunt dels meus ulls 
 
i en una dansa que es mou dins del vent 
escriu l’amor sobre un núvol pacient 
i la tempura m’impregna de tu.  
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Com el cantar dels ocells 

a mitja vesprada. 

Es trobava cansada 

de tant viure 

 

Héctor Díez Carreres 
 

Josep Antoni Aznar 
 

[COM EL CANT DELS OCELLS...] 

 
Com el cant dels ocells nodreix la flor, 
 ara a migdia, a la mitja vesprada,  
a mitja nit, dic també de matinada, 
i quan llueix el sol i parla el cor.  
 
Com un poema és la meua amada 
vestida de roig com un robí d’or 
 per un secret d’un que fou trobador  
sense saber-se per l’estima envoltada. 
 
Vola gavina, vola rossinyol, vola... 
dus-li la veu, fugisser rodamon,  
conta-li que mai ja no estarà sola. 
 
Vola i dis-li que el meu cor tot udola 
que no l’oblide, que l’estime encara 
que en recordar-la, ma ànima bé tremola.  
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Mentre dorm, visc i sent 

allò que em dius 

que m’estimes 

però no ho demostres 

 

Carmen del Padro Poveda Galvañ 
 

Cristina Bastida 
 

 [TINC EL SON...] 

 
Tinc el son entremesclat amb la vigília 
de tant desitjar el que visc mentre dorm, 
de les hores al teu costat, abraçada, 
del record de la teua pell, tota suau… 
 
Tinc el son entremesclat amb la vigília. 
Em fique al llit plorant mentre pense en tu, 
quan imagine que tornes a mirar-me 
i que em dius, com fa anys, que encara m’estimes. 
 
I durant les hores de la nit que estàs 
de volta, memoritze tots els detalls 
per a enganyar-me dient que han passat, 
 
que encara vols amar-me eternament 
i que tot açò ha sigut un malson 
que, de nou, s’ha barrejat amb la vigília. 
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L’estima és com l’aigua: 

si no es mou, s’estanca, 

arriba amb la vida, de bones idees plena, 

i aquelles escasses pluges d’amor 

 

Maria Quesada Juan 
 
 

Marta Bertran Perelló 
 

SONET 

 
Com un far, que mou la llum amb les ones, 
com la nit, que mou les ànimes entre els somnis, 
l’amor sura, sense fils, sense fragments, 
quan l’únic reflex que veus a l’aigua ets tu. 
 
No hi ha res immòbil, el no-moviment, 
les coses perennes, l’exactitud, la podridura, 
la no-erosió, la quietud absoluta. 
Només existeix el batec, el canvi, l’evolució. 
 
Som fotografies d’un únic temps, 
el bri congelat d’un pensament i un alè 
que és àncora, fita, el fum que perviu. 
 
Som amor-serp, pitjallida que navega entre silencis, 
muta, es desfà com un sucre, que et fa ser aigua, 
camí, pedra que travela i, per sempre, és. 
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Quan arriba la nit a la ciutat 

et veig sota les faroles. 

No et puc oblidar. 

No puc pensar en res 

 

 Ana Belén Mas 
 

Berna Blanch 
 

 [SOVINT, QUAN ARRIBA]  

 
Sovint, quan arriba la nit a la ciutat 
recorde els besos sota les faroles, 
no ho podré oblidar, els dos a soles, 
gaudint en la més tendra intimitat. 
 
No puc pensar en res, sols imaginar 
la bellesa del teu cos, el teu amor 
encenent de nou el meu en la foscor, 
recitant sense pressa el verb amar. 
 
Molt prompte tornaràs ja al meu costat, 
dolça és esta espera en el saber 
que esta fantasia és realitat, 
 
que les hores s’omplin d’un intens voler, 
que la teua promesa és veritat, 
que el nostre futur creix fort i sincer. 
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Veure 

aquella dona feliç, 

la teua gent creixent 

un xiquet des de la infantesa a la vellesa 

 

 Bruno Sánchez Macià 
 
 

Maite Brazales 
 

 [VEURE AAQUELLA DONA...]  

 
Veure aquella dona feliç com creix 
en cada vers, en cada imatge clara 
perquè des de l’infant al vell es té 
aquest voler ser gran… fins que ho ets! 
 
Fruit del poder ser redreces el gest 
per no oblidar mai la nina que eres 
la pertinença és aquest primer recer 
allò antic, el que sempre tengueres. 
 
Ancorada entre passat i present, 
necessitat de veure créixer els teus 
generositat persistent tothora. 
 
Perquè afortunada penses que ets 
amb l’arrelament antic i resistent 
que ve d’antany i tanta por fa perdre-ho.  
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Et veig i somric 

et sent feliç i lliure. 

Amb tu viure voldria 

aquest sentiment de joia dins el cor 

 

    Jairo Agulló Alberola 
 

Joan Cabalgante 
 

JOIA AL COR 

 
I si et veig i somric i et sé feliç, 
què serà de mi, sinó el fet ben viu 
d’escriure que ser lliure és un riu 
que brolla cada dia un nou matís. 
 
Sigues així amb tot l’afany i glòria 
d’existir com si fossis un sol bri 
d’aire que s’apropa àgil a la fi 
d’una vasta i ben rovellada escòria. 
 
I si no és talment no m’agradarà 
ser aquí, vora teu, ombra de Déu 
que tot el que no és seu escombrarà. 
 
Voldria també prendre’t el relleu 
i saber, amic, qui et seguirà 
amb fúria de foc al camafeu.  
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La vida gira i pense en tu perquè em fas feliç,  

com quan aprove tots els exàmens. 

Sé que és dur i difícil, però ho podré superar 

 

Marta Mora Maciá 
 

 

Marc Caballer 
 

PARAULES PER A MARTA  

o L’amor és com anar a la fira:  
mai no saps quantes voltes hi donaràs 
 

Quan pense en tu la vida gira, gira. 
Fem l’últim examen i en acabant 
agafem-nos per sempre de la mà  
en la nòria de la vida, vida. 
 
Em fas feliç com un nen a la fira 
si imagine que correm junts pels camps, 
per tot l’estiu, per sa pluja i els llamps, 
i per les festes del poble d’Alzira. 
 
Tan sovint, pot ser difícil i dur 
―ja ho sé, que pot ser trist i complicat― 
pensar-hi, als camins del nostre futur. 
 
Però un bon dia la felicitat 
ja no tindrà al món obstacle ni mur, 
que el teu amor pur  

     no haja superat.  
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A la selva escriu el poeta 

de dia i de nit, 

jugador que sempre 

comença de nou 

 

    Alejandro Garcia Ibarra 
 

Francesca Cabot 
 

 [JUGAREM ARA...] 

 
Jugarem ara al joc de compartir  
tant les regles del joc com la partida  
és hora d’anar amunt i  de seguir  
malgrat haver perdut el mestre i guia  
 
A voltes dubt si me’n sabré sortir  
Sempre em deman com ell la jugaria  
però el combat és ara i és aquí  
i sé que ell, des d’on és en mi confia 
 
Entre alzines i pins, amb claror i fosca  
començ el joc quasi en plena follia  
 confegesc els versos de manera tosca  
 
Car em manca la seguretat  
que em donava tenir-lo al meu costat  
però en escriure sé que li don vida  
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La brisa que corria, 

transmetia tranquil·litat. 

La natura, 

el record d’aquells dies 

 

Jorge Adsuar Jiménez 
 

Mireia Calafell 
 

TRAVELLING 

 
al porxo aquell de fusta 
on lentament queien les tardes 
damunt de l’hule amb pells de síndria 
i els gots amb vi i la vaixella taronja 
i tanta gent entorn la taula 
  
allà te’n vas quan et fa falta, 
quan tot de mica en mica calla  
i el món es va buidant 
i entre tant de silenci 
et consola sentir almenys 
el feinejar constant del corcs 
  
corre, t’hi estan esperant ara 
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La mort ens arriba a tots 

Junts ho aconseguirem 

Formarem un equip perfecte 

I la gent que enyorem estarà bé 

 

    Ángel Belda Mas 
 

Vicent Camps 
 

EDUCACIÓ 

 
intente ponderar qui m’educa 
passe pel sedàs fi de l’alegria 
les píndoles tristes del dia a dia 
alimente el somni que no caduca 
 
sospese la paraula de l’adult 
que diu ser referència i guia 
i comprove en ella vida i via 
si no exigeix vassallatge per estar a punt 
 
junts ho aconseguirem 
formarem un equip perfecte 
on no faltarà la gent que enyorem 
 
si ens oferim fets de fang i de rent 
si som esponja que del mestre es nodreix 
i valorem per igual contingut i continent 
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Per l’horitzó apareix el nostre futur 

va sorgint a poc a poc mostrant 

que ens aguarda segur 

una vida tranquil·la i apassionant 

 

    Raül Puig Adán 

 

Àngels Cardona 
 

SONET DESBARATAT 

 
En general no m’abelleix 
haver de jugar amb la rima 
perquè on la llibertat floreix 
el senderi de la voluntat no arriba. 
 
―Àngels, no tens perdó  
si abandones la tasca 
quan la inspiració no és present 
molt esforç i no menys traça. 
 
Després d’aquesta reflexió 
em posaré a la feina 
que el camí de l’abandó 
no ens rovelli mai l’eina. 
 
Si volem viure un futur 
tranquil i apassionant 
no hem d’esperar en conjur 
que tot se’ns doni de franc. 
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Rimar un sonet procura 
un plaer que a tothom alçura.   
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Com l’aroma de la flor 

que alegra el meu jardí  

la vida és. 

 

Paula Poveda Candela 
 
 

Raquel Casas 
 

 [AMB UN TROS DE GUIX]  

 
Amb un tros de guix 
escric tres paraules: 
taronger, jardí, capvespre. 
Després lligo un fil molt prim 
des de l’arbre fins a la casa. 
Quan acabo, canto.  
Canto i m’assec al terra 
amb un gat mig adormit 
a la falda i el perfum de les flors 
enganxant-se’m molt fort al pit. 
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La mort és una de les amistats 

més lleials. 

Els sentiments, 

en ells s’ha de confiar 

 

Hiba Moussalim Baouat 
 
 

Mireia Cassanyes 
  

 [T’INSCRIUS SOTA LA MOLSA...]  

 
T’inscrius sota la molsa i beses 
una per una, totes les llavors de la terra. 
Enyores lentament les brases i el cel 
I sota els troncs batega l’escorça que parla: 
“La mort és una de les amistats 
més lleials.” I s’estén vora els troncs i veu 
un camí enfilat, vora el dol de les ciutats 
desfetes, murmurant 
Si els sentiments son 
l’agulla del temps 
en ells hi ha que confiar, 
i desconfiar… 
Creixen les altres veus de la terra i responen 
“Impossible, mai ho sabràs” 
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El món gira sense sentit. 

No em correspon 

caminar sense destí. 

Està escrit. 

             

Alba Pascual Pastor 

 
 

Begoña Chorques 
  

 [ESTRANYA HERÈNCIA]  

 
Estranya herència 
t'estic redactant: 
una alba tèrbola 
plena d'incerteses. 
El món gira sense sentit. 
Ets criatura de l'atzar. 
Tot i això, 
no hauries de navegar 
sense la confiança 
de fondejar un matí 
a una Ítaca de joia i sol. 
Està escrit. 
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La caiguda simbolitza 

la tardor de l’amor 

la renovació, el gaudir 

de la nostra passió 

 

Antonio Soler Ruiz 

 
 

Mercè Claramunt 
 

DINS ELS VERSOS 
 

Si caiguera el capvespre dins els versos, 
si caiguera a l’abast de les metàfores, 
si foren foc i neu, els universos 
que mira, no em caldrien anàfores. 
 
Si la tardor, desada entre fulles 
escampara rimes de vent vivíssimes, 
si caiguera entre flors que desfulles 
com tarda de passions sereníssimes, 
 
si el cap-al tard avivara l’ombra, 
etern còmplice que l’amor ansia, 
remor d’atzur i mar en la penombra. 
 
Si fos així, sia font o set sia 
els secrets nostres que sempre aombra 
el vespre, sols voldria poesia. 
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És quan les coses canvien de sobte 

i els teus són els grans desapareguts, 

quan els teus records siguen ja al bagul. 

Voldràs tornar a sentir-los molt prompte 

 

Alejandro Oliver Toja Solana 
 

Mireia Companys 
 

SOLEDAT 

 
Que t’has plantat, bagul en mà, al mig del temps, 
tot de records roents, postals equivocades 
encastades al llot d’un torrent sense fons, 
els dies convertits en un museu de marbre. 
 
Que t’has quedat, bagul en mà, vora un abisme 
de caixes de cartró i lletres assassines, 
memòria rebregada, tot de records roents, 
l’ofec – l’excés – de vida que ha perdut els colors. 
 
Que t’has quedat mirant, bagul perplex, l’enigma, 
el vast desert entorn, tots els que ja no hi són, 
dansa macabra endins, laberints de fantasmes. 
 
Que has obert el bagul d’aquest tu que no ets tu, 
que se t’arrapa al coll com un mirall malalt. 
Se t’ha encallat un jo a l’istme de la gola. 
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Amb temes amorosos, o bé mÍstics 

Els sonets són de dos parells d'estrofes 

Dos quartets i dos tercets acarones 

Que amb rima i mesura dansen rítmics 

 

     Lucía Biosca Mínguez 

 

Victòria Cremades 
 

 [SEMPRE HE PROCURAT...]  

 
Sempre he  procurat  des de ben menuda i conscient 
entendre el voltant i copsar una imatge sobtada, 
d’inici no comprenia jo qüestió de rítmica i rimada; 
quina cosa tan arcaïca! Això no ho vull ni volent. 
 
Les temàtiques, ahí sí, volen lliures totes soles 
uns cops t’enamores, altres reps la mort com un March; 
qui viu sa vida amb ull de poeta tot ho llença al mateix sac 
i ni els més savis s’expliquen el misteri de les roses. 
 
Ara ja no lluite contra els imprevistos, tinc l’aranya a favor, 
tot se’m torna llum i fil, madeixa, randa, cotó i paraula, 
les ancestres sense atur de ballar han fet bon conhort. 
 
I si et sembla que aquestes humils  catorze línies no tenen 
rima, ni mesura, ni ritme és perquè no t’has parat a  

[ escoltar 
les paraules que al matí una mare ha dedicat, tan tendres. 

 

(per a Lucía Biosca) 
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La vida a l'univers és llarga com l’espai, 

el temps que passem és curt als nostres ulls, 
l'enyorança és excessiva per al que vull, 

gaudeix el temps com els xiquets a l’esplai 
 

Víctor Martínez Aja 
 

Patricia Crespo 
 

 [LA VIDA A L’UNIVERS...]  

 
La vida a l'univers és llarga com l’espai, 
el temps que passem és curt als nostres ulls, 
l'enyorança és excessiva per al que vull, 
gaudeix el temps com els xiquets a l’esplai. 
 
L’eternitat s’escriu amb la paraula mai 
l’esperança com rosada als llavis s’esbull 
de sobte l’efímer hui una il·lusió acull 
i t’adones del pensament amb esglai. 
 
Vull trencar el temps amb la paraula poema 
cristalitzar l’instant que es vessa vers un bes 
desfer el dia lentament en un fonema 
 
I quan la ferida de la nit et trobes 
i el silenci dolençós tremole en vena 
recorda que a l’amor arribes amb el temps. 
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La lluna il·lumina la nit 

I tu sempre ets present 

al meu pensament, 

tu, la familia, els amics 

 

Marta Fernández Pérez 
 

Abel Dávila 
 

SOU 

 
Amb oprobi la nit tanca la llum 
i els arbres impius s’amaguen dels verds, 
els rostres volen en l’illa del temps, 
records d’esteles mortes dins del cos. 
 
Amb renom de nit la lluna clou l’ombra 
i els balcons de l’oblit em fan reviure 
llocs d’ infància que em criden els versos 
―camins d’asfalt, somnis d’arena blava― 
 
Sempre vàreu ser com un llamp de sang 
―sou espectre de carn, de fang i llet―, 
esteu en els desigs, tel de pupil·les. 
 
Sense l’adéu tot és quimèric, sou 
en aquesta soledat tan sencera 
la llum redona que us atrau a mi. 

  



 39 

La vida quotidiana 

és una càrrega pesada 

la mort ve i sentim 

tristor i dolor de veritat 

 

   Nerea Pérez Perea 
 

Carles Duarte 
 

 [SE SUCCEEIXEN...]  

 
Se succeeixen al teu rostre dies, nits, 
mentre es reescriuen gestos i petjades. 
Conflueixen als ulls esperances, neguits 
quan en silenci anheles les albades. 
 
Creix a la pell solitud d’hores malves, 
s’eixampla el fred, cor vestit d’infinit, 
pesada càrrega d’aquestes ombres altes 
i entre els qui estimes, l’esglai d’un crit. 
 
Sents la mort a prop teu, com una onada. 
S’acosta i pronuncia un nom antic, 
la seva presència t’assetja, t’aclapara. 
 
Aquesta llum de lluna t’acompanya: 
dolor, tristesa, enyorança d’amic. 
S’atura el temps. Cauen pètals dins l’aigua. 
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Somie amb un bosc perdut a la natura 

Tot és meravellós i fantàstic. 

El soroll de l’aigua i el riu 

i el cant dels ocells 

 
Fátima Zhara Nejeoui Salih 

 

Lluís Ferri 
 

DESPERTA!  

 
Somnie amb un bosc perdut a la natura,  
tot és meravellós, net i fantàstic.  
Escolte l´aigua del riu i el cant dels ocells,  
al resplendent paisatge el temps s´atura. 
 
Vull viu aquest somni la vida futura,  
gaudir de la pau i concòrdia del càntic  
de tots els sers vius diversos i bells.     
Ben cert que hi ha lloc per a cada criatura!  
 
Desperte i no veig res més que misèria,  
contaminació, onades de plàstic,  
guerres, fam i odi per tot el planeta.  
 
Respectem la mar, cuidem de la Terra,  
aturem tots junts el canvi climàtic, 
fem de cada dia germanor i festa! 
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Records de quan era menut 

i darrere del meu destí corria 

per poder aconseguir-la. 

C’est l’amor de la mia vita 

 

Judith Candela Aranega 

 

Alba Fluixà 
 

JOVENTUT 

 
No pense en altra cosa ara mateix 
que en la tendror d’una forta abraçada 
i en un destí dolç que s’acosta i creix 
ferotgement veloç com la ventada. 
 
L’amor de la meua vida sóc jo 
i només vull poder-la ja encetar 
i no desfer camí com un io-io, 
i descobrir i estimar i avançar. 
 
El futur ve carregat d’aventures, 
capítols que no s’han escrit encara 
i dies que es gravaran com pintures. 
 
Està esperant el món l’arribada 
de la revolta de les il·lusions 
que inspire a tots una nova mirada. 
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No sé quan arribarà 

el lloc que ens unisca. 

Destí, quan vindràs a la meua vida 

i canviaré de sort de sort contínuament? 

 

Houda AitKhanata 
 

Josep Antoni Fluixà 
 

VIDES PARAL·LELES 

 
Com el vol d’un falcó que inesperat 
canvia el rumb quan veu fràgil la pressa, 
així el destí, com la fletxa del fill 
de Venus que d’un antull et fereix. 
 
Com el desig que no veus arribar 
mentre desitges i ve de camí, 
com els carrils d’una via de tren 
en paral·lel fins que li prens la mà. 
 
Així és l’amor que et canvia la vida. 
De sobte el veus, com un esclat d’estrelles, 
mentre camina al teu costat content. 
 
Ai, quina sort! La llum es feia cos 
i, com un àngel, veies l’horitzó 
brillant d’un blau que et reflectia el rostre. 
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Veig el futur sempre amb esperança 

perquè la confiança és l’últim que es perd. 

El camí del meu destí per demà, 

el que m’espera en eixir d’ací 

  

Daniel Ferrández Perea 
 

Manuel Forcano 
 

EL FUTUR 

 
Mira el teu futur sempre amb esperança, 
tot i la tristesa, el dubte, la nit, 
car l’últim que es perd és la confiança 
i et batega una força dins el pit. 
 
Que no et plegui la por ni la recança, 
prohibeix-te viure a mitges, com pansit, 
veuràs com puja el plat de la balança 
si des d’ara fas cas del teu delit. 
 
Clava en el que desitges una llança. 
El que t’espera encara no està escrit: 
una mà agafarà la teva nansa. 
 
Surt al carrer, abandona el teu llit: 
no creguis més en la malatrugança, 
viu, gaudeix, dansa, 

      i tot serà florit. 
 

(per a Daniel Fernández Perea)  
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El terratrèmol va sacsejar el poble, 

però la gent en la inòpia no feia res 

fins que un setciències va trobar la solución: 

posar un pit-roig en la finestra per avisar tothom 

 

   José Manuel Perea Ripoll 
 

Raül Francés 
 

PIT-ROIG,  
POETA DE LA CLAREDAT 

 
Pit-roig de tramuntana,   
gregal i mestral.  
Mestre anunciador de les tertúlies.  
  
Entre pins,   
carrasques,   
camins de serra…  
  
Qui eres tu?  
  
Trontollar de la felicitat poètica,   
xicotet savi de les remors,  
que entre rierols esdevens veritat.   
  
Criatura del vent,   
de les arrels d’il·lusió.   
Somnis d’un setciències que espera predir els 

[  terratrèmols.   
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Jo sóc l’alé,   
el desig d’aquella ànima lliure.  
  
Roig com la passió que acarona al vent,   
l’udol,   
dels instants matiners. 
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Et donaré un consell per fer una bona paella, 

no li tires xoriç o t’agafaré de l’orella. 

Si no saps com començar, no em fages dir un taco, 

millor demana-li ajuda al iaio Paco 

 

     Rubén Casalta Guarque 

 

Blai Fuentes 
 

COM DIRIA EL IAIO PACO 

 
Arròs, com mana la tradició, 
és el cor i l'estima dels parents. 
No li afiges tampoc pimentó,  
ni el torrat, que va lloar Estellés. 
  
Xiquet, cuina-la sempre amb passió,  
i no et vanes de ser un gran entés. 
Deixa que tot dorma com un nadó  
i aconseguiràs un sabor intens. 
  
Per fer la paella, calen pilotes,  
ganes de provar i de millorar. 
Als bons consells, no els faces carotes  
 
tant en la vida com en el menjar. 
No et poses de cap manera cotes,  
límits o cuirasses. Viu per amar. 
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La pitjor sensació és estar perdut 

sense la teua mirada, 

que em cura de les ferides 

impossibles de sanar 

 

Carmen Mas Penalva 
 

Maria Fullana 
 

 [PERDUDA EN LA FOSCOR...]  

 
Perduda en la foscor, retuda i sola, 
sense la teua mirada valenta 
que m’alça, m’agombola i em consola, 
i em llepa les ferides, amatenta, 
 
hauré de continuar picant de sola, 
sempre endavant, amb força i amb empenta. 
Potser així seré jo la farola 
d’altre ésser ferit entre la femta. 
 
Podré oblidar-te al cap d’uns quants anys; 
riuré i rodaré amb altres cossos, 
amb dalts i baixos, en muntanyes russes, 
 
amb gent ben coneguda i amb estranys. 
Només alguna nit, com fan els gossos, 
udolaré a la lluna a les Alcusses. 
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Enyore el sentiment de llibertat 

 de descobrir-me en cada racó 

on vaig guardar el meu amor propi. 

Quant et trobe a faltar! 

 

      Leyre Sánchez Espejo 

 

Roser Furió 
 

AMOR PROPI 

 
Enyore el sentiment de llibertat, 
company de mil afanys i un vent que brama. 
Sent la buidor al bell mig del costat 
del cos que no descansa, vella dama. 
 
He descobert la poca lleialtat 
que tinc per tot allò que ara m’ablama. 
Farcida de records i amb suavitat, 
recuperant l’amor propi i la flama. 
 
Ara caldrà guardar en un racó 
la covardia, aquella que pregona, 
sense vergonya, la mort del falcó. 
 
El defallir del plor que m’agullona 
em persegueix i sent la desraó 
de la mateixa pell mullada a l’ona.  
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Els ocells en matinar 

sobrevolen els gegants gratacels 

per als altres maragdes 

i tendresa portar 

 

      Ana Rodríguez Hurtado  

 

Albert Garcia i Elena 
 

[ELS OCELLS EN MATINAR]  

 
Els ocells en matinar 
sobrevolen els gegants gratacels 
per als altres maragdes 
i tendresa portar 
 
Sostinguts per la carícia de l’aire, 
impulsats per la voluntat de ser, 
alçant-se amb desig de fer el bé 
entenen el món però no gaire. 
 
Ignoren que l’home els espera 
amb xarxes, bales i metzina 
per abatre tot rastre de bellesa, 
 
ignoren que el món no rima, 
que els humans som l’abisme, 
la destrucció final de la vida. 
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Als teus ulls es pot veure 

el futur que no tindré amb tu, 

l’únic que estime. 

Tu ets l’ànima i jo el cos 

          

Irene Garcia Antón 
 

Núria Garcia 
 

 [ALS TEUS ULLS...]  

 
Als teus ulls es pot veure el futur 
que no tindré amb tu, l'únic que estime. 
Tu ets l'ànima i jo el cos embogit 
quan m'arrime a l'immens de l'atzur 
 
que roman dins la teua mirada. 
Com de fràgil l'indòmit escrit 
que s'esbara de les teues llàgrimes 
perlades de fada sense ales. 
 
Que el meu cos siga el teu pergamí, 
que la teua ànima es despulle 
i em tatue l'amor com destí, 
 
que em regales un tros de l'essència 
per desfer-me d'aquesta tristor 
que em desfulla amb la seua latència. 
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La meua vida, com un raig de sol, 

il·lumina el teu rostre. 

Si la vida no ens salva de la mort 

arribarà el cicle final de la nostra unió 

 

Houda el Mghari Boudrar 
 

Anna Gas 
 

SI HAGUESSIS 

 
hauríem conegut el risc del bes 
vorejant el cantell de la caiguda, 
temptejat si era dúctil el fil d’or 
entre el teu pit i el meu, deixat que auguris 
i passats ens tensessin la pell nova; 
hauríem estimat arrel i grana  
si haguessis vist la meva vida fent-te 
llum sobre el rostre incert de l’esperança.  
 
perquè vam segellar-nos tot el cos 
amb els sucs exquisits de les fondàries 
i vam fendir els capvespres sense fre, 
la fi ens assetja ara inexpugnable, 
un doll de dol forçant a les palpentes 
el camí feréstec cap a l’oblit. 
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Quan estic amb tu 

ets com un sol 

que entra per la finestra... 

 

Vera Carreres Gallardo 
 

 

Josep Gerona 
 

L’ALOSA 

 
Sense tu, jo ni puc ja respirar. 
Em fa nosa el pes de la flassada 
al matí. Perquè pari de somiar 
ve l'alosa, amb la veu cantada a la boca. 
 
Quan estic amb tu, ets com aquest sol 
que m'entra per la finestra, escolant-se 
per l'escletxa entre fustes velles, sol 
i per sorpresa, com ho fa un lladre quan furta. 
 
Amb una veta de llum em dibuixa 
el pentagrama de la nostra vida 
a la paret. I s'hi para l'alosa cantadora. 
 
Sense tu, la pauta se'm desdibuixa 
i emigra l'ocell lluny de nostra vida, 
fins a la terra on no fa mai nosa, emmudida.  
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Les ones corren al mar 

sense aturar-se. 

És un no poder estimar 

sense condicions, amb llibertat 

 

Marta Mas Henares 
 

Conxa Guilabert 
 

 [LES ONES CORREN AL MAR]  

 
Els corals els acullen enamorats   
i amb suavitat llur vaivé hi captiven,   
enredats en l’escuma riallers somriuen   
i el sol al fons envia rajos daurats.   
 
A l'horitzó s'albira una gavina   
blanca i lleugera de prodigiós sonar  
sota els núvols s’enlaira veloç, divina   
 i al cel escolta de la sirena el cant.  
 
Un vaixell solitari sent la tonada  
i melangiós deté el seu pas cansat  
en silenci entona tan suau balada.  
 
Ones, escuma, vaixell, sirena, cant,  
no us atureu, beseu la daurada  onada!  
Correu, danseu , estimeu amb llibertat! 
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Per la vora del mar 

Es pot bussejar, nedar 
Com el peix fora de l’aigua 

per on navegàrem aquella nit 
 

            Carla Bernabeu 
 

Jesús Giron 
 

BLAU TURQUESA 

 
Tot és blau turquesa vora la mar: 
els teus ulls mirant cap a l’horitzó, 
els meus ulls que no et deixen de mirar 
i l’aigua que ens bressola amb el seu so. 
 
La nit tendra ens invita a navegar 
sobre les aigües de la il·lusió. 
Ens mirem quan comença a llostrejar, 
i ens unim en una eterna cançó. 
 
El nostre amor és sincer, d’aigua clara; 
un amor urgent que demana encara 
dies de sol i cossos plens de vida. 
 
Escriurem els versos més nobles, Sara, 
i entre dolces mirades, cara a cara, 
farem l’amor. Tindrem la seua mida. 
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Nit i dia cuidaré de tu, 

millor del que tu 

ho feres amb mi. 

Comença el dia 

 

Maite Asencio Mas 
 

Raül Hernàndez 
 

 [S’ESCRIU A SOLES]  

 
S'escriu a soles 
una nova cançó 
que només lladra dolor. 
 
I penses, ingenu, 
en el fet d'omplir un full 
i buidar el cor... 
 
Però... què faràs 
si un dia no escriu el grafit? 
Com un teuladí que es troba el niu desfet. 
I crides, com qui se sent traït: 
 
Nit i dia cuidaré de tu, 
millor del que tu 
ho feres amb mi. 
Comença el dia, no marxes, poesia. 
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Sense tu no soc ningú, 

i amb ningú pots comparar-te. 

Tinc molt de dolor al cor  

 
Carmen Jiang Marín Candela 

 

Manel Hurtado 
 

L’ABSÈNCIA 

 
Ni esper d’amor tinc ja ni cap esment, 
cap ombra atenyerà al meu esperit, 
no espere més que davall del neguit 
apuntar el cap i alenar lleument. 
 
Amb tan sols un gest en teníem prou 
i encara seguit somric al teu buit 
i arrapat als records m’escalfe al llit 
i ets ací i enlloc i ja ni fem jou. 
 
On són els versos de paper aquells 
que et retien des del meu cor honors? 
Al nostre estany ja no salpen vaixells 
se’ls ha endut el vent i pregue socors. 
 
Hui ens hem creuat, no te n’has adonat, 
li somreies... En mi ni has reparat. 
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L’amistat és la fortalesa 

i la feblesa més important. 

Aigua trencada, 

decepcions antigues 

 

 Ferran Manchón Ferrando 

 

Miquel Àngel Lladó 
 

 [RES COM AQUELLA VIBRACIÓ...]  

 
Res com aquesta vibració coral i antiga 
que ens fa sentir especialment vius, 
units en estranya i joiosa comunió amb algú 
a qui estimam de debò, incondicionalment. 
 
Hi trobarem alguna decepció, potser, 
fins i tot un sobtat i dolorós trencament; 
però cap itinerari autèntic no és un camí de roses, 
i cal lluitar ferm per aconseguir allò que anhelam. 
 
Amistat: fortalesa i feblesa a l'ensems, cim 
suprem de les nostres aspiracions més pregones, 
mà que s'estén, oberta, a la nostra súplica d'estima. 
 
Amiga, amic: quin bell mot, digne de figurar 
amb lletres de motlle al més alt frontispici 
de la nostra fràgil i benaurada condició humana!  
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Aquell dia em vaig adonar 

de tot el que havia passat. 

Cap pell aconseguirà ocultar 

Com de negra la teua ànima està 

 

María Mas Lledó 

 

Jordi Llavina 
 

 [SAPS?]  

 
Saps? Aquests innocents animalets 
tan sols volen jugar. Volien córrer, 
i, dissortats, hi han fet la pell. Volien 
volar, nedar, i han quedat enxarxats. 
  
Mira’t la mà: hi tens un forat fosc. 
Guaita-hi endins, com en un pou molt fondo: 
hi sentiràs el plany de l’animal 
—udol de fera, d’ànima caçada. 
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I jo pense en les cendres 

d’aquells cors de foc i d’aigua, 

els primers enemics de la historia, 

papers amb tinta borrosa i fosca 

 

Francisco Juan Tortosa 
 

Josep V. Lorca 
 

 [DE COS PRESENT]  

 
De cos present, aquests mobles preserven 
la seua pols ofegada, el silenci. 
Queda una llum absurda, inútil, 
enganxada al terra com una ombra. 
 
De cos absent, esperem l’arribada 
de la flama alegre, el so dels passos. 
Encenalls de llum entre mobles blancs 
o del bon matí al matalàs fresc. 
 
Els primers enemics de la història: 
cors de foc i aigua als nostres papers 
tacats de tinta borrosa i fosca. 
 
Sense a penes alegria, pense 
en les cendres d’aquests enemics morts, 
principi i ànsia d’una altra vida. 
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Mare, gràcies per tot 

amb tu he tingut sort, 

has estat ahí sempre, 

vull ser com tu de major 

 

 Claudia Sichet Rodríguez 
 
 

Alicia Luz 
 

 [MARE, GRÀCIES...]  

 
Mare, gràcies per tot, 
amb tu he tingut sort, 
has estat ací sempre, 
vull ser com tu de major. 
 
Mai oblides, doncs, 
la breu cançoneta: 
gràcies, gràcies, gràcies..., 
entonada pel meu cor. 
 
Quan rebutges paraules 
i en silenci prepares 
el bressol d’un nou dia, 
 
sàpies que de prop t’observe, 
i em resultes tan honesta, mare, 
com les coses senzilles de la vida. 
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Soc d’una terreta amb un sol àrid, 

plena de tarongers, al costat del Mediterrani, 

d’Alacant a Castelló es parla un idioma mil·lenari, 

la terra de la paella, tot un santuari 

 

       Pau Montoliu Ruiz 

 

Lluís Maicas 
 

 [SOC D’UNA TERRETA...]  

 
Soc d’una terreta amb un sol àrid, 
plena de tarongers, al costat del Mediterrani, 
d’Alacant a Castelló es parla un idioma mil·lenari, 
la terra de la paella, tot un santuari. 
 
Ens agermana l’ombra d’una soca 
que ara té desfullades les branques. 
La mar ajunta i separa les barques 
i la paraula arrela a l’escletxa de la roca. 
 
Sobre el mirall dels aiguamolls hi llisca 
l’anguila, s’hi reflecteix la claror de la lluna, 
talla la proa l’impossible miratge de l’univers. 
 
L’hivern de l’horta es perfuma de tarongina. 
S’estremeix l’oïda amb el tro de la fortuna. 
Porten les sèquies les aigües vives d’un vers. 
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no t’emportes a aquell que no para de parlar 

 

Lluís Pitarch Font 
 

Imma Mànyez 
 

 [RECORDE...]  

 
Recorde un dissabte del mes d’Abril, 
vam entrar al bar nou de la Xicalla, 
anàvem a tastar un bon pernil, 
de la platja fresqueta la morralla. 
 
Ben asseguts al voltant de la taula 
assaborírem menjars i bon vi, 
parlava sense treva l’Agustí 
després del cremaet i la cassalla. 
 
Passaren tantes hores del rellotge, 
es varen fer les dotze en un bufit, 
rialles, mistela i algun acudit. 
 
Era un bon temps d’esbarjo i d’alegria, 
temps de viure al carrer, temps de nits dolces, 
fragàncies i espines, temps de roses.  
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Al 2022 una nova il·lusió  

noves experiències per viure  

nous aprenentatges que apareixeran   

però mai no s’ha de parar de somiar 

 

   Laura Alves da Silva 
 

Eduard Marco 
 

LAURA ALVES DA SILVA 

 
Però mai no pares de somiar,  
Alves Da Silva, adormida o desperta,  
asseguda o dempeus, somiar,  
contra la nit, tombada ben alerta!  
 
Somiar que plouen il·lusions,  
que vola el frenesí per l’univers,  
que entens la vida, les seus passions,  
el somni de la pau sense guerrers.   
 
Però que mai no pares ni t’atures,  
Laura, lleona, que aquest sonet,  
et puge clarament per les altures,  
 
t’ensenye la finestra d’un coet,  
com escapar de pous i sepultures,  
a caminar pel fang amb el cap dret.  
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Llapis, pissarra, llibreta, 

mestres i alumnes cansats... 

Tanta gent que pregona 

que l’escola no evoluciona… 

 

   Sergi Abelló Falcó 

 

Pau Marqués 
 

 [LA VIDA DE QUI ANCESTRAL]  

 
La vida de qui ancestral treballa la terra 
ha viscut en la incertesa com l’escola d’ara; 
la feina del mestre no és tant saber l’oratge 
com llaurar noves inquietuds insospitades. 
 
Créixer sobreexcitats amb l’excés dels whatsapp 
o avorrits dels apunts per als exàmens, cansa; 
repetir el teatre entre un jovent distret 
per les novetats audiovisuals, també. 
 
Les feromones són clics ara en una xarxa 
social, forats d’energia en les pantalles 
mentre la veu del mestre clama en el desert. 
 
La paraula viva ja no és cap novetat 
en aquest gran joc de rol social, tot de mòbils 
encesos enmig d’un festival escolar.  
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Llapis, pissarra, llibreta, 

mestres i alumnes cansats... 

Tanta gent que pregona 

que l’escola no evoluciona… 

 

Sergi Abelló Falcó 
 

Esteban Martínez Serra 
 

 [LLAPIS, PISSARRA, LLIBRETA]  

 
Llapis, pissarra, llibreta, 
mestres i alumnes cansats... 
Tanta gent que pregona 
que l’escola no evoluciona… 
 
Massa gent de ment estreta 
predica sense fer ni l’ou 
i tanmateix es creu modern i nou 
dient que internet és la pera. 
 
Però tots sabem que a l'om 
no floreix fruita saborosa, 
ni a les xarxes ni a Tik-Tok. 
 
Ens vénen saber de pot 
tot guarint-nos de la feina, 
que avui és dolent l’esforç! 



 69 

 

La nit cau a la ciutat, 

les llums s’encenen lentament, 

la lluna clareja per l’horitzó 

mentre el cel s’ompli de foscor 

   

Rafa Pitarch Puchol 
 

Pere Joan Martorell 
 

NIT 

 
Ara comença l’hora del silenci, 
aquest temps mort de ser fills de la nit, 
quan el desig espera que es desfaci 
l’encís dels cossos dins el foc del llit. 
 
Puc sentir encara el so d’un bell arpegi 
fent-se reclam ardent dins cada crit, 
ara que la foscor ens és refugi, 
una esperança que ens fa niu al pit. 
 
Demà serem uns altres lluny d’aquí, 
ben lluny d’aquesta pluja de carícies 
que ens ha de perseguir fins a la fi. 
 
Tu i jo serem hereus de les tempestes 
i sempre junts haurem de fer camí 
per fer dels dies bons saraus i festes.  
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El meu cor  

ple d’innocència 

es deixa trencar  

amb el teu amor 

 

Giulia Llorens Ortell 
 

Pasqual Mas i Usó 
 

MAGRANA MORTA 

 
guaite a l’avenc del desig dels teus ulls 
i em deixe inundar pel buit salobrenc 
dels somnis promesos i caic a trenc 
mentre el gros cabdal de la sang em bull 
 
sé que l’alta alquímia dels planetes 
m’acomboia en el trajecte sord 
cap als teus rius que són el meu cert nord 
mentre em lliure orb a les teues mans netes 
 
i esclata la carcassa de confeti 
del teu riure viu però el gel del marbre 
del teu cor esdevindrà llosa forta 
 
que ature el meu vol i trontolle el seti 
que m’arrela en saber que ets tan gran barbre 
que em deixes la magrana del cor morta 
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En una nit d’estiu, 

el poble s’ompli d’alegria, 

els xiquets juguen 

mentre els avis surten a la fresca 

 

Ferran Gil Balaguer 
 
 

Josep Micó 
 

INDRET INÈDIT 

 
assaja el capvespre la pell de l’aigua 
i el sol s’abeura en l’horitzó marí, 
anuncia el cel nu un calfred d’estrelles 
i els boscos branden la humitat al vent. 
 
se sent la fresca als passadissos d’herba 
d’escarpats carrers i codis en rogle 
i una remor persistent de boquera 
retalla en la nit el quiet silenci. 
 
planeta còmplice de volantins, 
de jocs entremaliats de xiquets, 
àgora de vells amarats de verd. 
 
trobar un lloc on descartar l’atzar, 
on omplir de ventura el full en blanc, 
tastar el foc de les coses humils.  
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O pot ser que jo sempre fora com el sol  

de primavera, càlida, intensa, brillant 

i tu més com la lluna a l’hivern,  

fred, misteriós, canviant 
 

  Carmen González Palomares 
 
 

Ricard Mirabete 
 

ASTRES DEL COR 

 
Em dius que el nostre amor era d’aigua i de foc, 
un bosc i un camí secret al marge del riu. 
Ara aprenem que som dos rius al mateix lloc: 
de vegades som aire d’agost i argent viu. 
 
O pot ser que jo sempre fora com el sol  
de primavera, càlida, intensa, brillant 
i tu més com la lluna a l’hivern,  
fred, misteriós, canviant. 
 
En el silenci del matí les aus marines 
senyoregen el riu, els prats i els camps madurs. 
Tot vessa de llum; tot ens arriba de lluny. 
 
El teu signe i el meu astre pinten al cel 
un escorpí d’or, una balança d’argent. 
Al cel i a la terra nostre amor és fidel.  
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Una terra plena de solet, 

si vas a collir, agafa el barret. 

Ei! Et deixes l’esmorzar! 

Tranquil·la, Fina, aniré al bar. 

 

Tomás López Rubert 
 
 

Josepa Montagut 
 

PASQUALET 

 
Ell tenia un terreny amb un llimoner. 
Mirava cada dia el fullatge verd 
profund, des de la copa salvatge. 
Cuidava de tenir-lo com presoner. 
 
Perquè no fugira del camp, tafaner 
Pasqualet  li parlava de l'oratge, 
sabia que estimava el seu paisatge 
i en cap cas, volia que fora traginer. 
 
El regava amb aigua que els venia 
del pou, proper a l'estirada palmera, 
s'asseia i sentia molta harmonia. 
 
L'home com en la vida primera, 
tornarà a eixa terra que fornia, 
i estimava com una gran quimera. 
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Quan arriba l’hivern 

ja fa més fred, 

la jaqueta t’hauràs de posar 

que sinó et refredaràs 

 
Pablo Azorín 

 
 

Carla Murillo 
 

 [BUFA FORT EL VENT] 

 
Bufa fort el vent, passa l’hivern, Naixen flors a les escletxes… 
Em causa més ansietat els pensaments que l’incident. 
Què va a passar l’endemà? 
Em perpet estar trista i no culpar-me. 
Mea culpa, Mea culpa, Fora, ben a fer la mà. 
Què va a ser trascendent quan ens n’anem de viatge etern? 
Ixen a passejar tots els vells fantasmes quan bec, deixe a  

[ mil revolucions la ment. 
M’acaricies el cap i em dius que “tot anirà bé”, 
Encara que siga cruel i et diga que l’únic que ens salvarà 

[  serà la mort. 
Sempre em sent atacada, animal en perill, pres de les seues  

[ pròpies garres. 
Estats d’alarma com a mecanisme d’autodefensa, Amb  

[ centenars de desficis, contradiccions… 
Al mateix temps que vull abandonar la partida, vull jugar-la. 
Quina lliçó anem a aprendre ara? Soterre totes les meues  

[ amants, les llunes que em van esprémer. 
Doblegue tota la roba estesa, els dies pareixen un etern  

[ diumenge.  
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Vivia en soledat 

fins que a tu et vaig trobar 

i vam fer una amistat 

que ja res podrà separar 

 
Anna Moreno Ballester 

 
 

Alfons Navarret 
 

APROXIMACIONS I RITES 

 
He viscut la soledat 
com una nit contra les branques, 
mentre el paisatge em bastia 
gairebé des del meu endins, 
 
he cosit la soledat 
amb penjolls, amb parracs, 
amb el silenci desfet 
des d’on poder proclamar-te, 
 
i tanmateix no sé si el far, en 
atraure’m contra el rovell, 
fundà la pell d’una carícia, 
 
mes a cada nit la fosca 
ha teixit el seu ferm conjur: 
haver estat d’aquesta realitat el nàufrag. 
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Hi ha vegades que és molt difícil continuar, 

alçar-se i mirar endavant; 

però hi ha vegades que no et queda opció, 

hi has de lluitar com si no passara res. 

 

Víctor Luque Chaves 
 
 

Manel Ollé 
 

COM... 

 
...si no passara res 
i no hi fos la tempesta. 
Com si el vent que t'empesta 
mai no t'haguera empès. 
  
T'alces i caus, de festa, 
però sense anar distret, 
pendent avall, i un tret 
passa de llarg. Que fosques 
  
les hores mortes, llosques 
són laberint, n'escapes 
per la tangent. Els mapes 
  
no et diuen res. T'hi embosques, 
lluites amb tu i l'espasa, 
sense sortir de casa. 
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Vas arribar de sobte, 

ens has canviat la vida per complet, 

has portat llum a les nostres vides, 

tot i que ho revoluciones tot com un coet. 

 

Sonia Ramos Meseguer 
 
 

Vicent Penya 
 

OTTO 

 
Ens has canviat la vida per complet. 
La llum, l’has dut a la nostra existència. 
No se sap quin deu ser el teu secret 
per rellevar, per fi, tan llarga absència. 
 
Revolucions, en joc, com un coet, 
sempre que vens fent acte de presència. 
Vas arribar de sobte, tot inquiet, 
i ens ha marcat a foc la teua ardència. 
 
Ara, després d’un temps d’aquesta empenta 
considerem els béns que hem gaudit junts. 
Un paradís de goig que es realimenta. 
 
Han resultat moments i jorns fecunds 
d’uns dies plens de vida colpulenta. 
Com un cicló, com l’esfera d’uns punts. 
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Cada dia a l’alba pense 

que tot és un somni 

que sembla real 

com tot allò que puga imaginar 

 

    Carla Murillo Lledó 

 
 

Rocío Gemma Pérez Fernández 
 

 [AURORA SERENA...]  

 
Aurora serena, lenta. 
Pervindre de les hores nocturnes. 
Com rosa, La Bella, desperta. 
El cos banyat pels primers rajos. 
 
Havia sigut, a un temps,  
amant i llum matinera. 
Calma, carn, ànima tremolosa, 
naixent al frescor de l'alba. 
 
Sirena varada al cos càlid que fou  
la seva platja. Despertant lliure  
dels braços de Morfeu, La Bella s'alça. 
 
I amb un sospir, al llit d'escuma, s'engrunsa,  
lligada al somni que sempre somnia,  
per un mar cada colp més i més despert. 
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Com les onades del mar, 

vas arribar revolucionant-ho tot, 

però eixe moment ple de sentiments poc va durar, 

deixant sols els records 

 

Marta Carda Viciedo 
 
 

Marta Pérez Sierra 
 

DE LA MAR, TU 

 
Tardes guanyades al delit d’un bes. 
Ni rastre de les ombres de la mar 
que se’ns quedaren a la pell de llobes. 
Esgaiades, només saben burxar. 
 
Abraçada a tu els carrers es fonien, 
segurs, certs, cap a la cala menuda, 
on crèiem que els bells amors no finien. 
Sobre una derbi nua, la basarda. 
 
Aquella sal a la pell i l’olor 
agredolça del desfici embravit. 
L’escalfor eterna del teu tremolor. 
 
Quan ja no hi eres, el mar, atrevit, 
em llepava les sabates i el plor. 
El sol sagnava el record emblavit.  
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Últimament sempre es parla del mateix, 

ja cap malaltia més no existeix, 

El covid és un refredat que tothom pateix, 

i que ens deixa sense festa ni temps. 

 

Daniela Mata Reig 
 
 

Lorena Peris 
 

ROSA DE CRISTALL 

 
Quan el teu ser camina per la meua ment, 
el meu cos és confós per la indiferència. 
Tremola com si una freda brisa d'hivern 
colpejara amb força contra la meua ànima. 
 
Ressonen dins de les parets del meu cap 
les lletres que vas dir sense miraments. 
Paraules i frases que em fan sentir malalta, 
però no com diu Safo del seu patiment. 
 
Rius d'aigua salada banyen les meues galtes 
i reguen amb amargor eixa rosa roja 
que a poc a poc ha començat a marcir-se. 
 
Durant este hivern de gran fredor, eterna, 
ma fràgil i dolça rosa, no plores més. 
Algun dia arribarà la florent primavera.  
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M’agradaria ser el blanc estel 

per a guiar-te en la vida, 

mirar-te des del cel 

i trobar-te de seguida. 

 

Joan Gutiérrez Arnal 
 
 

Josep Porcar 
 

BLANC ROSA ROVELL BLANC 

 
Neix la rosada carn de les pruneres 
contra el rovell esfulladís dels roures. 
De la mà, ben agafats, pugen lents 
l’alta costera de l’escola el vell 
 
avi i la seua neta, amb un bastó, ell, 
i un carretó rosa, ella, tan pesat 
que no se sap qui mana i qui arrossega. 
Ombres de fulles i flors bransolegen 
 
llurs rostres mentre esbufeguen i ascenen 
pel somni del passat on són blancs, ja, 
els cabells de la neta, que ara porta 
 
aquell bastó per pujar i atansar 
les flors de prunera, els estels de l’avi 
que li diuen, cada any, com s’alça el cap.  
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És com la meua llar, 

aquell lloc on em puc relaxar, 

amb l’horta i els animals,  

és el lloc on m’agrada estar 

 

Pablo Romero Vilanova 
 
 

Iuliana Apostu 
 

 [ARRIBAR COM S’ARRIBA...]  

 
Arribar com s’arriba al port: tranquil·lament, 
obrir la finestra i respirar així, 
pensar en cometre aquest pecat un dia, 
és a dir: detindre el temps un moment. 
 
Sentir que estic en aquesta terra finalment, 
gaudir d’aquesta pau i del que més m’agrada 
al costat d’aquells que són la meua casa, 
la llar: un espai on habita el sentiment, 
 
un espai on no puc sentir el fred, 
on la memòria fa gust de taronja, 
on els records calmen a poc a poc la set. 
 
Pot ser que algú em tinga enveja 
d’aquest racó meu llunyà i xicotet 
on s’obri tota l’ànima i es neteja. 



 84 

 

Està escrit, 

el món gira sense sentit. 

No em correspon 

caminar sense destí. 

 
Alba Pascual Pastor 

 
 

Begonya Pozo 
 

NO A LES GUERRES 
 
Gira, il mondo gira… a l’espai infinit 
mentre el món s’estavella llunyà, perdut 
com si el misteri desaparegut 
fos un mur aixecat de nou sota el crit. 
 
En realitat mai ningú no ens ha dit 
que aquest viatge fos una passejada 
tranquil·la, amb passos ferms i ben calmada; 
sinó que, més aviat, no té sentit.  
 
Seguim entre núvols plens de por i mel, 
tot esperant que no escampen la misèria 
que nodreix les panxes dels pocavergonyes;  
 
doncs amb tant de govern-drac que escopeix fel 
cal que ens alcem, com el vol de cada artèria, 
per barrar destins a qui adora carronyes.  
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Des que vaig somiar 

que ballava 

sense parar, 

ja no vaig voler despertar 

 

Marina Flores Usó 
 
 

Antoni Prats 
 

 (MASSA D’HORA)  

 
He trobat el teu cotxe encara en ús 
en un carrer del nostre poble. 
Si en fa, d’anys, que l’arrambares 
i ja tresques sol pel teu sender! 
 
(On ets? No sé pas on he d’acudir, 
què imaginar, com repensar-te 
per fer fora retrats i talismans, 
i saber com et van les coses ara.) 
 
L’he vist sense tu dins el cotxe, 
i en altres mans, a les envistes 
d’altres projectes i troballes. 
 
Sí, de vegades massa d’hora, 
hi ha algú que espera el torn 
d’ocupar el lloc que hi deixem.  
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En un banc vam començar. 

En un banc ens vam besar. 

En un banc vam viure. 

En un banc ens acomiadarem 

 

Miquel Gallego 
 
 

Elm Puig 
 

EN UN BANC 

 
En un banc vam començar. 
En un banc ens vam besar. 
En un banc vam viure. 
En un banc ens acomiadarem. 
 
Testimoni impassible d’esperits 
que un dia van ser un cos luminiscent 
—un sol cos cargolat damunt la fusta, 
iridescent, etern per una estona 
 
en les profunditats de l’univers—, 
banc que coneixeràs l’erosió 
de les nostres cuirasses sobre l’aura 
 
del teu temps perdurable, banc que encara 
no saps —sols ho somia la claror— 
que en un banc, tornarem potser a renéixer.  
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Trie.  Trie el que em convé, 

trie amb qui vull estar, 

trie quan parlar. 

És la meua vida, i trie el que em sembla. 

 

Adam Kaabour Bougataia 
 
 

Susanna Rafart 
 

 [LA PARAULA TRIO...]  

 
La branca trio, i trio la bromada, 
els meus camins, la meva fe, el color 
de cada pas, si dic l’amic, l’ardor, 
el vent que vull, a tu, cada rosada, 
 
i visc i sóc fibló de marinada, 
la veu alçant un foc sense cap por 
i en tot allò que vull hi poso el cor 
i trio quan parlar a la vida dada. 
 
Del que em convé en faig terra d’esparver 
i així els camins, el cor, la fe i la vida 
em són el blat segur que sempre té 
 
la llum del món al puny sense ferida, 
el fruit gaudit en l’aire de febrer, 
el mot que trio amb tu i em dóna vida. 
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No sé en quin moment ens va passar 

que el nostre cel ple d’estreles es va apagar. 

 
Carmen González Palomares 

 
 

Eduard Ramírez 
 

ASTRES DEL COR 

 
L’origen, just enmig de l’univers, 
amb les mans definim aquesta argila 
quan l’estima ens encén com la guspira 
i un cel d’estreles en regala el ple. 
 
La via començà amb l’esclat, la gènesi, 
sintonies del cosmos, frenesí 
elèctric i un contacte embadalit, 
sense crisi vingué el buit i el silenci. 
 
Quin foc que per sopresa t’abandona 
després d’haver-te encés els ulls i pells 
amb formigueig de llums, i quin fred còsmic 
 
notar entre les mans una intempèrie, 
escandallar l’eclipsi tan a fons, 
sentir l’amor fugaç com una estrela.  
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O Pilar, Pilar, ets com les ones de la mar,  

unes voltes vens, i unes altres te’n vas. 

Voldria ser els peixos que viuen en el teu mar, 

qui fora la lluna, per poder-te acompanyar  

 
Álvaro Mañas 

 
 

Bartomeu Ribes 
 

 [JO T’ACOMPANYARIA...]  

 
Jo t'acompanyaria i tu la lluna 
me la faries veure aquí al costat. 
Realitat i somni són rescat 
quan tu ets desert i em perdo dalt la duna. 
 
La nit confonc amb llum de dia i una 
butxaca buida amaga aquest penjat 
que sap que tu mastegues codonyat, 
alhora que te'n vas i dus fortuna 
 
vers zones de la cabellera bruna, 
pel festival de música dels ulls, 
com vent marí que amb peixos salta esculls 
 
i es dirigeix a l'oceà i s'esgruna. 
Pilar, Pilar, vas ser el primer amor, 
i els versos lliures rimen, bell favor. 
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De dimecres a dimecres 

la vida és un art, és la música 

és el mar silenciós 

que et crida a la nit 

 
Ana Gallardo Candela 

 
 

Marcel Riera 
 

LES ESTRELLES DURANT LA PESTA 

 
Ara de nit es veuen les estrelles 
que durant anys s’havien esvanit. 
On han anat només ho saben elles, 
estàtiques potser a l’infinit. 
  
Sabem que són com pàl·lides roselles 
que obren els pètals si sentim neguit. 
Ramats al cel, minúscules esquelles 
que pasturen damunt del nostre oblit.  
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Tots els dies mire per la finestra 

per a veure la teua formosa mirada 

que m’alegra a cada matí 

durant tota la setmana 

 

Maria Riquelme Ferrández 
 
 

Lluís Roda 
 

AMOR EM MANA 

 
Amor em mana i amor m’ordena l’ànima. 
M’estampa al vidre, quan tu arribes a l’IES. 
Ataque el tigre que espaordeix les ties. 
Recordaràs la teua ama magnànima! 
 
I mai sabràs al llarg de la setmana 
A qui mirar, si totes som espies. 
Reflex amarg de monges totes pies. 
I cou l’abraç, fuet que ens agermana. 
 
Que els ulls ferits de totes les harpies 
Us entrelluquen com una zebra a ratlles; 
En caure als dits, que totes som amigues. 
 
Llevem les urpes als tigres com als batlles. 
Mor, tigre o gat! (Que als nostres peus fan figues.) 
En ser-nos grat, llepem-li les ferides.  
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La seua delicada veu 

Estremeix el meu cor. 

Ple d’alegria clareja cada dia. 

Pel seu bonic somriure què no donaria. 

 

Lucia Navarro Mas 
 
 

Emili Rodríguez Bernabeu 
 

VORA EL SILENCI DE LA NIT 

 
Veu de la mar        sobre la terra closa, 
calfred silent        que encalça l’alegria, 
mentre el teu bell        somriure, l’harmonia,  
a poc a poc        eixampla la desclosa. 
 
No sé com ets,         amb la mirada fosa 
només hi veig        aquella fesomia, 
aquell anhel        que el meu cor estremia, 
la teua faç        sobre la mar boirosa. 
 
Ara no sent        onades d’enyorança, 
mire l’etern        moviment de la mar 
que és en la nit        un moment d’esperança. 
 
I sent pertot        la teua veu brillar1. 
La teua veu        empenta la puixança, 
mentre tostemps        convoca a clarejar. 
  

                                                           
1
 Imitar el cant dels ocells. 
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Aquesta vida s’acaba, 

eterna és la mort. 

Dolces i sinceres les mirades 

Dels cors enamorats de l’existència 

 

Juan Puig Galipienso 
 
 

Manel Rodríguez Castelló 
 

EL SOL QUE FON LA NEU  

 A DALT DELS CIMS 
 

Eguzkiak urtzen du goian 
  gailurretako elurra2 

 

El sol que fon la neu a dalt dels cims 
quan acaba l'hivern, la deu al bosc 
d'on brolla tot alè, el clar i el fosc 
barrejant-se en la penombra dels llims. 
 

Les aus que van de pas, aquests plugims 
que amaren lents els camps, a l'entrefosc 
d'una nit que tremola a sotabosc 
amb tantes veus que s'alcen contra els crims. 
 

L'amor que mou el cel i les estrelles 
i els noms que vau posar a aquella dansa 
que de girar i creure no descansa 
 

l'eternitat s'endurà amb bous i esquelles. 
Deixa de navegar en la recança 
del temps passat i mira el que s'atansa. 
  

                                                           
2
 El sol fon allà dalt /  la neu dels cims.  Mikel Laboa 
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La nostàlgia és un dolç verí 

que ens fa beure la vida amb anestèsia, 

que necessita un antídot 

per calmar el dolor 

 

Elena Cerdà Hernández 
 
 

Marc Romera 
 

 [TOT MAR EN CALMA...]  

 
Tot mar en calma amaga frau, 
liti que el tempra per negar 
festa o tempesta. Si el sarau 
és la requesta de salpar, 
com un assaig d’una mort plena, 
pesa el retorn, hora de plom, 
i és quan es trenca la cadena: 
l’àncora cau i no hi ha rom. 
On el verí? On l’anestèsia? 
Viure obstinat en un error 
per preservar sempre l’absència 
o convertir en oblit l’horror 
fent dels records una presència 
que ens alliberi de l’enyor?  
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La vida és la realitat més dolorosa. 

Aquesta adversa insignificant etapa 

del meu camí cap a la felicitat és entendre la realitat 

en què vivim. Vivim al marge 

 

Asmae Maardoufi el Myry 
 
 

Pere Roselló Bover 
 

AL MARGE 

 
Vivim al marge: en l’alba d’un incert 
crepuscle arnat d’un temps que, socarrat, 
dorm als ravals del somni del desert, 
davant el Gran Portal de la Ciutat. 
 
Sedents errants, portam una bandera 
de sorra i vent, clavada en el llindar. 
Som fills proscrit, que amb branques d’olivera 
de la Ciutat volem al temple entrar. 
 
Vivim al marge: al cim hipotecat 
de sucre i foc, engruna prohibida 
d’un gaudi prim que ve de la Ciutat. 
 
A cops de mall, volem obrir el mar 
i els panys ferrats dels murs de pegellida 
de la Ciutat volem esdentegar.  
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La vida és més bonica 

si tens present 

la música que resona 

en el teu interior 

 

Laura Esperanza Serna Orts 
 
 

Silvie Rotkovic 
 

 [LA BELLESA DESBORDANT]  

 
La bellesa desbordant 
en la música que m’habita: 
pels camins de la sang, 
una serp petita. 
 
Voldria poder-te-la cantar 
compartir-la amb tu com un pa partit 
fer-ne un bosc un cel per caminar 
un refugi on esperar la nit. 
 
Escolta i somriu, 
en la Sarabanda, el rugit del riu 
en el teus ulls ballo. 
 
Escolta i somriu, 
ningú més no entén què diu 
respira-la amb mi.  
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si no saps com començar 

 

torna a casa 

 

ai, que bo que és3 

. 
 
 

Xavier Rovella i Vives 
 

ELEGIA CONTRA EL BUIT 

 
Ja has fet el tast      de les belles paraules 
que et neguen el      fat i totes les formes, 
cerques en va      mentre el temps et deformes 
amb breu orgull      cosint les belles baules. 
 
A dins del cos,       el balanç de les taules 
on has escrit      els crits del teu dolor, 
mestre de pors,       et vas nodrint les faules 
que dins la nit      t’oferiran calor. 
 
Has dit el no      a les finestres ertes 
que, en navegar,       et duran molt més lluny. 
Fràgils deserts      són els plors del futur. 
 
Prega de nou      per ànimes incertes, 
torna a xafar      llàgrimes amb els punys: 
dins dels concerts      només fosca i conjur.  

                                                           
3
 Fragments poètics escrits pels alumnes Rubén Casalta Guasque, 

Raúl García de los Ángeles Torres i Marta Albella Gagello 
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Quan arriba l’hivern fred i l’estiu calorós, 

em trobe buscant una entrada al teu cor, 

amb coratge i  amb el meu oratge intens, 

com el sol de l’oest 

 

Edurne Polo Lledó 
 
 

Antoni Rovira 
 

CAP FESTA NI JOIA PER MI 

 
Quan arriba l’hivern fred 
i l’estiu, intens i calorós, 
com el sol de l’oest, 
una entrada a tu, busque. 
 
Cap en trobe i no m’afone, 
perquè tu, de la vida, 
n’ets la passió i l’alegria; 
mon camí al Mont Ventós. 
 
Tot en mi, de tu parla, 
tothora, en tu pense, 
la teua sentor enyore; 
arreu, el cor m’atabala. 
 
I com que del meu destí,  
n’ets la guia; cap festa ni joia 
per mi, mai no n'hi haurà.  
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La llum d’aquella nit il·luminava els innocents infants, 

que amb les malalties havien de lluitar, 

i amb un somriure ens delectaven malgrat les adversitats 

i així ens mostraven com tot es podia superar 

 

Maria Juan Tortosa 
 
 

Ismael J. Sempere 
 

 [LA LLUM D’AQUEllA NIT...]  

 
La llum d’aquella nit il·luminava 
la terra, que amb terra ofegava el plor, 
es fonia l’estel del mal al cor 
de la nit, que cap a la nit lliscava. 
 
Cantaven els infants una tonada 
humida de clarors sobre un dolç trot, 
la treien a poalades d’un fosc clot 
on la llum de la lluna era vessada. 
 
- On és que tinc els ulls? es preguntava 
l’infant, i amb el seu cant palpava el vent. 
- A mi també m’ha caigut una dent. 
 
Si escarbes amb les mans faràs un clot 
i hi trobaràs els ulls o la mirada 
plena de terra, o fang de terra i plor.  
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Amb el so dels ocells 

comença un nou dia 

nuvolat i trist 

el càlid so de les ones del mar 

 

Ana Rodríguez Hurtado 
 
 

Lluís Servera 
 

 [AMB EL SO DELS PCELLS]  

 
Amb el so dels ocells 
comença un nou dia 
nuvolat i trist  
nues volen les ales sense tu 
 
Un raig es filtra rere un altre 
coneix la ruta de l’enyor 
confon l’ombra amb el desig 
nodreix la saba del bes somniat 
 
Enllà de l’horitzó, calla l’escuma 
hi neixen mirades, ulls de dolcesa 
el vent sembra les veles del retorn. 
 
Una lluna amagada i el càlid so 
de les ones del mar 
m’emporta records distants.  
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Soc la sang que envoltes 

Amb la teua vida. 

Beus del meu cor. 

Allò que et falta 

 

Laura Juan Mas 
 
 

Nati Soler 
 

[FANG DE SANG 

 
Allò que et falta ho significa tot, 
l’aire intangible, l’altre alè, 
el cos innocent i el camí rebel. 
Ho dius i no se sent; el món és sord, 
 
nat d’una estirp basada en la sang. 
Vivim per ella i per ella morim, 
hi mercadegem i no ens abstenim 
de dir: beus del meu cor i del meu rang. 
 
Cantes, crides, escrius ben clar: sóc la sang 
la sang que envoltes amb la teua vida, 
la sang que et fa trescar i tu em fas fang. 
 
Fang modelable pel vent, prim i macat, 
del que envileix dits i sentits, del que es fa 
gleva aspra i et torna estri oscat.  
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Un passeig d’angoixa 

ple de tristesa, 

aquella pobra dona 

sense alegria ni sentiment 

 
Saül Alfonso Mas 

 
 

Josep Ferran Valls 
 

[UNA ESTRANYA SIMETRIA]  

 
Una estranya simetria que ningú no ha enllestit. 
Pronunciar "calor" no és el mateix que sentir-lo. 
Les espardenyes de la dona s'han eixugat. 
Per a ella, l'existència passa en un batec. Sempre 
 
el mateix batec. Somniava la vida perfecta 
mentre el seu marit moria assegut al brancal.  
L'home llançava molletes de pa als pardalets. 
Ja no hi han trins. Només resten entrepans de corbs. 
 
I València és un retall de diari. Un món perdut. 
El trenet de fusta torna a portar-la a la ciutat. 
La calor no té amics, la segueix, adhuc li fa nosa.  
 
Un passeig a la vesprada, quan la fam s'oblida. 
Els racons de València s'agenollen quan sospira. 
La dona no pot córrer. I el ponent es fon, líquid. 
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Jo vull, jo puc. Jo guanyaré; ho aconseguiré. 
Amb esforç i amb dedicació, obtenir la victòria i tocar  
              [ amb els dits la glòria. 
Jo vull, jo puc, em divertiré i ho passaré bé. 
Jo vull, jo puc, amb la participació de la meua il·lusió. 

 
Adrián Figueredo Montilla 

 
 

Moisés Vélez Sanchis 
 

 [VULL POSAR-ME...]  

 
Vull posar-me la corona de llorer, 
vèncer els meus dimonis mentals, 
conquerir els cors grisos 
amb els meus versos imperfectes. 
 
Vull tocar amb el dits la glòria, 
endinsar-me en la utopia 
que un dia vaig somiar 
mentres tu dormies  
 
Són tants escalons per pujar, 
que el vertigen apresona les meues muses 
i les silencia amb amoníac i decepció anticipada. 
 
Són tants somnis en l’aire, 
que el meu ésser vol atrapar-los. 
Jo vull, jo puc.  
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El meu pit ha deixat de bategar, 

de palpitar al compàs del teu cor 

destrossat pel teu amor 

que mai no s’acaba 

 

Claudia Guerrero Bru 
 
 

Antoni Vidal Ferrando 
  

 [EL MEU PIT...]  

 
El meu pit ha deixat de palpitar 
al compàs del teu cor de mel i menta. 
Vares ser èxtasi, disbauxa, música, 
un vent imperatiu, aquell oasi 
 
amb palmeres i joncs i fonts aqüíferes 
que les aus migratòries enyoren. 
Vares ser l’extensió, els clars de lluna, 
tots els jardins de la terra promesa. 
 
Durant dies i dies vaig poder 
prescindir d’amulets, del pa i la sal. 
Jo entre topazis, nèctar, criatura, 
 
pleniluni damunt camps d’assutzenes. 
Fins que una nit d’hivern i de filferros 
em vaig extraviar pels teus abismes. 
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El desig és com un camí, 

un destí sense fi 

fins al cor. 

T’estime, amor. 

 

Sergio Ortiz Candela 
 
 

Marta Vilardaga 
 

DELIT 

 
Mosseguem magranes 
alcem fruiters d’estels 
encenalls de dits i tintes 
fan foguera d’arrels. 
 
Finestral de conquilles 
una tela de pells 
tènues ombres salines 
engrunen temps i pinzells. 
 
S’entelen fosca i nit 
de rou degoten els llavis 
s’embeu de set el llit. 
 
Cossos de perfil trencadís 
recargolant-se amb delit 
fulles dins un ambre fonedís. 
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Part SEGONa 
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Ainhoa Elordi 

  

[ZURE BEGITARA BEGIRATUZ] 

Zure begitara begiratuz  
konturatu naiz begirada duzula aldatua  
somatu dut egia behingoz  
Barnean hotza sentituz  
 
Hitzak ez ditut behar oraingoz  
ezin ukatu zure isiltasuna  
Ulertuta geratu da  mezua  
ezpain ertzak gogotsu estutuz  
 
Ez adiorik maitia momentuz  
azalpenik gabeko agurra  
begiak egia esan baitute  
 
Ez luzatu, bukatu faborez  
utzi nazazu oroitzapen gozoekin  
iraganeko begirada bermearekin  
 
 
 
 
 

 
La certesa que és real 
quan et mire els ulls, 
verds i marrons 
 

Kiara Burgada Ortuño 
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Ainhoa Elordi  
 

 (Mirant envers els teus ulls) 

Mirant envers els teus ulls 
vaig trobar l’esguard diferent  
i entenguí, finalment, la veritat 
Sentint tot aquest gel en mi 
 
No em calen ja més paraules, 
m’endinse en el teu silenci 
He entés el missatge, 
els teus llavis premuts fortament 
 
No em cal l’adéu 
ni cap explicació, 
als teus ulls he pouat veritats 
 
No ho allargues més; clou, per favor, la porta, 
deixa’m almenys amb uns pocs i dolços records, 
amb l’amor d’un passat que encara se’m presenta 
 

Traducció: Alfons Navarret 
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Maria Wallace 
[1854] 

[WRITING]  

I’m fashioning a rebirth 
from a place of nowhere to here, 
to the page, to a vocabulary 
that falls short 
 
to describe an act of faith, 
a re-emerging of the self 
back into the everyday, 
into the power of the poem. 
 
I have no other power 
than this invention. 
To that purpose 
 
I repeat words in an effort 
to clarify meaning 
and create a new me.  
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Maria Wallace 
[1854] 

(L’escriptura) 

Confecciono una renaixença 
des d’un lloc del no-res fins aquí, 
fins a la pàgina, fins a un vocabulari 
que queda curt 
 
per descriure un acte de fe, 
un rebrot del meu jo 
que retorna al dia a dia, 
al poder del poema. 
 
No tinc cap altre poder 
enllà d’aquesta invenció. 
Amb aquest propòsit 
 
repeteixo paraules, esforçant-me 
per esclarir significats, 
per crear un nou jo. 
 

Traducció: Maria Wallace 

1854] 

DONA TROBADA A LA TORBA A MEENYBRADDEN 
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Subjecta la frase com si fos un rem, subjecta la 

frase, no la deixes oscil·lar... 
 

Gonzalo Tavares 
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