
FER PÚBLIC

El conreu de la poesia com a afició privada és digne d’encomi.
El conreu de la poesia com a afició pública és una gosadia.

La desvergonya de qui proclama als quatre vents la seva veueta 
té el valor de l’audàcia, que a nivell de qualitat poètica pot no 
voler dir res, però a nivell cívic i social és una afirmació rotunda 
que té preu.

Manifestar-se com a generador de valors artístics, fer-se visible 
i notori, vol dir també entregar-se a l’ús de tothom, crear una 
entitat identificable sobre la qual es podrà considerar, opinar i 
jutjar.

“Seràs objecte d’amors, d’odis i de burles”.

La poesia privada treballa amb una resposta futurible i la poesia 
pública treballa amb aquest futurible i amb un present. Fer 
públic també vol dir construir una concurrència, treballar uns 
espectadors, donar forma a un auditori. L’exercici de present és 
l’estructuració d’aquesta trobada entre cadascú i el seu públic: 
entre l’espectador i l’expectativa.

Enguany, doncs, per al dia de la poesia catalana a internet, 
exposem la intrepidesa perquè el públic l’assaboreixi i faci 
d’àrbitre i de gormand. Presentem veus incipients (algunes 
prou distingides) perquè cadascú hi trobi confort estètic per 
a les seves inclinacions o sotrac sorprenent per a les seves 
inquietuds.

Tots són poetes nats després de l’any 1980, eclosionats en les 
primeres passes del segle XXI.

No tingueu clemència!
Tingueu sindèresi!

Josep Pedrals



Miquel Àngel Adrover i Perelló va néixer a Campos, al Migjorn de Mallorca, el 
setembre de 1994 i de llavors ençà ha viscut enamorat de la paraula, ja sigui dita, 
escrita o cantada. 
El 2012, poc abans de començar els estudis de Llengua i literatura catalanes a 
la UIB, va descobrir el món de la cançó improvisada i va entrar a formar part de 
l’Associació Glossadors de Mallorca, i, vers rere vers, ha voltat els Països Catalans. 
Al mateix temps que comença a improvisar també comença a escriure en 
heptasíl·labs el seu món i les seves curolles, però en poc temps comença a fer 
servir altres mètriques i altres ritmes com el decasíl·lab i l’alexandrí, sense oblidar 
mai, però, d’on ve.
En el context de la glosa escrita ha estat guardonat amb diferents premis, el més 
recent dels quals és el Premi Josep Vivó de glosa escrita 2018 a Menorca.
A banda de la cançó improvisada, participa en els recitals poètics de Peixos dins el 
rostoll de Campos i en els cicles de Campos és poesia. El Sant Jordi de l’any 2017, 
amb el professor Antoni Artigues i el poeta Bartomeu Crespí, estrenen l’espectacle 
Convé anar a carregar l’ànima, al qual poc després s’hi afegeix el guitarrista Víctor 
Leiva.

DESPERTARS
 
Com l’agulla a la pell,
com els ulls amb la febre
neix el dia que inflama
l’aurora del teu cos entre les pedres.
El joc d’alens de l’aigua s’insinua
a sang i foc quan la cervesa
aprèn a diluir-se entre les venes
com ho fan els records d’anit passada,
i tot torna silenci.
De sobte el món esclata en roca i carn
i ja ens sentim els ossos
a cada pam de penya dins l’esquena;
i ja ens sentim els cossos escaldats
pel ròssec de l’albada
i venen les preguntes
que ofeguen amb la set de l’amarat
el gust de fum d’uns llavis d’herbes dolces. 
Així com surt el sol, a les tenasses
s’hi pon la llum que apaga un altre vespre

LA DONA SERP
A Bartomeu Crespí

Al ritme de la nit
engronses els anells en una dansa 
de corbes constrictores
i gràcils jocs hipnòtics
que vibren plaça endins i pell enfora.



Miquel Àngel Adrover i Perelló

La teva llengua bífida
que cerca un altre cos de sang calenta 
detecta feromones de masclell. 
Camufles claus i escata
i mudes la pell aspra.
El foc de cascavell del teu vestit
atrau el jove que és la rata incauta 
que saps que no podrà llevar-te el fred 
si mai l’hivern t’arriba.

La presa ensinistrada a xoriguers
i absorta en el teu cos reptilià
et dona a xuclar l’ànima i la nit 
només per oblidar-se que hi ha món 
allà deçà del vespre,
qui sap si per hissar com a senyera 
la teva pell de serp
i creure’s vencedor de la batalla.

BOIRA DE RECORDS AL POU NOU

Espiregen les flames d’infantesa
en somnis que s’engronsen, fets d’esclats 
mentre cruixen records aperduats
pels bancs de reixa trèmula i malmesa.

Pou nou, font ofegada d’incertesa
i de terra, de besos sepultats
de fullaca de pi; tants de passats 
mesclats amb un avui de roba estesa...

La boira ataronjada de farola
que fa foc a la nit, no us fa enyorera? 
Si qualque pic, mig fent la torniola

m’envol als gronxadors envant i enrere 
pensau que no és el seny, som jo qui vola! 
Som jo que, entre la boira cerc qui era.



Miquel Àngel Adrover i Perelló

MAREA

No sentis més que l’aigua que t’entra dins els porus, 
aboca’t a l’embat i deixa que et depuri,
que et cali foc a l’alga que t’estronca l’alè.
Les penyes regalimen també llàgrimes tristes
pel cop d’una mala ona que els entra massa endins, 
polint i fent esquerdes al cor de l’existència
en un binomi líquid que crea vida i mort.
Potser perdis la fe, potser la vulguis perdre,
però recorda sempre que la marea torna
i els plors d’un temporal s’ofeguen mar enllà.

QUÈ M’ÉS QUI ETS?

Només et sé la pell i els llavis, fets de fosca. 
Què m’és qui ets?

Només et sé la pell i els llavis! 
Recordes la camisa que duia? Jo tampoc
ni el teu nom, ni carrer, ni casa, just la pell 
suau, de punta fina, per escriure’t el cos 
suau, amb gust de tu, anònima també; 
damunt llençols anònims d’un llit desconegut 
amb la roba pel terra, amb el desig per tot. 
Què m’és si feia fosca?

Què m’és si feia fred? 
Si hi vèiem i ens desfèiem tot fent-nos escalfor
cruixint els pocs llençols que encara ens contenien 
a pèl i pell suau, a mots suaus, tal volta... 
Sobraven les paraules, sobraven tantes coses...
El temps, la set, el fum... i tot i així sabíem
que al matí ja ens sabríem i tot i així el matí
ens va vestir d’oblit, ens despullà de boques
i ens va tornar la roba amb un adéu i gràcies.
Què m’és qui ets? Només et sé la pell i els llavis 
Només et sé la pell

suau,
feta de fosca.



Edgar Alemany és des Castell (Menorca), hi neix el 1989. Publica Calidoscopi 
(El gall editor, 2007 –Premi Art Jove de poesia), apareix a Pedra foguera, antologia 
de poesia jove dels Països Catalans (Ed. Documenta Balear, 2008) i segueixen 
Funàmbuls de llum (Viena, 2009 –Premi Martí Dot), una plaquette titulada Hi ha 
el dau amb porta (Gnurf Edicions, 2012) i Així cau / Ainsi tombe (Cahiers artaud 
nº 2, Éditions les Cahiers, 2015, amb traducció francesa de Meritxell Martínez). 
Tradueix una selecció de poemes d’Antoni Artaud titulada 13 pinyols astrals per a la 
col·lecció Bèsties (Edicions Poncianes, 2015).

RAU CANT
pe’n vinyoli

Cada vespre, raig, em vesses
la foscúria i m’apresses
vers el brusc bròfec brogit;
entre el símbol, clara porta,
i la posta, flama absorta,
sóc un tret contra la nit.

Destral lila del foscant
que les ombres vas fixant
dóna’m força, dóna’m risc.
Prou en cuixes de l’albada,
quan la mort ve amb sa besada,
l’excessiva dansa visc.

Però tu, migdial far,
no m’arrenquis tot l’atzar
filador del groc afrau.
Dura mar de perles fondes
quan la llum no hi és tu em rondes
perquè caigui en ton catau.

Deixaré llar i rellotge
per anar cap a qui em sotja
abraçada al circ astral.
Ajudeu-me insectes d’or,
vins antics –el joc no mor–
a ser enllà del bé i del mal.



Edgar Alemany

TRESC OLORS
Dessota la roba de sota

Blai Bonet

Vindràs amb la velocitat
dels carrers de pedra 
i què en sabrem de.
Obriràs la roca com. 
Els viatges que em manquen
et faran partera 
car part t’era ma mà
quan per terra rabejava
ta cabellera amb murmuris
de verga enterca.
Te torc la part de dins 
per si no ho entenies.
El silenci del costat 
ha estat motiu de crida 
a l’altre dedins,
al que va per fora. Com ho tens?
He creuat les cames
sufocant l’assassinat innecessari 
que si deixo forat 
em fugen els noms. 
Ningú ha vist el ver verd i cal. 
La vertical te la faig verdi avall
i el vertigen de les circ
                                  cumstàncies 
ja el discutirem demà mà a mà. 
Mamar molt vol mal, val. 
La mel vil val mil i el vel
que per mul he de dur
                    he deduït que no. 
Canoa. Que no a tot mai.
Merci.
Mer símbol. Desimbolt
en la podridura mare, d’ara, 
veus que el silenci és paret.
Qualsevol frec important et fa de bala
i qui vola sense son?
Les grues de la celístia
carreguen bísties al terrat 
transparent que ens fa de nit. 
Cada animal descansa amb porfídia
dins sa gàbia celest de barrots discontinus. 



Edgar Alemany

MICO CÒMIC

Amb les mans a la butxaca
faig de mico quan no toca,
llons li cant a la llunarda
lo suau que és la garota.
 
Que canti,
que canti:
l’espina
més fina
de totes
les sotes
no pica
i és rica,
fa caure
no jaure
i vinga
que dringa
la llenga.
Merenga!
 
Jo’t faré d’aljub i traca
de ressaca que no és poca
i no tanta, tant te carda
que no faci lo que em rota?
 
Que faci
que faci:
que só
cançó,
lladruc
caduc,

Ningú pot suportar aital callament 
i per això és tan agradable,
en plena fosca,
sentir una dutxa que s’encén,
una finestra que es tanca -
darrer ull de la llar. 
Llavors no hi ha llit llord,
tot llest. 
Es desfan el llum de lli
i el llim d’allà,
sense lluita.



Edgar Alemany

sangra-
ït, tra-
ma, l’essa
que adreça a
ningú,
vudú,
dolor,
l’odor.
 
Si he per casa un talaiot,
la tramoia, la politja,
la iaiona que fa mitja,
mon llinatge és l’indiot.
No en té,
si n’é:
et puc
fer un truc
jo sol,
no dol,
en sec
te frec
l’amígda-
la al llit de
cautxú.
Vols xo-
rigué?
Rigué.
 
Si et verberen març i llac
és que arrib demà i a sac.

POCA COSA
“e no m’o pretz una formitz,

per Saint Marsau!”
Guilhem de Petitieu

Jo no us diré res de qui sóc,
tampoc de qui m’enduc a jóc
car la meva ombra és la del boc:
boca de llamp,
ample de mal; menj fins el moc
sens tenir fam.

Ningú té clar ben bé si sóc a
propet de mar pel sol en joca
o a frec de tu per com t’emboca
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Edgar Alemany

amb jo el foscam.
Des del més fondo de la moca
ens dam al mam. 

Damunt del cap m’hi trob un troc
d’on m’ix un roc que no té lloc
enlloc i el moc com un manyoc
que ni fa un gram,
avam si ja a les 3 ho cloc 
i anam fent tram. 

Desfilarem tots sols la troca
perquè no toca fer la lloca
i ben posada la manyoca
irem boscam
endins buscant on és la cloca
que enroca l’ham.

Davant del foc que tot ho cou,
que tot ho mou sense dir prou,
hi ha el món sencer per fer-ne brou
o potser un ram
o millor un xou que el pagui el sou
de tots al camp. 

Però el teu front cobert de rou
em mostra l’or del fons del pou
car el teu cos és quasi jou
de tant que l’am.
Saps el meu tors lo tou que fou?
Ara és rocam. 

Ningú s’escapa de la roua
anc que siguem davall la poua -
es veu que el savi major ho ha
dit amb greu bram.
Qui em vindrà a treure de la foua?
Ton mamellam. 

Exagerat, tot ple de flama,
em veureu seure al sostre en rama
i sense fama - ni ma mama
m’apama un pam! 
Sols vull la cama, caram, que ama
i fa foc, flam.



Misael Alerm Pou (La Garriga, 1990).

Sempre es diu i s’escriu damunt una taula
que ho escriu i ho corregeix.
 
L’altre temps, perquè la taula n’és un dels dos,
és l’animal, el que omple
de móres la taula al setembre
i porta les pales de jugar.

De Vell País Natal 

D’una mà estem agafats a la de Brossa i dels seus peixos 
intel·ligents i muts. 
De l’altra en surt a vegades mala lletra, a vegades tauletes 
de cartró i celo, que a penes s’aguanten. Mala lletra i taules 
endevinen un òrgan nou. L’òrgan, si batega, es confon, fa 
bellugar els altres, però també s’inflama: d’entre les nostres 
veus, totes navegables, uns ecos xarrotegen i és aquí on els 
peixos cuejarien i només en sortiria poder escriure la pal·lidesa 
dels seus ulls un cop morts. 

De Vell País Natal

Per tal de donar cos a aquest paisatge
s’ha de menester l’altre cos, que espera:
dues mans fetes que fan noves mans i s’agafen.
Així, incorrecte i petit de cal·ligrafia, reescrit,
no veuran –ni llegir podran–
l’animal que sents
–que just ara sobrevé
i és un cercle d’aigua.

De Vell País Natal 



Núria Armengol (Vic, 1986) és bibliotecària d’art i actualment professora 
associada de la secció de Teoria de la Literatura de la Universitat de Barcelona. 
També escriu llibres d’història de Catalunya per a nens per a l’editorial Comanegra 
i programa el cicle de poesia La Cava Poesia a la Jazz Cava de Vic. El 2017 
l’editorial valenciana de poesia Edicions del Buc li publica Fractura.

[ombres en el buit reclòs, mort follia] III

nit d’aire volvós
l’emoció transparent sona

s’enterboleix el buit escolta
liqua negre
es perfilen les arestes
es trastornen les ombres

la membrana tremola

la vena inspira plata fosa
el cos brilla estampa
rius d’argent calent

metal·litzant-se
tòxic encís
llueix a la fosca

contempla el guerrer vençut
amenaça lucidesa

el metall el deforma

D’Ècdisi

[fer nit blanca] VI

o la ràbia desplegada. pul·lula
enmig de l’aire. cau a raig. sobre l’asfalt.
potser. sembla argent amb tanta aigua.
una nit metal·litzada. davall eixorca i
ja res brilla. una espasa. apagada.
estirada t’amenaça. però tu ja
no estàs mirant.

De Fractura



Núria Armengol

[fer nit blanca] XII

espera nit.
de repòs, una gelera.
l’airefred vellutat protegeix
el res que resa entre pedres.
la llengua ressegueix
fins on el glaç topa.
estar sol, la ruïna encara.
per ser fos amb aquests raigs.
fora cambra el formigó
bloc a bloc no canvia.

De Fractura

[l’altra plàstica] Mir a Mallorca

“…. iniciándose el mal por delirio vago de persecución con 
carácter de intermitencia hasta hace unos dos meses, que se 
acentuaron estos delirios y se caracterizó el padecimiento por 

el cuadro de síntomas ya actualmente presente; depresión 
mental, confusión de ideas, apatía, abulia, alucinaciones 

acústicas y visuales de temas terroríficos, delirios, parafobias, 
angustia, sitofobia de impulsiones suicidas con intentos 

frustrados, por lo que opinamos que don Joaquim Mir padece 
melancolía angustiosa obsesionante.”

Certificat-informe del pacient Joaquim Mir pel seu ingrés a 
l’Institut Pere Mata de Reus, ca. 1905.

fugint. reflectit revifant.
de colors tacats en rocs.
i opac. l’abisme quiescent. però.
més ver. com l’aigua trèmula.
confós confon l’amor. i mor.
el mar per Mir no és mur.

De Fractura



Núria Armengol

[tranuitada paüra] II

bavalles d’angoixa vogeixen el crani dedins,
busquen embornals on empassar-se, encefelar.
les enterques rels beurades
barregen fases de germinació.

encara tot el que podria haver estat i no ha estat.

perpetua l’estada el mal dins el somni
venturosament adormit.

De Pànic



Sara Bailac (Tàrrega, 1986). Sembra poemes de secarral des del nomadisme. 
Inventari d’afectes perduts (Meteora, 2007), Vénen turbulències (Tria, 2010).

GINEBRE
 
Jo només puc allotjar-te en mi.
Pots ser hoste entre cuirasses de seda,
còmplice del riure que fan les pessigolles
als viaranys dels dinou anys
quan la sang els reobre.

EL SENTIT

No sé com es viu quan es nega la possibilitat de l’altre.
 
Potser es claudica i es conviu amb aquesta certesa de saber-
se sola, havent de rebutjar pedaços i intentant no caure a la 
trampa dels succedanis. Potser tot acaba aquí, quan amb les 
mans encara tacades de sang blava m’aixeco i renego del camí 
fàcil. O potser és que és ara mateix, amb tot el ventre obert i 
desmanegat, que comença a coagular-se el sentit, encara fràgil.
 

De Vénen turbulències

SI VOLEM, VOLEM

Apol·lo i jo volem votar en referèndum si podem tirar-nos una 
bomba atòmica al damunt. Volem una llei que prohibeixi les 
cortines amb puntes, que ompli d’aigua i peixos de colors les 
carcasses dels televisors. Volem obligar els col·leccionistes de 
sobrets de sucre a abocar-los tots al mar. Prometem que no 
perseguirem l’esperança quan giri carrer amunt ni emmudirem 
el degoteig de les aixetes mal tancades. Volem perseguir les 
libèl·lules que volen en cercles sobre els arbres morts. Volem 
que els nostres silencis s’empaitin com en bucle entre tots els 
sorolls de la ciutat.
Volem poder volar; i si volem volar, volem.
 

D’Inventari d’afectes perduts



Anna Ballbona (Montmeló, 1980) és periodista i escriptora. Ha publicat els llibres 
de poemes Conill de gàbia (LaBreu, 2012) i La mare que et renyava era un robot 
(Galerada, 2008, Premi Amadeu Oller), a més de la novel·la Joyce i les gallines 
(finalista del Premi Llibres Anagrama 2016). Ha estat inclosa en el llibre Generació 
Horiginal (LaBreu, 2017) i en l’antologia-catàleg Women Writers in Catalan (Raig 
Verd, 2017). Escriu al diari Ara, a les revistes Serra d’Or, L’Avenç i El Temps i al 
magazine digital The New Barcelona Post, entre d’altres, i col·labora amb altres 
mitjans de comunicació, com Catalunya Ràdio i el canal 324.

Tu vés assajant amb les màscares,
fes de dèspota o d’asceta,
arnès, closca de tradicions
o esteta de la cosa escèptica.
Vés prenent mides i distàncies
com si el foc mai t’encalcés
o mai t’haguessis d’enfangar.
Tu vés fent trucs i saltirons
com si el barret fos sempre màgic.
En girar-te, ensopegaràs
amb els cucs de la matinada,
i de l’aiguabarreig humit
emergirà el conill degollat.
 

De Conill de gàbia

Cuita, no temis pels gripaus,
sempre hi haurà qui obri la boca.
Tu ja en tens prou vivint al teu ventre.
Si t’esventressin en canal
només veurien bestioles
d’ulls perplexos davant el drama
i la comèdia beneites.
Només s’encalla, incert, el nus,
el nus que grapeja la panxa,
el nus de corbata que assetja,
nus que som i nus que amaguem.
Cuita, no temis pels gripaus:
encara queda molta boira
per fer llevar i eliminar
i llevar un nombre etern d’aràcnids,
tant abans com després de tu.

De Conill de gàbia



Anna Ballbona

Sembla que eixarreït ja ho digui tot,
sols amb aquesta forma de fer aspre,
un xerric que promet, que s’obre, s’obre
fins que ve, tot seguit, el cop en sec.
Un efecte semblant a la formiga
que aplega feliçment el tec d’hivern,
que s’obre i es projecta cap al marc,
annals eterns on la veuran els néts,
fins que arriba el calbot inesperat
que la deixa encastada just al marc,
en el vèrtex on sempre jau ningú.

Yukio Mishima s’obrí el ventre per matar-se. Era el 1970 i Vic 
Buckingham entrenava el Barça. “La bellesa de la ciutat és la 
bellesa de les seves ferides.” Buckingham fou un precursor del 
futbol total. Mishima preferí l’extinció total. El mercat demana 
especialistes. Tres dies abans de la natura morta amb testa i 
budells, el Barça guanyà al Granada. Cap interès, cap ritual. 
El gol del triomf el marcà Reixach. El tall net al coll el practicà 
Hiroyasu Koga. Un company, abans, no se’n sortí. Encara 
carrisqueja el destorb. Almenys, abans de Reixach, Alfonseda 
havia executat el primer gol. Abans de l’harakiri, Mishima havia 
entregat l’última novel·la del cicle El mar de la fertilitat. La 
màscara degollada jeia al terra, lluny de l’oceà. Aquell any el 
Barça tampoc guanyaria la Lliga.

El senyor de la carota desafortunada mira enlaire implorant 
respostes. Pidola certeses. Un colom del centre de Barcelona 
que havia de ser un estel·lar gavià li clava la seva mirada 
estràbica de colom urbà, retut, ronyós i enfitat, que mai podrà 
ser un moixó argentat. Cada dia el colom guenyo i esguerrat ha 
d’acotar el cap per recollir les engrunes del ciment per inflar-se 
monstruosament. Estrafet, esmerlit, n’està més que tip de confiar 
en atzars celestials.



Maria Cabrera Callís (Girona, 1983) ha publicat Jonàs (Premi Amadeu Oller per 
a joves poetes inèdits, 2004) i La matinada clara (2010). Escriu poc, i a poc a poc, 
perquè no se li vessin els versos.

CANÇÓ DELS DIES DE CADA DIA

demà i la primavera
demà tres oceans

demà mar i muntanya
demà l’hivern sencer
vindré i farà pujada

vindré i tu no hi seràs
seré un grapat de lletres
que no saps pronunciar
vindré amb l’abecedari

i passaràs de llarg
seré un ramat de cabres

pujant pel camí ral
demà portes tancades

demà i els llençols bruts
vindré amb l’ombra molt llarga

vindré i no hi seràs tu
demà me’n vaig de casa

demà l’avern encès
demà seré trenc d’alba

em giro i ja no hi ets
demà la bèstia rara
i jo de cos present

demà muts i a la gàbia
demà noi re de re

demà farem conversa
beguts de cinc a set

demà serem persones
demà de cinc a set

demà seràs memòria
demà seràs ahir

i entre les meves fotos
un record que no hi és

passejo per la vora
del teu retrat lleuger

demà escampem la boira
demà noi re de re

demà serà l’albada
tu i jo de cos present

i a la cantonada
no hi ha cap bar obert
demà seràs la jungla
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i jo un ullal ardent
demà tu fet de branques
i el meu cor fet de dents
demà ni amors ni odis
demà tu ja no hi ets

i a la cantonada
escombren els carrers.

 

De La matinada clara

GÈNIT I FIGURA
 
só cisterna só politja só poal d’aigua cansada
só
só la fura encadenada só·l mirar greu a l’albada
só
só·l quart ral de la butxaca só l’espona que·ns separa
só
só la mà que se’m forada só la tarda més antiga
só
só·l bou gras amb les esquelles só geneta sense brida
só
só la dona repetida só la mort de lluny que·t crida
só
só patriarca só fadrina só memòria esdentegada
só
só la santa maleïda só la baula rovellada só la ràbia quan 
dispara
só
só·l grillar-se la patata só l’esquerda a la memòria só tubercle
só

gallina jove fot mal caldo                        só
cop de gènit de les pedres                                só
cap de creus xisclets de l’aire                           só
revoltim de papallones                            só
bugadera de les ones                                        só

revoltim de papallones                                       REVOLTÓ
bugadera de les ones                                        BUGIOT
 

De La matinada clara



Maria Cabrera Callís

L’ESTREMIMENT DE LES DÀLIES
 
ens vam posar a fer temps: vàrem pastar-lo. el vam fer de la pena 
dels nens tots mudats el diumenge de rams, vam descordar-hi un 
vent molt fluix i el vam atiar curosament amb les mans. va ser l’inici 
d’un seguit de setmanes de feina: treballàvem esforçadament per 
no dir-nos res, un escuradents desmenjat penjant del precipici 
de la boca i tot l’avern dels mots que ens queia per terra. i de 
tant tocar-nos el buit, de tant fer-nos-el costella, ens vam escalfar 
com un vidre i ens vam dar la forma d’una llengua de foc: de la 
mida justa de l’esglai. la por se’ns va estendre pels camins de les 
venes, i les llenques de terra van sospirar per l’enèsim guaret i els 
fills morts en l’enèsima ràtzia. vam omplir un perol de nosaltres i 
l’aigua era fosca i espessa: et recordo remenant-la esforçadament 
amb un culler de fusta. entre el riure i la resina i la resina i el 
resignar no és tan llarga la distància, em vas dir: i ja tenies la 
boca plena només de la pena del tu, i ho vas dir just abans que 
se’ns llagués la mirada. l’alè dels boscos de nit se’ns va posar al 
clatell, i vam donar el pit a la fosca. la distància entre els camins 
s’espesseïa de ganes de fugir encara una distància més lluny, i ja 
no ens hi vèiem: totes les distàncies corrent amb xisclets de boira 
baixa i ocells sense rumb, i tu i jo incapaços de fer-nos d’ordre i 
fer-nos esbart i fugir-nos també. vam coure ferides a foc molt lent, 
i les vàrem llescar amb una ganiveta generosa, com qui talla un 
pa de xeixa: i ens les vam estendre pel tronc i les mans. pel sexe 
també, però diferent: però mineral. la saba íntima del mot solitud va 
dreçar una alzina altiva, i vam seure a la falda de l’ombra que feia, 
que ens convidava a esperar. un falciot amb el ventre ple d’ous 
secrets va venir a escalfar-se als nostres dits fets de branques, 
però ens va entendre la mirada carregada de vespre i això el va 
fer pondre: llavors vam covar durant mesos tres dubtes i un desig, 
com un mal atzar de les cartes. de les closques trencant-se no 
en vam poder parlar, que ja no hi érem, que no hi vam ser més, a 
dintre el nosaltres. però camí enllà, cadascú encimbellant-se en 
el seu jo, de cua d’ull vaig veure com ens seguia pels marges el 
primer estremiment de les dàlies.



Mireia Calafell (Barcelona, 1980) ha publicat Poètiques del cos (Galerada, 2006; 
Premi de poesia Amadeu Oller 2006 i VIII Memorial Anna Dodas 2008), Costures 
(Viena Edicions, 2010; Premi Josep M. López Picó de Poesia 2009) i Tantes mudes 
(Perifèric Edicions, 2014; Premi de poesia Benvingut Oliver 2013). L’any 2015 va 
rebre la Lletra d’Or al millor llibre publicat en català per Tantes mudes, poemari 
que ha estat traduït al castellà a Stendhal Books. Des de 2018, codirigeix el festival 
Barcelona Poesia. 

MARÇ
 
Qui mai no ha estimat
sota la llum del mes de març
desconeix la contundència
amb què l’enyor,
any rere any,
es fa ciutat.

De Tantes mudes 

SUBJUNTIU
 
Que la llum de juliol t’enceti les parpelles
i et voli la mirada enllà de tots els arbres,
que l’olor de la terra en esclatar les flors
t’encengui els narius, t’obri de ple les venes,
que els llavis de mil boques inquietes de rosada
et facin un vestit color encès de magrana,
i tots els dits del món et toquin l’entrecuix
 
quan sigui a mi a qui busquis, meva la pell que et trobi. 

De Tantes mudes

SET
 
Té tanta set, tanta set acumulada:
són dies, anys, un lustre sense beure,
sense mullar els llavis en aigua,
sense el plaer d’un líquid a la boca.
I sent brollar la font que té a tocar
des que ahir al vespre va trobar-te,



Mireia Calafell

riu seductor, miratge a ple desert
que calmaria el pes dens de la llengua, 
la sequedat ardent de la saliva,
esquerda que a la gola fa ferida.  
 
Però ha decidit no beure-hi,
no fondre l’atracció cap a l’aixeta,
no abandonar una set que és només seva,
no concretar l’anhel i llavors perdre’l.

De Tantes mudes

POÈTICA
Vaig menjar amb la honestedat de qui no 

enganya allò que menja:
vaig menjar aquell menjar i no el seu nom.

Clarice Lispector

Menjar com qui no menja el nom:
no la maduixa quasi impúdica
damunt del blanc de la ceràmica,
sinó l’ombra muda de l’hivern
que en el silenci acull l’esclat
per no ser allà esperant-ne el fruit.
 
Menjar el que no diu cap paraula
i així, amb la boca plena, escriure.
 

De Tantes mudes

DAFNE
«Les meves fletxes fan més mal, 
les meves fletxes són l’amor»,
va dir-li inflat d’orgull Eros a Apol·lo
mentre tensava l’arc amb precisió. 
Mil anys va estar-se el fill de Zeus 
perseguint Dafne, que el rebutjava,
mil anys creuant els boscos 
provant d’acorralar-la,
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i mil anys més després nosaltres 
repetint i repetint i repetint el mite
sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. 

Per què no vares dir-me, mare, 
que no és dolor i no és condemna, 
que no és persecució l’amor, 
que això és violència?



David Caño (Olot, 1980). Ha publicat cinc llibres de poemes: Barcelona 
(Galerada, 2007), premi Amadeu Oller; He vist el futur en 4D (Moll, 2009), premi 
Vila de Lloseta; PostMortem/I del no-res, TOT (Tigre de Paper, 2012); Teresa la 
mòmia (Pont del Petroli, 2013) escrit juntament amb el poeta Lluís Calvo, i el recent 
Res és ara ni això (Terrícola, 2013). També ha aparegut als llibres col·lectius Price 
i Cia… (Pont del petroli, 2011) i Ningú no ens representa. Poetes Emprenyats 
(Setzevents, 2011). En aquests darrers anys ha realitzat una quantitat considerable 
de recitals i col·labora de manera habitual en espectacles on es combina la poesia i 
la música.

Era molt difícil eliminar totes les ombres,
                                            
                                els clarobscurs,
                                                  els angles morts,
                                                     les zones fosques.
 
La nostra història
tenia la bellesa del fang,
l’olor de la infantesa.
 
Entre Montjuïc i la Zona Franca
com de l’oblit al silenci,
del polsim a la destrucció.
 
La llibertat anava descalça.
                                
Eres el ganivet i la llum.
Una mala nit.
Una mala adicció.
 
El sexe.
                                
Sexe fosc i descontrolat,
de carrer,
de cantonada
amb llum somorta,
               morta
                                
com la nostra filla
                                
que mai no va tenir
ni nom.
 
            El carrer del Malnom.
                                
Més enllà del dolor.
A tocar del Dubte.



David Caño

   M’hi aturo.
   T’hi veig.                
Tota arrel.
Tota estrangeria.
                                
Tota record.
                                
Dessagnant-te
                                dins la blancor
                                
d’aquesta carnisseria
islàmica.
                     
La nostàlgia mirant a l’est
  
Que ningú no gosi
ni en faci judici.               
                       Que la malaherba
t’acompanyi i se t’enfili fins al pit.
Que el descampat siguis tu.
I la humitat, els teus peus,
la gebrada.
              Que la pell
torni al fang. I les flors als cabells.
Que l’alè se’t confongui amb la fosca.
Que la ciutat s’apagui.         
                                      I ara sí,
que cantin tots els gats
i que l’orquestra calli.

De Res és ara ni això

LA LLIBERTAT
Cap home no està autoritzat per a dir “llibertat” 

a la seva llibertat
Blai Bonet

La llibertat és un estat permanent
sense fronteres,
és oferir amor clandestí
com una droga
a plena llum del dia,
és no claudicar en l’intent,
és sincerar-te.
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La llibertat és conviure
amb el desordre del desig
i no justificar-te,
és blasfemar
i fugir dels visionaris,
és condemnar-te a l’oblit
dels capatassos,
és dignificar mots tals com
Subversió, Insurgència,
Autoorganització.

La llibertat és desmitificar
i fer caure totes les estàtues,
és suprimir, definitivament, la falsa amistat
amb traïdoria,
és profanar la voluntat de control del misticisme,
és oblidar el pecat, la mala consciència,
els remordiments de la moral
perversa, que t’han inculcat en escoles tenebroses
com palaus,
com presons,
                         amb patis enormes
on només podies donar voltes.

La llibertat és un hemiscicle buit,
un mentider coix, un dictador mut,
una rumba ballant al voltant d’una foguera,
i les calces de la cambrera fent de bandera
                                                                       negra
a l’estenedor de les il·lusions
complertes, de les utopies acabades,
de les conviccions que han deixat de presumir,
de les cançons que han deixat de ser himnes,
mentre l’últim ideari ens escalfa els peus,
i ens ajuda a fer el sopar...

La llibertat és treballar poc, molt poc,                                                                                                                  
                           i llegir molt,                                                                  
                                  és abandonar el llibre sempre que puguis,
és suprimir el prefix de la paraula sexual,
és estimar i punt.
És descobrir el plaer i potenciar-lo,
és emancipar-te del tedi,
és la vida juganera,



David Caño

creativa, la pervivència del dubte,
l’abolició de la condemna,

I tu, de quin color dius que és
la llibertat?



Eduard Carmona (Deltebre, 1982).

OCELL 2 / ALGUNS CONFLICTES
Esteu perdonat tothom es pot equivocar

va dir l’ocell
Jacques Prévert

 
Que jo volia un ocell
no va ser mai
cap secret.
M’agradava veure’ls
amb les ales esteses
com si ens beneïssin
en passar-nos per sobre.
Veia les ales
com un tresor exposat
i el tresor deia
“–Pren-me! Pren-me!”.
 
I jo volia un ocell.
 
Un dia, van passar
tots els ocells del món
per damunt el meu cap
(es va fer una nit intermitent,
com la del foc).
Tothom aixecava les mans,
feia “–Ohhh!”.
El dia dels ocells, en digueren.
I jo, que volia un ocell,
no en vaig veure cap,
aquell dia.
En canvi, vaig veure una noia.
La noia, tenia un ocell!
L’ocell no em va mirar,
però la noia sí.
I els meus desitjos d’ocell
van batre les ales.
Arrencaren a volar.
Ompliren el cel intermitent.
La noia digué “Se te’n van!”,
i el seu ocell aprofità l’instant
com haurien de fer tots els ocells,
i escapà a volar
d’una manera preciosa.



Eduard Carmona

Vam quedar aturats,
l’un al costat de l’altre
i sense dir ni piu.

ALTRUISME ANIMAL
 
per tu hiena em vaig fer matar
per les lleones
em vaig deixar acaçar fent el joc salvatge
del desig de mort
em vaig exposar a l’esplanada
i no vaig córrer caminava
perquè m’abastessin més fàcil
em van obrir la caixa a urpades
i van fotre el morro a dins i burxaven
i lo primer que m’arrencaren
amb la boca roja preciosa de sang
va ser el cor i se’l cruspiren hiena ple de vida
 
i treballaven per a tu al capdavall i no ho sabien.

COSTELLES
Ens perdérem, caminàrem

nits i dies dins el bosc
Miquel Bauçà

érem dos i no ho sabíem tots els dies
perquè érem els dies mateixos
les ramalles dels jardins amb tot d’esqueixos
les boires que brollaven de les vies

què dic boires que érem cossos
érem mossos i arrebatos i carn gula
la natura dels processos dels borratxos
érem l’art i uns mamarratxos

i uns satèl·lits que orbitaven una pruna
érem de fang i sota l’aigua
vam pressentir la riuada



Eduard Carmona

la sequera els munts de runa
la mà que marcava la carta
érem peixos que es llançaven dins la barca



Roc Casagran (Sabadell, 1980) escriu indistintament poesia i narrativa. Ha 
publicat les novel·les Austràlia, Un ós panda al pas zebra i Ara que estem junts; 
conjuntament amb Oleguer Presas, el llibre Camí d’Ítaca; i els poemaris Els 
carrers de les fàbriques, Trènnicament trenificats, Després de Sarajevo i L’ombra 
queixalada. Col·labora puntualment a la premsa, i treballa de professor de llengua i 
literatura a secundària.

18.

No ‘nem pas bé. Tenim tots els camins
embarrancats, la llengua, segrestada,
els llops mosseguen les flors dels jardins,
carronyaires diversos fan estada

als nostres nius, i emplenem intestins
d’enemics tàcits, bufa una ventada
que és fressa bèl·lica, que tomba els pins
i el roure mil·lenari que si bada

perdrà l’arrel i el nom i el lloc i el vent
que l’acarona. Pots fer parapets,
mostrar un enuig de foll irreverent,

prometre guerra brandant ganivets,
p’rò fet i fet sols murmures amén
i t’entretens gargotejant sonets.

De L’ombra queixalada

FEM COM SI NO SABÉSSIM EL FINAL (DEL CONTE)?
 
Un dia serem vells i darem nous als nens,
i potser Benidorm ens semblarà millor,
qui sap si a mig matí farem cap a les obres,
tal vegada un gosset ens donarà l’afecte.

Uns quants dies més tard canviarem de barri,
i cultivarem malves als pisos de la caixa,
estirarem la pota, i anirem de viatge
de bracet amb la dama aquella de la dalla.

Després vindrà la pols que jeu sobre la pols,
també la desmemòria i l’oblit absolut,
no hi haurà cap poema que mai hagi existit,
solament un silenci cridant en el no-res.



Roc Casagran

¿Per què no aprofitem una mica la tarda
i sortim a fer el volt i em dius coses boniques
i ens partim una orxata i fem com els infants
que fan que encara es creuen que els reis no són els pares?

De L’ombra queixalada

TOT VA BÉ (I ÉS DE NIT)
 
De vegades és de nit i el món actua
com ha d’actuar el món. Passen pocs cotxes,
la nevera rumia, el cel és fosc,
els fanals il·luminen perquè sí,
un vell s’ofega, hi ha metges que fan guàrdia,
Romeo somia trist en Julieta,
estudiants mediocres estudien
a darrera hora, passa el camió
d’escombriaires verds, tanquen els bars,
dos exdesconeguts copulen àvids,
les rates es parteixen les deixalles,
un dorm en un caixer, un avi s’aixeca
i va a pixar, no hi ha cues al peatge,
bufa un vent fràgil, els despertadors
passen l’estona i fan temps en silenci,
la lluna curra, hi ha roba als terrats
i una tele apagada al menjador.
 
De vegades és de nit i el món actua
com ha d’actuar el món. I jo no dormo.
 
Jo t’imagino de totes les formes
que es pot imaginar si s’imagina.
 

De L’ombra queixalada



Gerard Cisneros Cecchini neix a Manresa l’exactíssima data del quinze de maig 
del 89. Hi creix no gaire fins que de sobte es troba per Barcelona abans d’hora i 
llavors estudia Filosofia i després lletres catalanes. La cosa sola pública i en vers 
que té és una plaquette compartida amb l’Edgar Alemany i l’Enric Casasses, que 
va fer el Misael Alerm amb les mans.

EL MELANCOHÒLIC

Encara encara amb cara clara
a cops de colze sobre el marbre
el present passat en hora cara
i el futur fotut de somni d’arbre
de rostre immens i sense cara
d’arrel i cel i sense escorça.

Encara ple d’esprit i fel
mig estranger, viva mal’herba,
tenint de fe tan sols un tel
i anhel somort que sols enerva
i sols s’enerva cec de cel
encara hi té en la cara força.

Encara tresca i va empassant
amb cama fluixa i pas disert
prò ben callat i fumejant
tabacs llagats llegats incerts
de l’home cru que creu davant
miralls trencats: lligams que torça.

Encara amb cura el seu licor
encara amb cura cada gest
encara amb cura fins la por
-ja està llest, ja està llest!-
que en cada cura hi és més fosc
i encara mort es coresforça.

CONSTANT RETORN
Allò que fou un dia retorna

Vicent Andrés Estellés
Allò que fou un dia,
retorna
cada dia.
És veritat, sí, però
el que hi havia
en el dia no.



Gerard Cisneros Cecchini

Ara bé,
allò que fou
un dia retorna.
I és veritat, sí, però
normalment cal
que t’hi fixis,
que t’hi clavis
fins que ho vegis.
És allò
i eres tu
–que no ho veus?

SECAM

Deu passar-n’hi una de grossa
allà dins dels ametllers
i les vinyes quan ben fers,
secs lla sota el vent i el sol
exhibeixen la carossa
en secret i sense dol
 pel sense fruit
 pel sense fruit.

Deu passar-n’hi una de grossa
que és tan fort com es contorça
la salvatge i vella escorça
al voltant d’ella mateixa
fent-se trena o fent-se trossa,
convertint-se en una lleixa,
 un pedestal
 un pedestal.

Que n’hi passa una de grossa
això és ferma veritat
que en escorça empresonat
hi ha un geni embogit
ple de terra i fet de brossa;
grotesca fusta que ha sentit
 cridant el cel
 cridant el cel.

Ço que veus no és festa grossa,
ni tan sols és espectacle
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és un cru i vell receptacle
o bé un motllo de no res,
sosté el cel prò no t’és crossa,
i això ho has de tenir après,
 que és el pinyol
 que és el pinyol.



Jaume Coll Mariné (Muntanyola, 1989) ha publicat Quanta aigua clara als ulls de 
la veïna (Edicions de 1984, 2014), la plaquette La gata groga (Els Papers Díscols, 
2014) i Un arbre molt alt (Ed. 62, 2018; premi Ausiàs March de Gandia). Ha fet 
Filosofia (UB) i prepara un treball de doctorat sobre Segimon Serrallonga (UVic). És 
baixista i contrabaixista del grup Obeses.

LES VAQUES
 
Si de cop mires pels ulls
i mires lluny enllà de casa
i veus la Plana, els Pirineus
i allà dalt, just al davant,
 
l’església aquesta que està sola,
tanca’ls de cop, amaga-ho tot,
veuràs la Plana, els Pirineus
i davant teu, l’església, sola,
 
i les vaques que van fent,
que si passes fan que et miren
i diuen «què?» i tu «doncs mira»
(ajups el cap, elles les banyes);
 
i, els vedells, que tant els carda,
ho tenen fet, que ni xumar,
res no se’n va, res no s’acaba, 
que avui fa vent, també per dins,
 
i va durant això de viure.
 

De Quanta aigua clara al ulls de la veïna

LES GUINEUS

Més blau, potser, que aquesta nit;
més blau, potser, que l’auditori
d’aquesta nit, sense que mori,
encara, el bosc dins el seu crit,

el llapis gris a l’escriptori,
el verd blavós, mig embogit,
i que es marfon amb el neguit
que és el del beix damunt l’ivori.



Jaume Coll Mariné

Més blau, més fosc que l’esclafit
que fa l’olor d’una guineu
que mor entre esbarzers, que veu,

morint, al fons d’un mar arbori,
un ull, la llum, i és un brunzit;
més blau, més fosc que el que hem escrit,

        el cos d’una guineu,
caient, sempre vermell, sempre irrisori,
damunt el bosc de bronze de la nit.

  De La gata groga 

CAVALLS BLAUS

Eren les set i van baixar fins a davant de casa,
enormes i marrons i amb la crinera rossa,
baixaven entre els gossos sota la llum marró del vespre
i els gossos els bordaven, i caminaven

tranquils i esbufegant, marrons, i a poc a poc,
movent, de tant en tant, el cap amb força,
movent la cua amb força i caminant molt lents;
i els cridava que «va!», que se’n tornessin,

que «va!», i se n’anaven, camí amunt, «amunt!...»,
i abaixaven el cap, menjaven una mica
i avançaven, després de mirar enrere,
tranquils i esbufegant i amanyagant el vespre;

i la nit que se’ls enduia sota el mirall del vespre,
blaus i marrons, mirant enrere,
enormes i marrons i amb la crinera blava,
tranquils i esbufegant i amb la crinera blava,

menys un, més lent, més blau i gros que els altres,
que vigilava com marxaven, camí amunt,
que vigilava com marxava, «va!»,
tranquil i esbufegant, amunt, i endins de casa.

   D’Un arbre molt alt



Jaume Coll Mariné

VERDAGUER

Vaig sentir un rossinyol que cantava dins del bosc,
i caminava i a vegades el sentia més fort i a vegades més fluix,
i quan em semblava que m’hi acostava i el tenia damunt meu
i només havia d’alçar el cap per veure’l
o d’allargar la mà per agafar-lo, que els arbres
i les plantes i muntanyes es feien grans
i tot era net i brillava amb una llum molt clara i natural,
ell callava un moment de dins els esbarzers o a dalt
d’un auró jove, i era petit tot el que veia;
i caminava més, i el sentia un altre cop,
però més lluny. I jo li seguia les cançons
de cada dia i cada nit, i ho vaig fer
durant molt temps, fins que en vaig aprendre algunes,
però cantades malament. Llavors, quan marxava del bosc,
i caminava pels carrers d’alguns pobles i ciutats
que no em sabia, me les deia per dins o en veu molt baixa,
o me’n feia de noves, per més tard. I només
hi vaig tornar de tant en tant, en aquell bosc,
per sentir com es refeia tot sencer amb el cant
d’un rossinyol, i per menjar, quan era estiu,
algunes mores, d’aquelles dolces i brillants.

   D’Un arbre molt alt 



Carles Dachs Clotet (Santa Eugènia de Berga, 1987) és llicenciat en Filologia 
catalana per la UAB  i actualment és professor lector de català a la Universitat 
Eötvös Loránd de Budapest. Ha publicat Suc de llum (Premi Joan Duch per a Joves 
Escriptors; Fonoll, 2010) i A dalt més alt (Premi Maria Mercè Marçal; Pagès, 2015). 
És cofundador de la petita col·lecció de plaquettes Els Papers Díscols.

D’ANOU

Obro l’anou, m’enfilo a la noguera,
se m’obre un set al cel de roba vella:
plovia un sol castany a les teulades,
i arreu brotava l’obra acollidora
dels dies dòcils, fàcils, naturals,
i jo era un nen covard, i em creia fort
per mirar el món als ulls a coll d’un arbre.
Ara, però, se m’entafora tot
en la metàfora, i és quan mastego 
el gust aspre de l’ombra de vellut 
que veig fòssils de sol a les esclòfies.

D’A dalt més alt

CADA GEST

Callats, només mirem el fred lluent,
l’ombra de les ulleres a la cara.
La nit s’enfanga pels xargalls del front,
pels recs embardissats de l’escarment.
Ara tu et passes la mà entre els cabells,
tendrament ferma, sàvia, elegant,
com un riu que amb els llavis atropella
l’herba baldada que bada a la riba.
I jo, que t’he d’explicar tanta vida,
em veig els dits tan nens, tan tartamuts,
tan pòtols, que no sé de què palpar-te.
Callats, només mirem: sentim llunyans
matins, trencades aigües de la ment
dins els bassals eixuts de la retina,
i cada gest ens sembla inacabat.

D’A dalt més alt 

Digues, matí, la blavor blanca, digues 
el fred florint-se a les parets antigues,
digues l’herba verbal i la rosada, 
que només pots saber el món quan t’hi ortigues.



Carles Dachs Clotet

Mentre les bromes cremen sang de gerd 
—mirada: el món curull i l’ull desert—, 
passa un vent vell, barbut, que diu recorda,  
la vida és un bidó que sempre perd.

El vespre enquitranat s’encén de vi:
al punt que neix comença de morir.
L’instant grata la crosta de l’instant,
i de la llaga n’hem de dir camí.

Sentim el vent que cruix de grana i d’ors,
que fuig i sols ens deixa desacords;
sentim el vent, mirem com l’arbre dura:
capim no el moviment, sinó l’esforç.



Martina Escoda (Barcelona, 1980). Busco la boca de les paraules, el llenguatge 
erm sota el silenci i cada poema esdevé un ésser viu. Autora de llibres de poemes, 
poesia escènica i espectacles. També exploro els mots surant damunt els estels 
amb contes i poemes per a la imaginació dels infants.

MUDA COM LA SAL
 
Paraula muda com la sal
feta d’aigua i de silenci,
inquieta i decidida.
Camina per les ombres càlides
i s’aixopluga de mirades
que la tempten a formar-se
damunt el paper.
Incrèdula,
tremolosa
i vibrant.

BLANCA
 
ELLA: Un home ve, s’acosta. Hola. L’interrogo sobre la vida estranya 
i no em diu res, és mut. No té llenguatge, fa riure de pensar-hi. No 
té ni boca. I jo què dic? Doncs que un dia vaig néixer en un vaixell 
potser. El mar ofegava el ventre de ma mare. Tanta aigua fosca i 
jo tan blanca. Em van deixar sobre coberta, damunt les xarxes. 
L’ull d’un peix mort al meu costat com un regal. Forta tempesta 
em saludava, el cel elèctric, el crit de déu. Jo cega i bruta de tanta 
sang i fred mentre plorava. El mariner parlava estrany i m’agafà. 
La mare em deia blanca, petita, no tinguis por de les paraules. 
Però qui sap si és ver això que dic? Tan sols llenguatge i tu no en 
tens. No em creguis, no. Potser vaig néixer sota un pollancre, vora 
el riu, amb cos de plata. La lluna emmirallada en mi, com argent 
viu. Sense mare, sense paraules, moria en néixer i morta visc 
encara ara. Has vist el Rin? Em sobrepassa. L’aigua se’m llença 
a sobre, em crida i se m’empassa fins escurar-me els ossos. Sóc 
tan blanca. Però el Rin és viu i gris i es menja tot el que troba. A 
mi m’ha xuclat moltes vegades. Potser tens sort i sense llengua 
li faràs por. No hi vagis, no. Queda’t amb mi fins que m’acabi. Ja 
queda poc. No tinguis por de les paraules, vine, estigues quiet, 
amb els meus morts. Et premsaré contra la màquina, t’escriuré 
damunt la pell i t’ompliré de paraules, de les paraules que no tens.
 

De Blanca



Martina Escoda

POEMA ESPIA
 
En el racó blanc de les paraules
s’oloren lletres de desig.

D’En vermell

CONTE D’HIVERN
 
1
I van arribar les paraules com un remolí
per posar murs infranquejables.
Podien anar tan lluny?
Van inventar amors desatesos
i silencis disfressats de cicatrius.
Les ombres canviaven el món,
les ombres ens espantaven,
l’aigua ja no sabia escoltar.
A contralluna es va transformar el plor.
Gota a gota ens vam deixar portar
pel neguit de la pedra, els secrets dels arbres
profundament adormits com els morts.
Vam respirar pors, vam sentir com cantaven aquells mots.
Sense tristesa vam acaronar la memòria,
un conte enterrat a la neu després de tantes trifulgues.
Encara ara se sostenen les lletres damunt les parets gelades.
 
2
I vam estimar les paraules fortes com roures,
no vam parar d’abraçar-les sense traves
mentre la claror del sol desfeia la neu i el gel.
Tremolaven els dics que ballaven al so de l’aigua oculta.
La música jugava amb els límits del món.
Ja no hi havia finals ni boques com nosaltres en cap llibre.

Trenada dins el llavi
de l’aigua muda
m’arrenquen el vermell
de cada síl·laba
i creix el foc damunt la pluja
de tots els dits callats.
Busco la boca de les paraules.



Isabel Garcia i Canet. Vaig nàixer a Pego, La Marina Alta, País Valencià, 1981... 
Em sent valenciana, catalana mig francesa... podríem dir que mediterrània. Cuinera 
i funambulista, fotògrafa i ballarina... puta –de vegades– de les variettés del temps 
que ens ha tocat de viure o de no viure, presta a escalfar el ferro i la tecla, els cinc 
elements i acoblar cos, veu i mirada en multillenguatges i escena... Reciclar els 
materials que ens sedimenten per encendre la dansa i el ritme que el llenguatge 
ens ofrena... Traduir emocions i mirada o ceguesa. La magnitud: assaonar les arrels 
per a beure del cosmos urbà i orgànic de la fauna humana, la molsa i la memòria 
del mur que ens grafiteja les pells de serp... sempre a la recerca d’identitat(S). 
El llenguatge: ardent, senzill o orgànic que m’agrada, el que em busca, el cos, la 
mirada, els ulls, els ritmes... no estar escindida sinó traduir... en l’art de viure i de 
crear... la imatge, l’escriptura, l’escena, la suggestió de la veu interior... escoltar el 
gest del nostre temps i nodrir-lo,esgarrapar... el gest del temps i nodrir-nos...

POEMA
 
M’agrada pensar-te i descobrir-te,
ballar el silenci,
la lava de grocs que et bull com un volcà tresor:
paraula i música.
 
M’agrada assaborir-te,
xuclar el suc del fruit fins a embriagar-me;
la frescor dels matins
quan la finestra oberta és començar la vida.
 
M’agrada fer de sastre a la cambra,
cosir pedaços del passat amb fil de cotó,
entrar dins la caixa de cartró,
ser l’eruga que menja fulles de morera
i esdevé papallona a frec de llum.
 
M’agrada covar el teu silenci,
jugar amb els mots
com els xiquets per l’abril ho fan amb les milotxes.
 
M’agrada que m’agrade
haver nascut amb aquest mal
que s’enlaira humil i blanc
com el vol de les gavines.
 
M’agrada el teu nom,
gestar-te, i al remat, parir-te.

De Claustre 



Isabel Garcia i Canet

BOCA DE NIT

Estime les paraules i la vida,
la pell
          que transpira caliu
des de l’arrel dels ulls.
 
Estime les paraules que m’estiren,
que em premen fort el cor
i fan que em senta viva:
                                      acaronar la pell de l’aire,
de la terra que em crema.
 
Acaronar paraules
és el dia i la nit
quan sentit els done.
Si no m’arrapa el mot vora l’orella
les dents em premen la llengua,
                                                  la boca se m’asseca
i perd el sentit l’amor cap als altres:
 el blanc que mai no s’omple mai no és vida.
 

De L’os de la música

EXILI
 
Escarbe el gest del temps; la mar em pren amb força
els dits, el cos, i els ulls excaven a la vora
el clot de tants estius. Les mans trien la sorra,
humides, impacients; nostàlgies de salnitre.
 
Tan imperfecta i vella es mou la por que mata
el rostre de l’espill i naix una altra cara.
Descalça rastrellar les pells lluny de la platja,
deshabitar la llum; rebel de cos reviure.
 
Ballar la lleugeresa sedosa del vestit,
sentir el creixement del foc al cim dels pits,
redescobrir corrents umbilicals antics,
perdre’s dins el nou cos, naufragar l’invisible.
 



Isabel Garcia i Canet

Cançons plenes de lluna s’escapen com els anys,
camins de sal oberts als infinits atzars.
Cremat el foc perdré el meu vestit de mar;
pot ser saber qui sóc és el fet d’ara escriure.

De Claustre

J'ESPIONNE LE MONDE*
 
El vent  bufa
des de la deu
amb ira de la mar fonda.
 
Aclucar els ulls
i resignar-se a dir:
–ja no sóc la que era,
sinó una altra:
amb més ulls
                      a la pell,
oberta al món.
 
Vull ésser, i sóc
ara i ací...
Mudada com la serp
creme l’aigua que fa el verd,
l’olor blanca de la flor.
Creme l’aigua que sala
l’ invisible verd dels meus ulls.
Arrape el cos de les paraules,
de la seua suor em nodresc,
i em segresta l’ombra
i reste arrapant-les,
esperant dir...espiant món.

* Vers de la poeta Anize Koltz



Anna Gas Serra (Barcelona, 1996). Actualment estic acabant el grau d’Estudis 
Literaris a la Universitat de Barcelona. Fa un temps que narro i versejo. Entre els 
disset i els dinou anys vaig escriure el primer llibre de poemes, Crossa d’aigua, 
guardonat amb el Premi Joan Duch el 2017 i publicat el mateix any a l’Editorial 
Fonoll.

27 d’abril II

si et cal
a la sang
una xeringada de vi
negre cada cop
que ens veiem
perquè puguis dir-me,
senzill amb paraules,
o perquè puguis dir-me,
profund amb la mirada,
tot allò que a la gola
se t’ofega, tot allò
que a la boca
se’t podreix per
no deixar-ho anar,
si et cal la injecció
de vi negre per
tocar-me amb la pell
la pell i fer-me carícies
al cor amb els teus
inconfusibles
sospesats
sorprenents
mots de plom,
te la posaré.

5 de juliol

si la teva presència
encara no ha arribat
a tenir alguna cosa
d’existència palpable,
d’aquí a vint anys seuràs
sol en una cadira
atrotinada enmig
d’un saló sense res
i cercaràs records
amb els ulls al voltant
i et mancaran records



Anna Gas Serra

fins a l’últim racó
de les teves entranyes.
desposseït de tot,
incapaç de trobar
un sol sentit nuat
en la pols envellida
que et recobreix el cor
tan febrilment intacte,
vindràs a demanar-me
que t’escrigui el relat
del que potser llavors
serà la nostra història.

si mai n’hem tingut cap.

20 de juliol

el cor és una roca amb
regust fèrric que fa
de sucre
desfet la resta d’òrgans.
pesa
amarg com si volgués
travessar-me el cos i 
topar amb el terra
cimentat i
trencar-se amb estrèpit.
però això tu ja ho saps:
l’has tingut
a les mans i gairebé
el perdies
d’un bot.
i ara sues
la meva sang
sense esforç,
la meva sang que
et cau gota a gota
en silenci i es fa
trossets de roca que
s’esventen arreu
per sempre,
irreparables.
menys una gotaespina que
roman prop del teu
cor de sucre



encara i et frega el pit
eternament.
lleu com un pessigolleig.

29 de juliol II

de les vores del pou ple
en surten parets opaques
que fan creure a una dona
que beu ella sola.
entre paret i paret,
agenollada, només
veu el reflex movedís
del seu rostre en l’aigua.
i beu convençuda que
la seva única xuclada és
la que va buidant el pou.
a la fi quan cau pot veure
amorrades altres dones
abeuradores, tan sols
des de ben al fons.
perquè de totes és ella
l’única que no ha sabut
mantenir-se fora
del pou.

Anna Gas Serra



Guillem Gavaldà (Cerdanyola del Vallès, 1997). 
Febrer, així d’esmús, em llesca el cordó umbilical el 1997. Esmús, rom i espuntat 
és com neixo; esprimatxat, descalç i contrafet i amb una barba, que em creixia, 
policroma.
Llavors creixo brut i embriac: desmembrant-me de matinada entre la son i la poesia. 
Em perforo l’orella amb agulla i faig Estudis Clàssics a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. I aleshores afloren Arquíloc, Safo de Lesbos, Homer, Aligheri, Blai 
Bonet, Rodoreda i la violència d’Abramović. Però l’amor me’l fan els textos bíblics i 
la filologia sacra.
És l’any 2016 quan neix Fam bruta (AdiA Edicions – LaBreu Edicions – Cafè 
Central), el meu primer poemari, guardonat amb el Premi Francesc Garriga, i l’any 
2017 sóc premiat amb el Miquel Bauçà de Felanitx amb la meva segona obra 
poètica, Brànquies (AdiA Edicions). La meva obra ha estat traduïda al castellà i al 
turc.
Tot crear, segons jo, escalaborna. I tot és crear. Doncs la paraula fendeix, esmussa, 
a tall de violència.

T’OBRES
a l’herba cruel dels
òrgans, el      cor colpeja 
l’estómac. Sóc un cos brut, 
la mandra, endins la
pell se’m carien
els ossos.

De Fam Bruta

PODRIR-ME,
créixer pèl de floridura a la 
llengua. Si
les fruites s’estoven, 
s’alimenta la
terra.

De Fam Bruta

De Brànquies

AUS A LA TRÀQUEA 
en sentir com creixo amb les 
ganyes enfora. Si vols orina’m 
i sigues la vorera del carrer on 
tothom pixa quan vol posseir.
 Tinc tota la casa 
marcada claveguera. Que 
un gos      voraç m’espelli 
els ossos i em reservi
endins la
terra.



Guillem Gavaldà

AFLUENTS
de saliva que desborden 
dels pulmons com un sexe
 dilatat. Sota 
la roba em respiro
l’enveja.

De Brànquies

N O C T U R I N I T A T . 
l’esgarrifança d’escórrer 
el cos endins l’altre, ser 
la         prohibició,                la 
matinada.      així, l’aigua 
m’escridassa, redempció 
que no m’acabo.

carda’m els dits dins la 
mirada.

De Brànquies



Àngels Gregori (Oliva, 1985).

HIVERN

Vas entrar a la meua vida
com un febrer cansat.
Com la matèria d’una lliçó
que durant anys havies repetit a classe. 
I vas saber que la nostàlgia
és un ascensor que puja fins a l’àtic
i amb els anys fa més llarga la baixada.
Potser ja ens havíem trobat,
en una altra vida, en un altre país,
en la terrassa d’un Starbucks,
fent cua per a un concert
o obrint la porta dels congelats
d’un supermercat del barri.
Sé que, com diu la poeta,
res passa ni passarà dues vegades.
Però m’hauria agradat trobar-te així,
de sobte,
com cauen els botons descosits d’un abric.

WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

De vegades el dolor s'instal·la en una casa
com s'instal·la la calefacció o el corrent elèctric.
No sabem el pes que sostindran les bigues,
ni fins quan aguantaran els fonaments
abans d'obrir una fissura.
Però acumulem les hores sobre els murs
i enderroquem passats
que abans s'alçaven en terrenys
com un bonic motiu per sobreviure. 
Coneixem, però, les capes que hem hagut
d'emblanquinar damunt d'altres capes.
Com un alfabet en braille
que pel relleu dels seus significats
n'endevinem les cicatrius.
De vegades les històries es repeteixen
canviant el nom i el lloc de domicili.
I de vegades els dolors s'instal·len
com un pacte a dues bandes,
com el pany d'una porta trencada
que algun dia haurem de reparar,
com una herència prèviament acordada.



Àngels Gregori

MAGNOLIA BAKERY

El dia s'obria com un cupcake.
I era com entrar a la sala d'un cinema
amb versions originals.
T'hauries d'haver vist, endevinant
les proporcions del sucre i del rovell
que hi havia dins de cada dolç.  
Tots els motius de la teua vida
i els defectes de la meua estaven allí,
mesclats entre els ingredients.
Em vas dir que després de cinc generacions
en cada família apareix algú que surt així,
buscant, una tarda qualsevol, 
els motius dels errors i dels dolors
al fons d'una caixa plena de cupcakes.

UN MAPA (recordant Elisabeth Bishop)

Al lloc on guarde més preguntes que respostes, 
on deixe que els altres acaben per mi les frases, 
has arribat, de sobte, i has obert aquesta porta. 
Oblidant enrere cendres i certeses
duies amb tu el blau del vol i el dubte.  
Se’ls imposa, o poden els països escollir els seus colors?
Parlaves d’equilibris i seguies amb els dits 
el curs d’un riu en les proporcions d’un mapa. 
Més delicats que els dels historiadors 
són els colors dels cartògrafs, 
i jo buscava l’excés del vermell 
en tota la por que cap en un volcà, 
l’oasi de la diferència i la reacció de les metàfores.  

Havent escollit el camí d’extraviar-te
sempre hi ha una desembocadura que dóna al mar.

ATLAS  

Quan dic que res no és fàcil 
m’imagine un mar de peixos nedant contracorrent.
I pense en Adrienne Rich 
i en com desplegar l’atlas d’un món difícil 



Àngels Gregori

sense perdre de vista l’arena i el context. 
Només t’havia escrit un vers, però amb el fons etern:   
la veritat i tu sou la mateixa cosa.  
Quan dic que res no és fàcil
vull dir exactament això:
preferir les carreteres secundàries, 
saber la farina exacta que admetrà el dolor 
i dormir a prop de pistes d’aterratge. 
Quan dic que res no és fàcil, creu-t’ho: 
no només vull dir exactament això.
¿Existeixen els metalls transparents? 
La fragilitat de les partícules, les càrregues dels electrons, 
els moviments de les plaques tectòniques. 
Res no és fàcil, i de tant en tant ofegue pops: 
el secret està en espantar-lo, que no arribe a morir.  
Agafat del cap quan bull l’aigua, 
capbussar-lo tres vegades com si fos l’enemic, 
recordar-li el seu passat i comptar disset minuts per quilo. 
M’has preguntat si m’és difícil.   
I jo m’imagine un pop nedant contracorrent 
pels deserts d’una carretera d’Oklahoma
mentre intente destriar l’arena del context. 



Anna Gual (Vilafranca del Penedès, 1986). Amb vint-i-dos anys publica el seu 
primer llibre, Implosions (LaBreu Edicions, 2008. Al 2012 publica Passa’m-hi els 
dits (Átem Books, 2012) amb il·lustracions de l’austríaca Bianca Tschaikner i un 
any més tard guanya el Premi de poesia mediterrània Pare Colom amb el llibre 
L’ésser solar (Lleonard Muntaner, 2013). Amb la voluntat de seguir esbrinant quins 
són els límits del llenguatge, Gual publica el seu tercer poemari, Símbol 47 (LaBreu 
Edicions, 2015). Al 2016 guanya dos prestigiosos premis, el Premi Bernat Vidal i 
Tomàs pel llibre Molsa (AdiA Edicions, 2016) i el Premi Senyoriu Ausiàs March pel 
llibre El Tubercle (Editorial 3i4, 2016), que configuren la primera i la segona part de 
la trilogia Arrel Trinitat, trilogia que es clourà amb Altres semidéus. La seva obra 
poètica l’ha revelat com una de les veus joves més trencadores i fresques de la 
literatura catalana actual. La seva poesia està traduïda a l’anglès, francès, castellà, 
gallec, rus, croat, portuguès i italià. 
www.annagual.cat

MAGMA

Una pedra es desplaça silenciosa 
uns nanòmetres al llarg d’un segle 
i no en sabem res.

Conversen els fetus entre ells 
i ni ens n’adonem.

La necessitat de trobar un adjectiu 
entre visible i invisible.

com una herència prèviament acordada.

L’EVIDÈNCIA

Un vestit estampat amb algues
o unes algues damunt d’un cos 
convertides en vestit, o millor, 
una pell camuflada entre algues, 
això, una pell camuflada entre 
algues dins del mar tèrbol, no, 
surant, surant damunt l’oceà,
no, surant, surant damunt d’un 
riu, això, surant, baixant el corrent 
riu transparent cap avall, això,
riu transparent fluint cap endins. 

Flota a l’aire un desconegut misteri. 

Infinita la carícia que ha de venir.



Anna Gual

ADULTS

Comptabilitzats:
51 secrets incrustats a les taquetes 
microscòpiques de les pupil·les,
8 decepcions surant a la superfície 
remoguda de la glàndula llagrimal, 
14 mentides retingudes a la capa 
rugosa de la llengua, amb la saliva, 
27 pecats amagats a la penombra 
que habita la intersecció de la carn.

Som la brutalitat del bastó
d’un cec que pel passeig es troba 
un altre cec, i el fa caure.

T’ESTIMEM PER QUI NO ETS

No es pot ésser ex-escriptor
com no es pot ésser ex-alcohòlic.

La condició rau a dins.

RE-RE-RE-BESÀVIA

El dret a rendir-nos no és un dret,
deuries dir a algú que se m’assemblava.
És un error semàntic.
És un engany de magma.

Tots els segles són el mateix segle.
Només canvien els colors i les formes.
Els costums.
Els bacteris.

Tu sempre has habitat tots els temps.
Sempre m’has viscut a dins.
Viva i morta, a la vegada.

Amb l’ànim de qui empeny,
descalça, un carruatge.



Rubén Luzón (València, 1982) és llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia 
Hispànica per la Universitat de València. La seva trajectòria literària va començar 
amb Cames ajudeu-me (2005), obra guanyadora del IV Certamen César Simón 
de Poesia. Posteriorment va publicar Baladaspirina (2008), llibre guardonat amb el 
XLVI Premi de Poesia Ausiàs March de Gandia. Amb el seu tercer recull, Ai (2012), 
va obtenir el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot 2011 i el Premi 
de la Crítica dels Escriptors Valencians 2013 en la modalitat de poesia. El seu 
quart llibre, Sinó (2015), és un aplec de cinquanta poemes per a la confecció del 
qual l’autor va poder disposar d’un ajut a la creació literària del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Alguna cosa (2017) és el seu cinquè llibre 
de poemes, i ha estat guardonat amb el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de 
2016, dins els XLV Premis Octubre. Alguns poemes de Luzón han estat inclosos 
en un parell d’antologies: Pedra foguera: Antologia de poesia jove dels Països 
Catalans (2008) i Tibar l’arc: Una mirada a la poesia valenciana actual (2012). 
A finals de 2016 va ser publicada la seva traducció íntegra, de l’anglès al català, 
de Les aventures d’Alícia al País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Actualment 
treballa com a traductor i corrector autònom, i també exerceix d’editor i assessor 
lingüístic a Edicions del Buc.

Que estenga el meu velam, que no em deixe en dejú,
que si no sé abastar-li cap fesomia clara
és perquè l’avidesa em fa oblidar maneres,
traces, procediments, i per més que escorcolle

llibres i testaments, els meus ulls no suporten
l’excés de llum. Tot parla en la seua mudesa
amb saturació d’estigmes i destins.
Fins i tot dels forats ragen significats,

i el secret consisteix a saber-los admetre,
com els ocells que canten les fulguracions
que irrompen de bursada i de bursada fugen
o s’asclen perquè sí, improvisant el ritme

de la supervivència. Perquè les coses són
o, simplement, no són, i la resta és llegenda.

D’Ai

De la naturalesa de l’emplastre,
no de cap altra, són tots els presagis.
Posem per cas que, en un de tants naufragis,
desaparec sense deixar cap rastre;

que els meus companys m’esborren del cadastre;
que els fills que no he tingut mouen sufragis
en contra dels meus versos; que en fan plagis
els carnissers que avui tallen pollastre



Rubén Luzón

i demà, criminals. Santa matèria,
l’única garantia identitària!
Quan no la pots tocar, es transforma en dèria,
i quan pots, en neguit de gran amplària.

Preserveu-me el secret: en cada artèria
batega preceptiva la pregària.

D’Ai

Esponerosament carnal, aquest seguici
de terra castigada va obrint-se un rec enterc.
Anys d'hisenda i cultura ens sostenen l'esguard
allà on valdria més aixamfranar-se, beure's
la tenebra a galet. Parcel·les d'imprevist
volen desparcel·lar-se. L'alambí s'alambina,
l'esparver s'esparvera i el fusell s'afusella.
I així passen els dies, i no canvia res
perquè res no s'atura. Brises emmamellades
engresquen naixements en cada bri de cosa,
cames projecten llum i alenades de pebre
contra falses codines. Quina esplendor tan tova
i tan poc duradora! Quanta la lentitud
amb què avança la història! L'únic remei que ens queda
és insistir. Les aus en risc d'extinció
podrien ser-ne emblema. O les marjals que encara
no han estat asfaltades. Aquest seguici enorme
de terra calcigada, borratxa d'entelèquies,
desitjosa d'abismes com pells esbatanades,
que es pren el pols a miques i cataloga herois
per vincular-se més a l'enigma del temps,
somia la jornada de l'Alliberament.

D’Ai

No espere ja gran cosa d’aquest vici
de combinar paraules, tret del temps
absort que, en convocar-les, se m’escapa.
Se m’ha esgotat el món. Passat, futur,
són carcellers luxats. «No deu ser aquí,
no deu poder ser aquí.» I llavors, ¿on?
¿Per quins cinc sous? ¿Per quants eriçaments
dels genitals? ¿Per quins tragins mentals
o galeries místiques? Jo pregue
en buit, cada vegada que els pulmons
se m’encongeixen. I després —miracle!—



Rubén Luzón
es tornen a eixamplar, i etziben sís
tarats des del moment mateix que irrompen,
ignorats i ignorants, santa salmòdia
que se sent com a casa en la mancança,
en la insignificança del gargot,
en l’anca vincladissa del detall,
la pols de tantes coses fetes pols,
o bé que n’han sorgit, o que hi fan cap,
pasterades de pols, grumolls espessos
de pols concentradíssima, el segell
del món en cada gir que pren la forma
o en cada forma que el gir es procura,
assimila i fa seua: moviment
i dansa, el desgavell de les partícules
que no troben la llum rescatadora,
deixebles persistents de transcendència.

D’Alguna cosa



Laia Martinez i Lopez, Laia Malo (Berga, 1984). Escriu, tradueix i fa música 
electrònica. Ha publicat els poemaris L’abc de LML (Documenta Balear, 2009), 
L’estiu del tonight, tonight (Premi Art Jove 2010, El Gall Ed.), Cançó amb esgarrip 
i dos poemes (Lleonard Muntaner, 2015), Afollada (Labreu, 2016) i Venus volta 
(Lleonard Muntaner, 2018). Ha traduït una tria d’obra de Max Voloixin, Dels troncs 
d’oliveres velles (Lleonard Muntaner, 2011), entre d’altres. És la meitat del duet 
d’electrovers JANSKY (jansky.bandcamp.com).

A. MASTURBADORA

El mirall es fa gran
[com les meves pupil·les]
i l’habitació queda fosca
i m’hi acostumo
felina.
Perfum de mi,
del meu perfum
i del fum
de la cigarreta, que s’escola
per entre els cabells
i els pèls, de maria,
que arranco un cop al mes
i els pits es mouen,
[els naturals, els de silicona no]
suaus,
com una barca deixant remar
la corrent.
No penso en ell, ni en tu,
en mi i m’excita
que m’estimi tant.
El mirall s’entela, s’estreny,
i la música s’eixorda
amb els meus crits
ofegats
  [ai, els veïns!],
i tinc els dits amagats
entre les cames,
jugant.
Com els nens petits
  al Toca-toca,
  amb les textures dures, 
aspres i llefiscoses.

De L’abc de Laia Martinez i Lopez



Laia Martinez i Lopez

Pel camí colgat 
a mort    la flor 
més bella de s’illa
estreny arrels
s’entortolliga
per no aferrar
massa devora
algun pneumàtic
un tros de plàstic 
ossos de vidre
runes modernes
herbes postisses
o el gran hotel amb vistes:
endemismes mallorquins
bregant per terra
per la terra, malaurada.

És lila:    Limonium.

De L’estiu del tonight, tonight 

Sento una tristesa immensa,
tinc la plorera buida, avui,
i la disfresso de camp de cols
amb fulles verdes;

prò una ventada de gebre
me'l deixa ben ple de pols:
sembla un cementiri de caps
amb rulos, ara,
un exèrcit de traficants
de camuflatge, si bé t'hi fixes;

se sent una tristor 
com del gemec de les fustes
que em vetllen l'hortet
que no em vol donar viandes,
el tros de terra on no hi deixo 
plantar ningú, des de la tanca, i perxò 

hi creix una fam desoladora



que no en vol, de males herbes
-una gana que no es veu,
car fa forat a dins la panxa;

sóc el sòl infecundable,
el bulb capervall d'una ceba.
Tinc la plorera buida, 
avui,
i a dins del ventre només m'hi arrela
un no-res infinit.

D’Afollada

REPTILIANES

Tan i tan molla era la carn
que de fregar-la, ens enrampàrem,
fórem dos morts peixent les aigües,
tan i tan plana era la mar.
Ni un sol dels tretze traus del rai,
tan i tan dens era el salobre,
vessà les nafres de l’esprit
i eutrofitzàrem l’infinit,
tan i tan ample era l’espai.

De Cançó amb esgarrip i dos poemes (fragment) 

Quan vaig néixer, tenia ales.
Ho sé pel mal que em fan els omòplats
cada vegada que em foto de lloros i em provo d’alçar.
Per què em van caure o qui
me les tallà sense jo adonar-me’n
és el misteri que m’acompanyarà
mentre m’arrossego desmembrada pel tros de vida
que em toca.

Laia Martinez i Lopez



Carles Morell (Artés, el Bages, 1992) ha publicat els llibres de poesia Els vapors 
que maten (50è premi Amadeu Oller, Galerada, 2014), Escola de cecs (Curbet, 
2015), Canyes, llumins (Godall, 2018), el dietari Notes per a un solo de Scriabin (A 
Contravent, 2017) i ha editat la correspondència entre Joan Vinyoli i Eudald Puig 
(Curbet, 2017). Figura a les antologies Assumiràs la veu (Terrícola, 2014) i Premi 
Amadeu Oller. 50 anys de poesia (Galerada, 2014).

 1|4  2|2
Amb els anys, les distàncies,
les cases, les situacions ens duen sorpreses.
Les primeres s’escurcen; a les cases,
les cambres s’empetiteixen i es fan de vidre.
El portal, lluny de l’envelat,
ja no és un àmbit
de possibilitats immenses, sinó el calaix
on hi ha guardades cadascuna de les rels
d’aquella aroma: regalèssia
d’ella dins un vestit com l’estiu. Un
mar de dubtes silenciosos acompassats
a la punta mòbil de la teva sabata
de nen consentit. Prop del laberint
ignot d’escales i portes, de tresors alts
com el cel de nit, sense núvols, com la sang
prou clara de la vida estrenada de nou.
  Com que cal revestir, revestirem
tots els plaers, les inquietuds,
ens aïllarem en el gran marbre
per entendre altra vegada el paisatge
que no reconeixem del tot.
Tornarem a picar a les portes
amb els ossos deslliurats de basarda,
vencerem la rutina,
la lentitud, la falta
de passió, les ganes partides.
Ens partirem els versos per escriure’ns junts
com al principi, com quan érem cecs
i només miràvem les mans de l’altre.
No deixem que aquell record cristal·litzi
en un solatge espès
fins a dur-nos cap a la brega,
cap al rebuig, al desig mort.
Fem, doncs, com ara: articulem darrere el vidre
un cop de sol a aquest rellotge d’ombra,
abraçem-nos a l’homenatge
que hem declarat al fred que arriba.
Abrigats de ple, recollim-nos
dels indrets inhòspits i de les estacions,
del pas del temps i de les brases



Carles Morell

La barraca de canyes i llumins,
                                                    dic,
gastades com guspires de dissabte.
La fusta, les barres i els prestatges,
                                                    dic,
i toco novament l’aspror dels dies.
 
És ara que puc derrocar el moment.
Només ara, que s’han fos llenguatge i lloc.

que ens cremen les lletres: Érem. Som. Massa a prop.
Els camps i els arbres encara no han defallit.
I podem ressuscitar els batecs d’altre temps.
Revivim-nos, revivim-nos vora les brases,
revivim la flama, la lletra, la ceguesa,
tornem-nos a posseir. No la sents,
vora la mar, aquesta olor de ràbia?

I
 
És sempre aquest devessall de paraules.
De paraules estretes.
De paraules plumboses.
De paraules malaltes.
I l’odi amb què descric la lentitud del sol,
quan cau el vespre, vora l’aigua.
L’arbre cull fe, batega la planura;
la pau del llac, que enyoro quan hi sóc davant.
Repòs etern que l’esbarzer esmena.
Vides ressonant.
 
Als palmells de les mans
encara hi tinc el deix de l’herba.
Sospeso el pes de la culpa.
Tiro la primera pedra.

A la meva amiga Lara 

Se’ns van desfer els acords d’aquella nit
com pols de cocodril
a la riba de la memòria.



Respiràvem la nit oberta
i el seu perfum de crònica vital.
Hi havia una tebior en l’atmosfera;
un vent de cara d’àngel, cristalls color de dents,
color de crema feta amb massa traça;
o bé potser –només potser, i encara–
com el metall d’una trompeta
a les orelles de la mort
(quan el carrer era un banc de llum
atresorada al peu dels fanalets).

Era, en definitiva, una nit d’aigua,
una nit clara, una nit blanca,
i estic per dir que immòbil, matisada,
plena de passadissos amb balcons
sense final. Aquesta era la nit
dels plecs desfets de la carn tendra,
de les parets ben plenes d’humitat,
d’un amor boig, de braçades amargues
en l’espai-temps esquerp de l’estelada
(lletosa i densa, d’una llet amb tel).

Hi vam passar les mans, pel ball dels astres. 
Vam omplir de ditades
la corba del neguit que ens dilatava.
Una nit. Una nit.
Una guitarra fonda en la taverna opaca.

(Oli en un llum, llum verd com suc de menta,
menta espessa, misteris a la boca
com fils antics d’una carpa de circ
que ha suportat dolors, somriures, anys.)

Vivim per dir la nit que ens porta
a aquella nit. Vivim per dir
i no dir res fora de lloc
quan per nosaltres no hi ha lloc,
parlem des del no-lloc per dir la nit aquella,
per dir totes les nits perdudes en la boira,
per veure’ns créixer junts amb l’ànima pintada
com una façana de marbre 
(en l’interior, podrida);
vivim per dir la nit, per dir les nits,
les nits buscant l’agulla en el paller,

Carles Morell
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foradant el misteri dels terrats
amb ulls caducs, beguts pel món.

Se’ns van desfer els acords d’aquella nit
com pols de cocodril
a la riba de la memòria.

I ara llepo les portes (tinc la llengua a les mans)
per veure què més hi ha que no hagi vist
darrere els vidres. Les llepo amb la febre
de qui ha perdut algun amic
i parla amb les estrelles o amb els gossos.
Així fins a l’extenuació,
barrejant els minuts com en un salt
al buit (i qui té fe per comptar enrere?);
fins a l’extenuació: parar sempre és difícil,
malgrat estar cansats de viure aquí,
llançats en les nits tendres. 
                                          Mai no parar,
mai, sinó veure i dir la nit
com qui es desdiu del pa, com qui ho desitja tot.

S’ho beu tot, l’ull golós. 
La ment s’enfila esperitada.



Àngels Moreno (València, 1993). Soc metgessa per la Universitat Rovira i Virgili. 
Tot passant de l’anatomia orgànica a la de les paraules, he publicat els llibres de 
poemes Clarobscur (Neopàtria, 2014), Extrema al·legoria (Premi Literatura Breu de 
Mislata 2015, Ajuntament de Mislata) i L’usurpador (Pagès Editors, 2017, XIX Premi 
de Poesia Maria Mercè Marçal). He estat inclosa a l’antologia català-portuguès 
Mare Omnium (Lastura, 2015) i a l’antologia Entre mots i versos (Universitat 
d’Alacant, 2016). Alguns dels meus poemes han estat traduïts al romanès i al 
portuguès. En l’àmbit de l’assaig i la crítica literària vaig obtenir el Premi Llegir 2015 
de la Fundació Bromera per l’article “Anatomia dels espills”. Tinc també articles de 
crítica literària i ressenyes a les revistes Marxa Popular Fallera, Gargots, El salt del 
llop, Caràcters, Reduccions, Revista Saó, Diari Valencià i al diari Levante-EMV.

Pòstuma

Deshàbitat,
el color de les tombes,
la frescor de l’incendi
del crit.
Sagnes, imperceptiblement, 
del pit als dits anònims 
d’un asfòdel.
com si la matèria
pogués desfilar-se
en el pecíol de la pols.

De Clarobscur 

Samària

Ets sargida en el nadir
que fendeix l’escorça
d’aquest tacte d’eben enclaustrat. 
Obre el pou tapiat,
motle de la febre endolada,
a la set de la llum fosca que,
en la teva sina,
ha pres l’olor dels jacints.

D’Extrema al·legoria

11

Prenc l’exemple
del cadàver:
sense dubte el seu crit 
remet a l’últim



Àngels Moreno

d’allò perdut. 
S’exposa
i violenta la pell 
en assenyalar 
que no pots, 
que no ho tens.

De L’usurpador

17

Creix enganxat 
com una llémena.

El seu temps mai ha existit 
i ara s’alimenta del meu.

Germina en el cove, 
s’atansa, invicte.

És un estrany,
però té per sostre la vagina. 
No es pot destruir
allò que hi pernocta.

Serà un tòtem,
l’irresoluble,
un text sobre un mirall
que va glaçar l’ànima de la rosa:

simulava el degoteig 
de les espines
i ja no cal forçar-ho:

camina llargament.
T’ha canviat el pas:
amb els teus vestits,
també fa servir la teva màscara.

Diuen que ets tu, 

amb la mort a l’aire.

De L’usurpador



Sònia Moya (Cerdanyola del Vallès, 1981).  

ESTUDI NÚMERO 1 DEL TEU COS RERE LA PLUJA

Al balcó,
La pluja va fent bassals
I s’amuntega
Sota les rajoles trencades
El desig que tinc de tu.
 
Estàs submergit en un record
Que em llisca genoll avall,
Com una gota que no és aigua
Sinó arrel de calamarsa.
 
I jo,
Capbussant-me en el diluvi
Del teu cos que no s’acaba
I que amara les meves cuixes
de la cadira estant,
Corro la cortina
I ja no miro enrere,
I escolto caure el cel
Amb el plaer d’aquell que espera
Trobar la teva espatlla
xopa de gemecs
A l’altra banda de la finestra.

De Gramàtica de l’equilibri

BOBINA
 
Vaig desfilant,
amb un ull tancat
-per covardia-,
les peces embastades
del meu vestit d'agost,
de quan jugava a cuinetes,
i mirava d'aprendre
a resseguir el meu nom de nena,
i a fer el nus de les sabates
amb molt poca paciència.
 



Sònia Moya

VISITA DEL TEU NOM
 
Em visites una tarda
sense rostre, amb pal.lidesa
en el fons de la mirada.
 
I encara no sé quin nom posar-te.
 
Suposo que vols veure
com pinta el panorama,
i em sorprens disseccionant
la mà d’històries i enganyifes
que ens han volgut fer creure.
Que esperançador,
diràs.
 
Busco un lloc petit
per a la teva benvinguda,
un ocult racó de mi
que no doni explicacions,
que no et vulgui obrir camí,

Ara fa fred
i els records no vesteixen.
 
I miro el novembre
que em cau com un pes mort
sobre la pell quan em desperto,
i li prenc totes les mides
amb el metre de la iaia,
que em va ensenyar a cosir
per vestir les meves nines.
 
Ara les nines són fantasmes.
Fantasmes del mes de novembre.
I tenen la cintura més ampla
i arrosseguen el pes
de l'edat i la consciència.
 
Deixarem la bobina a punt...
però anirem a comprar al Bershka.
 

De Gramàtica de l’equilibri



que no burxi la incertesa
del rellotge més precís.
 
I mentre jo miro de fer
com si res no hagués canviat,
em demanes amb tendresa
quan tindré un moment per a tu.
 
I em dius que a casa teva
les coses són molt més senzilles,
que no hi ha portes, cites prèvies,
o protocols uniformats.
 
Però jo em miro als ulls
i m’esglaia el teu perquè.
No sé encara com et diré.
 
Ni sé com et faré entendre
que el temut home del sac
et farà sempre la guitza,
i que cal aprendre a viure
amb la llum entre les celles,
mentre et dic, digna i serena,
que tinc por de la foscor.
 
No sé com podré explicar-te
el final feliç del conte
i amagar el somriure incrèdul
que ens imposa el pas del temps.
 
No sé encara com ho faré
per no dir-te cap mentida
i ensenyar-te a mirar endins
perquè tu no te la creguis.
O que sàpigues que els somnis
no serveixen per lligar-nos,
ni malmetre l’esperança
que tot anirà bé...
 
com el teu nom
... que qui sap si te’n posaré.

De Gramàtica de l’equilibri

Sònia Moya



Laia Noguera i Clofent (Calella, 1983) ha publicat, entre d’altres, Triomf (2009), 
Parets (2011), Caure (2011) i Ah! (2013). Ha col·laborat amb Jon Elordi en la 
traducció de Mentrestant agafa’m la mà (2010), de Kirmen Uribe. És coeditora 
d’Edicions Terrícola.
www.laianoguera.cat

EL DOBLE
 
Les idees precipiten la matèria.
Si canvies idees, canvies matèria.
Però la matèria té el seu ritme.
Tot és doble, com a mínim.
No pots llençar la moneda esperant
que només es desplaci la cara o la creu.
Les coses, al seu ritme.
Hi ha la matèria i el cos,
com el nen petit que tens a dintre.
No s’hi pot passar per sobre.
No valen quatre frases per calmar-lo.
Tot és doble, com a mínim.
El món de les paraules no és real.
El món de la matèria no és real.
Però mentre hi creguis, és real.
Hi ha coses necessàries
i no hi pots passar per sobre.
Hi ha un ritme que cal respectar.
El nen petit que tinc a dintre:
aquest és el que sóc mentre m’ho cregui.
Si no el reconec, no sabré res de mi.
Tot és doble, com a mínim.

Després m’he vist de fora.
No hi ha una cosa que sigui
el desert o l’oceà.
L’arbre és un ocell.
Despullar-se és un nom.
No hi ha el temps.
Sóc un filtre,
un tint lleugeríssim.
Tot s’esdevé a la vegada.



Laia Noguera i Clofent

Per això, com que sóc filla
d’aquesta terra que trepitgem
sense miraments, he sortit
una mica guerxa
i no entenc res.



Cèlia Nolla i Yeste (Barcelona, 1985). Filòloga catalana i gestora del patrimoni 
cultural. Escriu poemes que recull de l’asfalt i els planta, en terres imaginàries, dins 
un cabàs de vímet.

1.
 
Ho duc tot a la matriu.
És un cementiri
de flors inundades,
un passeig per l’oblit,
és un camí llarg de
paraules cantades,
és l’arrel de l’ombra,
el precipici buit.
 
És el lloc on l’amor
quan penetra, hi aflora,
és el lloc que té por
de les gàbies rituals.
 
És el lloc dels ancestres
quan pintaven cavernes,
és el mite arrencat
de la llum, la raó.
És la casa de l’àvia,
la melmelada encesa,
són les postres del monstre
que ja mai en té prou.
 
És la metamorfosi
de les ales i escates
és el tot i el principi
de la sang i del cor.
 
 
L’orgull ferit i ben podat:
la primavera dels volcans
i les roselles, tan delicades
que es tornen cendra en
un sospir.
 
Ho duc tot, a la matriu.
Amb les cançons del
rentar roba,
el ventre roig,
cireres belles,
llàgrimes d’ambre,
planter d’estrelles.



Cèlia Nolla i Yeste

2.

Travesses una porta intacta
i en surts que t’han trencat
que tot és nou,
que potser allò és la vida.
 
Cinc minuts més tard
comença el drama d’estimar,
i no saps què era més verge:
si el teu cos
o el teu cor,
perquè els dos et fan mal.
 
A fora les garrofes cauen.
I no et necessiten.

3.
 
No em fa falta cap arma
que duc la veu. I no m’amago
rere cap gest. I no em faig feble
en cap moment. Ni més petita
quan tu no em veus.
Duc la veu i en tinc prou
per convertir-te en pols,
monstre escarabat.
Aixeca el cap, mira’m als ulls,
a poc a poc ja vas morint.
Et put l’alè de sang podrida
i pèls virils mig enquistats
-cabells rissats que et fan més home-.
 
Però ets un malson
que mors de dia, mors amb la llum,
i amb les paraules intel•ligents.
Mors amb l’enyor i en ple oblit.
Mors amb l’amor perquè et fa por.
Mors quan tinc ales pel mal d’alçada.
Mors amb les flors que duc al cap.
I amb peus de plom no saps on vas.
Mors quan jo vull cremar-te en somnis.
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Dins un conjur, vas beure sang
i busques víctimes ben dolces.
Però ja m’he alçat. Tinc pit i veu.
I sóc més dona que les dones
i que la terra amb farigola.
 
Duc les armes a la veu
que et sulfura les orelles
i et fa petits els timpans
i el penis tan depravat.
 
Monstre dels contes, i de les ombres,
el teu alè ja no m’espanta.
Has nat morint a cop de vers,
mig ennuegat per la veritat.
Mort i ben mort i cel rogent.
 
Plantaré flors, en el teu nom,
cantaré amor, en el teu nom,
m’aixecaré, en el meu nom.
Com un trofeu, mort i ben mort. Vet aquí un gos.
 
Anava a dir el nom del monstre,
i ja no el recordo.
 
Torno a tenir mans de cirera i
les llavors em floreixen als dits.

Com canvien els vespres quan ja no busquem recer,
quan ja hem mort una mica més que ahir, i abans-d’ahir i l’altre.
Quan hi ha pell gastada nostra per totes les parets
i encenalls de cabells per sobre les teulades.

En quin moment deixem els jocs de la tarda i morim?
Quan decidim fer camí amb la dalla daurada?

La pèrdua del somriure
i de les ombres àgils, sinceres.
Cendres de primavera.

Tots ens fem grans
i no sabem si hem de ser perdonats



o perdonar nosaltres la sorra cansada
que duem dins el cap.

Emprendrem altres vides i deixarem focs follets
per a altres ombres àgils i sinceres,
que es creuen infranquejables.
Mastego nostàlgies d’altres temps que encara pesen,
com una mena d’arrel que no afluixa,

que no et deixa.

Cèlia Nolla i Yeste



Meritxell Nus i Gallart (Estac, 1985) és llicenciada en Filologia Catalana (UdL). 
Actualment es dedica a la docència en l’ensenyament secundari i combina aquesta 
tasca amb l’escriptura de poesia i narració.

ARMES BLANQUES

Hi ha veritats 
que són el tall de l’arma blanca
a punt de degollar
l’anyell travat en l’aire de la por.
Després, en fem sentències,
discursos a baix cost per gent normal.
I una destral ensenya les entranyes
de bèsties obertures en canal.
Quan se sap tot i no ens agrada
el tuf de mort que ens alimenta.

INVENTARI INTERN

Sense voler, 
       he trobat
en quina dignitat arremolcar-nos,
on decantar els propòsits, el temps,
tu què t’has cregut qui ets,
la crosta disgustada, les ferides més acèrrimes,
la impostura dels conceptes
i com s’ancoren els dies vells
a l’aferrament de les memòries.

Fa vergonya, de tan tòpic:
ara que ja  no busco, 
ho trobo tot.
Desendreçat.

UNA ILLA

Formentera 
només era una illa
fins que tu vas arribar-hi.

Ara és la incertesa
penjada a l’auricular
quan dius que te n’hi vas



Meritxell Nus i Gallart

i no sé mai com dir-te.

He buscat com dir-te
i m’he trobat tots els teus noms 

aïllats 

escrits al dors d’aquestes mans que ara t’escriuren.



Lucia Pietrelli (Candelara, Itàlia, 1984). Estudià literatura entre Pisa, Madrid i 
Barcelona; ara fa cinc anys que viu a Mallorca. Escriu prosa i poesia en italià, català 
i castellà, i també es dedica a la traducció. Ha publicat els poemaris Fúria (2010), 
Violacions (2011), Verticale (2011), Esquelet (2013), Mort d’un Aviador Tartamut 
(2013), Ortigues (2015) i V (2016), i les novel·les Nissaga (2013), Qui ens defensarà 
(2014) i Cadenes (2015, obra amb què va rebre el Premi Joanot Martorell de 
Gandia). Creu que escriure és lluitar al camp de batalla del propi cap i del propi cos, 
i reivindica l’escriptura com un lloc més de la seva anatomia.

La violència del pes, les plomes
La violència de la frontera retallada amb llana aspra, de l’origen, 
del somni esclau de la distància
La violència blanca per l’amnèsia del llençol
La violència de les reparticions, l’esquelet en ossos, la gravetat 
en penetracions, el cervell: mossegades
La violència del matalàs amb clivells fugitius
La violència dels traus al cos
La violència del retard, de no saber-me duplicada, de veure’m 
respirant, de no viure’m guardada

De Violacions

ANATOMIA XI

Vol envellir
Sencera
Lluny del card
Plora
La vellesa de desig fluix
El present d’ungles morades
En nom del coure
Demana caritat
Vol envellir avui
Dúctil
Ara
Amb els anys joves
Encara
Ferrosa
Lluny del card
A prop de la navalla
Vol envellir
Amb totes les dents
Cerimoniosa
Sense orfebres
Sense déus
Envellir sola
Gelada
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Dins del cos
Del seu
Tornar-se
Estrangera
 
L’esquelet pateix una desaparició lenta
Té el darrer centre d’existència ancorat a un turmell
 
No hi ha mort
Per a qui s’esvaneix
Amb les alenades d’un altre
No hi ha mar
Per a qui ja es cobreix
Amb onades de saliva
No hi ha immensitat
Espai
Vellesa possible
Per a qui es lliura
Fora temps
A un mirall tort
Mancat de vidre

D’Esquelet

Volia entrar.
Em dic Temps, deia,
i per això no demanava permís.
Jo estrenyia fort les cuixes
i clamava que em deixés ser fidel.
Ell empenyia la clau i repetia el seu nom.
Temps, deia.
Jo abans no havia enganyat mai ningú.
Ell va desfer la carn i esfondrar el pany.
Volia arribar.
Sóc el Temps, deia,
i per això era arrogant,
per això desconeixia el rebuig.
Em va prendre amb força.
Em va posseir els ulls i els peus.
No podràs veure sense mi, no podràs caminar.
Jo abans no havia traït mai ningú.
Ell va clavar l’estendard de la seva llei al meu cos.
Vaig perdre; ell sabia guanyar.
Sóc el Temps, anunciava,



i per això em va usurpar,
per això encara ara ell sóc jo,
ell ho és tot.
 
Per això
des de sempre
som perdedors               som infidels         no som.
 

De Mort d’un Aviador Tartamut

«Una vegada, en ple hivern,
quan els borrallons de neu queien...»

Blancaneus

Quan un riu
et surt del cor
torna prec
per les entranyes.
Quan al semen
de l’al·lot
hi reconeixes la font
i el gorg
de la vallada.
Si a la cova
de la sang
hi pouen
les mirades
i cada afluent
amb deix antic
fuig als peus
de la muntanya.

Si per cardar
es fa la vida,
quan em separi de tu
a les cales dels ulls
faré la morta.

D’Ortigues

Lucia Pietrelli
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Quan fèiem caure el món
enmig sempre ens quedava un glop de mar.
Hem fingit no tenir set,
hem calcinat caps de cabra
dins dels pensaments fràgils
que ens desafiaven.

La claror jugava a confondre’s amb la venjança,
la nit es feia nadó
i estàvem condemnats a veure-la créixer al nostre costat.

Criar brolls espanta les prenyades més alegres.
La mirada nodreix l’ull
i tota declaració esdevé culpable
dins del ventre, la pluja.

Cap terra no podrà beure’s
les marees de sang
que et dec.

De V

En la trama de la pluja
amaga el ganivet,
xopa
descobriré

que he crescut
de tu.



Jaume C. Pons Alorda Vaig néixer a Caimari, Mallorca, l’any 1984. Actualment 
visc a Vilafranca del Penedès i treballo a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, a l’Escola de Lectura Creativa de la Llibreria Nollegiu i a l’Escola 
Bloom. Les meves publicacions poètiques més recents són Cala foc als ossos 
(Terrícola, 2016) i Era (LaBreu Edicions, 2018). Sóc autor del dietari de rodatge de 
la pel·lícula Història de la meva mort d’Albert Serra, Apocalipsi Uuuuuuuaaaaaaa 
(Comanegra/Alpha Decay, 2015) i de la novel·la Faula (Premi Pare Colom de 
Narrativa, Lleonard Muntaner Editor, 2012). He participat en antologies com Estats 
alterats de la ment, Sangassa, AGROPOWER, Gira Barcelona o Pedra foguera. 
He adaptat L’arbre exemplifical de Ramon Llull (Barcino, 2016) al català actual i he 
traduït La llibreria de Penelope Fitzgerald (Impedimenta, 2017) i Fulles d’herba de 
Walt Whitman (Edicions de 1984, 2014), amb què vaig rebre els premis Cavall Verd i 
Serra d’Or de Traducció Poètica.

TRANSMIGRACIÓ
 
Sóc un espasme,
totes les coses som espasmes.
Naixem en oceans lactis,
volen que vivim en la coherència
(però siguem la confusió,
siguem sempre caòtics i preciosos en la
                                                        confusió)
i morir…
No morim perquè en realitat som eterns,
sols proferim un fins ara translúcid,
un somriure brau i decidit,
i llavors ens enfilem
pel buc de la mel
epilèptica
 
i llavors, sí,
 
llavors recomencem
de bell tot nou.

PRÍNCEP DE PERTOT, REINA D’ABSOLUT
 
Tornar a Regió
del laberint constel·lar
untat de profecies,
de prodigioses baves
vulvars.
 
Els meus braços etílics,
de resina,
aferrats a la incorrupció del teu sentit:
signifiques protecció, la calentor que batega,
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cuixes pregàries, el panxut ventre de la matriarca apoteòsica,
el cony demencial del Triomf.
         Tantes vegades he nascut gràcies a tu i al teu empènyer
         i totes conquerint el més ací i el més enllà.
 
Amb ànima de vencedor
inauguro aquest país anomenat Afany que representes
tot llegant, al meu pas, en honor teu,
un rastre compulsiu d'apogeus i clímaxs.

EL COMETIDOR DE L’IMPUR
 
La Besllum m'alleta
no fins que m'afarto, no, fins al punt
de fer-me'n voler més i més,
insaciable de mi,
legislador d'un ordre que es consagra a l'omniscient,
oxigenant-me en la contracció
del vi erecte, soberbi i impúdic.
 
Arcà de mi mateix, dins meu existeix la nau que reté
els destins i els nuclis múltiples
allà on
em clono per engendrar una milícia
                                                        artesana
                                                        infectada
                                                                    de
                                                                    voluntats.
 
Semioculta, demiúrgica,
com la dida que mai no vaig requerir,
m'ensenya a estimar la incandescència.
 
Ara sí puc confirmar
que he après a viure en el deliri.



Jaume C. Pons Alorda

21-19 POTA DE LLEÓ

A Joan Vigó

But ah, but O thou terrible, why wouldst thou rude on me
Thy wring-world right foot rock? lay a lionlimb against me? scan

With darksome devouring eyes my bruisèd bones?
Gerard Manley Hopkins

Em varen electrocutar amb una torradora
i una piscina d’aigua gelada, 
em varen enverinar entre les mates
mentre les guineus contemplaven la meva agonia,
em varen devorar a trossets dins del frit de matances,
com al pelicà, al porc, a la rata que jo ja era,
em varen caçar com a un cocodril
i penjaren la meva pell a la trona de la reina,
em varen afusellar amb fletxes,
el meu cos com un niu d’orificis i vergues d’acer,
em varen socarrar a la foguera,
sonaven els càntics al meu voltant,
i hi havia cendres a la meva boca,
em varen decapitar i feren
una navalla amb les meves vèrtebres,
em varen dilapidar, m’ofegaren,
em varen fer tot el que varen voler 
i més
però jo sempre tornava
sols perquè tu
em digueres
un dia, ho recordo,
que jo no podia sucumbir.

D’Era



Àlex Reig (Barcelona, 1989) és poeta. Llicenciat en Humanitats a la Pompeu 
Fabra, és autor de La rosa (Témenos, 2011) i d’Artefactos vacíos (VersosyReversos, 
2014, en premsa). Escriu regularment a Revista de Letras, Núvol, i en el seu blog 
del diari Ara (http://blogspersonals.ara.cat/totalloquevoliessaberi/). Els poemes 
presentats formen part del poemari Voldria que el meu cos es fongués amb el teu 
(Tres i Quatre, 2016). Viu a París, on cursa un Màster en filosofia i crítiques de la 
contemporanietat, a la Universitat París VIII.

WESTWEGO!
 
Escriuries un poema
però fa temps que no escrius
i no ets poeta
–ningú és poeta, quanta vanitat–
la mà en contacte frenètic amb el pensament
i ... Westwego!
 
Parlaries de la ciutat
de les noves amistats
de la impossibilitat de conjugar
amor i desig
de les tardes soles
–les tardes, repeteixes, tardes en les que la llum no és suficient–
dels nous amics
o sent sincer, dels tres amics fidels
un dels quals ets tu
i de les amants estúpides,
i de les que es perden
i de les que no saben
i de les que pensen en tu
i de les que no et miren
i de les que no et parlen
o de les que et recorden de lluny.
 
I en cada orgasme
i en cada vegada que t'aixeques i mires per la finestra
i en cada sol d'estiu, i en cada llibre increïble
i en cada sensació provocada per l'alcohol
altres cossos, el cinema, tu, el mar, la filosofia
UNA IDEA
una imatge, 
t'invoco a tu.
 
(cesura abismal; sentir silenci i angoixa a l'estómac)
 
i invoco també el dret a que em recordis
–el dret dels que s'enamoren–
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i ja m'és igual qualsevol cosa que faci, que digui o que escrigui
–tot són trens que no van enlloc–. Camino.
 
et retrataries a tu mateix
si fossis pintor
si sabessis pintar
agafaries tela
i mirall
deixaries constància exacta
del teu cos en l'espai,
el cos dels àngels
i et deixaries caure per l'immens
abisme que et separa del cel
i miraries la teva cara un moment
els quatre pèls que et surten ran la pell
les patilles arrissades i la expressió dramàtica d'un gest
que mira, cap a l'infinit 
la melancolia.
 
I si pogués escriure
però les estacions no m'acompanyen
–no em sento mai al límit, no em sento mai a punt
no em bull la sang– escriuria troços de temps
que parlessin de mi. Però no puc. 
 

Si em pogués asseure sobre de la vida
com en un transatlàntic que em portés enlloc
si pogués escriure més llibres de poesia
traçar un pla, tindre coordenades, no pensar en
l'amor. La llibertat que mata a l'amor,
poder pensar de repent les meves passes lliures entres els xipresos
o entre dues andanes del metro i la carn, que s'obre com una flor
o que s'obre com una ferida neta, pel mig
com el meu cor quan parla i em diu que parla de tu
 
la meva millor amiga
era un arbre
i li vaig dir: t'estimo
t'estimo, ets el meu arbre,
 
i allà hi condensava
tot el que pogués ser la poesia
poesia que feia mesos 



que no podia escriure, i que ara
de volta, em dóna, de manera estranya
a la vida.

Àlex Reig

I.
 
Tampoc diré res més seriós
–no ens coneixem–
però com mal fan les coses
que no cauen als seus llocs:
 
el meu cor que es tomba
la teva mà que em desplaça
i tot de moviments que s’equivoquen
o que no passen i per això s’equivoquen
 
Al cap i a la fi no em diràs
Que aquest no és un joc profundament estúpid
Com d’altres: per exemple la manera en la que em
Preocupen coses que no em van ni em venen
Com el treball, com una universitat o una idea de
L’amor, si total després, va el cor i es cau o es tomba
I se’t posa de costat o et roça com una fletxa
O com una cosa punxeguda en tot cas
Que ens uneix durant una estona
Molt fort i que no ens separa
 
Després resulta que sagna
Com una magrana mossegada
 
O era el gest aquell del teu amor
I de la pell blanca, almenys
Això és el que deia Papasseit
I altres poetes de port que passegen
De nit cantant i tocant la fusta del moll
–el meu cor és una vela!–.
 
I ara –em diràs–
Perquè tants detalls?
O és que no van ni vénen
De tu a mi, és a dir, entre els dos,
Posant que ens anéssim a buscar



Ara
A aquestes hores tant putes de la nit
Més de vuitanta carrers i no sé quantes places?
 
Tu dorms
O et drogues
O folles amb altres

Àlex Reig

RETRAT CONVEX DE L’ARTISTA

L’escriptura convexa del Parmigianino 
elogiada per Ashbery i Vassari
la voluntat del retrat
–resquicis de pigment /
assemblatge de colors– 
segons Duchamp i Cézanne

bella la distorsió
que ens porta a amagar-nos 
el propi reflex
per tal que no ens arribem 
a conèixer mai

ni en aquella hora última de tant de fred 
quan veiem la vida passar per davant
o escapar-se, lliscant cap enrere... com

un accident

quantes tonteries, quantes preocupacions 
que no anaven enlloc.       La vida

no era una línia, ni tenia la pulcritud 
 clara i cristal·lina
que li imaginàvem

era més confusa.

Llavors queda
aixecar la mà
lluny de càbales enganyoses
i erudites
desertar de la suposada veritat

i obrir-se al mig del bosc
cap al cel o cap a qualsevol cosa

que pugui haver-hi més a munt
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Viure en la convexitat
aprendre a fer l’amor sense pena 
deixar / prendre / donar / anar-se’n 
fugaçment en el moment menys oportú 
sense sentir-se mai culpable

acostumar-se a la imatge 
esfereïdora però divina

que ens torna l’aigua
quan ens hi apropem (per mirar-nos)

No arribarem a més precisió (quina riquesa donar-se’n compte a temps!)



Marc Rovira Urien va néixer el 1989 a Barcelona. Ha estudiat Filologia Catalana, 
Filologia Hispànica i Teoria de la Literatura a la UAB, la qual cosa el va dur a passar 
un any a la Sorbonne de París. L’any 2009 va guanyar el premi de poesia Amadeu 
Oller amb Passejant a l’ampit d’una parpella maula (Ed. Galerada)  i l’any 2013 va 
publicar la traducció d’alguns poemes de Stéphane Mallarmé (Edicions Poncianes).

SEGUICI

Dicten prospectes, proclames polítiques,
jeroglífics que es volen més antics,
plens de renecs originals,
i un circ d’aplaudiments els fa greixosos
com el matí que els veu dormir,
i s’estiren la llengua pels racons,
que ningú no els escolti. Que tothom ho sàpiga.
No facis cas del que digui l’oracle.

CONDENSATION CUBE 

Poetry is the subject of the poem
Wallace Stevens

Un núvol ha volgut entrar dins meu
i ara no pot sortir. Quin pensament
pot mantenir-lo enlaire, sempre amunt,
volant eternament? No serà lliure
si és en mi. S’enyora, i es fa d’aigua
caient a poc a poc, com una taca.
Mar furiós que batega en els esculls
que el limiten, serà núvol de nou,
durà fragments d’una realitat,
cridant tempestes, existint només
entre les quatre parets del sentit.

ARISTÒCRATES

No pots culpar que els àngels siguin breus
en el seu sofriment
ni que s’esquerdin amb el teu dolor.
Els cabells d’or se’ls enfosqueixen
en un esclat d’orgull
com un llampec
que passa a il·luminar-los l’esperit.
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S’obliden del seu cos.
Reneguen de la vida que ja els fuig,
creuen que en tenen massa. Se la guarden,
i el pensament els marxa cap al cel,
i perden el seu sexe, es parteixen
els núvols com un vell secret,
allà, ben alts, al seu palau.
Són damunt nostre,
sempre els ho hem permès.
Qui, de tots ells, hauria volgut escoltar-nos?
Deixem-los aixecar el vent del seu vol,
l’estèril joc dels astres,
i que caiguin les gotes del menyspreu
contra els vidres glaçats d’una habitació
amb els llençols desfets, calents encara.

ARGOS

Ja pots fer l’animal, creu-te el crit dels seus déus: 
seu quan t’ho manin, salta i corre i caça vespres
refregits en un foc inconstant quan els teus   
vint anys no siguin res. Ha tornat i se’t dreça: 

hi cauràs? Saps que els ulls els té fets de granit
i que ara ve amb la mà estesa a prendre’t la gana.         
Saps que somia mars picats quan ve la nit:
ell marxa sense tu i mai no t’hi demana.      
 
Esclar que se n’amaga i vol tornar, perdut 
en coves de desig, vestit amb roba vella
i amb un somriure estrany que fa que sembli mut. 
S’ajup i plora, i només somriu per ella.

Tu? Mou la cua i llepa i crema núvols d’or. 
Que sàpiga qui ets. 
              Només un gos que mor.



Marc Rovira

GOS

Llepar-se la ferida d’un sol vers
i anar xuclant la closca del crustaci
de la por, fer ganyotes perquè l’àcid
del cap ens ennuega, i el revers  

d’una paraula –folre d’un dispers
sistema de sentits– no vol que ens faci
angúnia el cos o el desig, i li és fàcil   
transformar-los en rengles de no-res. 

Aquí ets més lliure, diuen, i t’aprens si
amb les mans dins del so del fred, els ulls
ratllats de ferro rovellat, esculls

quedar-te quiet i escoltes que comenci
el sacrifici dels senyors. Als fulls
només parles amb l’àngel del silenci

i pots alçar, covard, l’esguard que et creix
cap a la servitud de tu mateix.



Xavier Serrat i Brustenga (Barcelona, 1979) prepara un poemari que no sap 
quan acabarà ni com serà. Potser parlarà del bosc, potser el farà tot rimat, potser 
tindrà un toc elegíac, potser sí. Sí, va, Xavier Serrat i Brustenga prepara un poemari 
que no sap quan acabarà. Va!

BRAÇADES
 
Abraçades apressades,
abraçades abrandades,
alabades, avalades.
Abraçades aclamades.
 
Aplegades a ballades,
agafades a balades.
Aferrades assajades.
 
Assetjades, assaltades
a pelades, a cremades,
a camades. Abnegades.
 
A bagasses, a calçasses.
Abraçades avesades
a besades, abraçades!
 
Atacades acatades,
anhelades alenades
i arracades arrancades.
 
Abraçades a talaies.
 
Abraçades-abraçades.
I abraçades adreçades
a passades abraçades.
 
Abraçades amagades,
arranjades, agregades
i al·legades a gatades.
 
Apel·lades a arengades:
assaltades a flassades
amarades, assecades.
 
Apamades, acetades,
abraçades afectades,
allargades, amargades.
 
Abraçades apagades,



Xavier Serrat i Bustenga

abraçades a mesades,
aparcades, aplacades,
abraçades acabades.

I
Home só, s’encomana ma paüra.
La dels altres cria en mi com un trau
en ma carn de fa temps sense sotura.
Home só, ma aigua corre i fa la frau.
 
Home só, i és humana ma fretura.
Tot quant visc me diu que só fet esclau,
tot quant vull és quimera i desmesura,
que home só, i no roc, ni flor, ni au.
 
II
Si així só, ma natura no és divina,
moriré com qualsevol home mor
i viuré de manera sibil·lina
amatent als batecs eterns del cor,
testimoni valent que amb lletra fina
els anota per demà –i em faré d’or.

AUTORETRAT FOTETA
 
Em foto una amfeta
i em foto a poeta.
 
I com una moto,
em foto una foto:
m’escric en negreta
en pàgina neta.
 
Però en el full roto,
reboto i exploto.
I ja no tinc meta,
que el món amb mi peta.
 
L’univers esgoto,
de tot me’n refoto,
perdent la xaveta
de l’A a la Z!



Maria Sevilla Paris (Badalona, 1990). Creix tan de biaix i perifèrica com pot 
a Bufalà: ben als afores, ben limítrof. Decreix l’adolescència escoltant grunge, 
punk, thrash, i descobrint l’escalf coent de la literatura. S’hi engresca. Fa Filologia 
Catalana a la Universitat de Barcelona. Després, comença una tesi doctoral (en 
curs) sobre La passió segons Renée Vivien, de Maria-Mercè Marçal, i és a partir 
d’aquí —i de Rodoreda, Blai Bonet, Poeta en Nueva York, Alejandra Pizarnik, 
els forats de Sade o l’insomni de Maria Cabrera— que tanta perifèria i tanta 
desacceleració post-humana li resulten, finalment, discibles. L’any 2015 veu la llum 
el seu primer poemari, Dents de polpa (AdiA Edicions), guardonat amb el XXX 
Premi Bernat Vidal i Tomàs, i l’any 2017 guanya el Miquel Àngel Riera de Manacor 
amb el seu segon poemari, Kalàixnikov (Món de Llibres). La seva poesia ha estat 
traduïda al castellà, a l’anglès, al croat i al turc. La seva poesia és dita amb dents i 
saliva i paladar als recitals en què, regularment, participa per tal de mantenir viu —i 
a tot volum— el rampell subversiu i radicalment estràbic de la paraula en vers.

TERRAL

No és de matinada si no acabo al Kentucky 
pidolant. Un glop. Si no s’assequen les voreres.
No és de matinada si no sento que no sóc
jo ja mai més. Com si tu i la teva ombra, i boca seca.
No és de matinada si no pixo de puntetes al lavabo,
i m’esquitxo. Se me’n fot. I no m’eixugo.
No és de matinada... no pot ser si no m’hi pixo
i si no sóc la teva puta, boca seca. I no m’eixugo...
i no m’eixugo. Se me’n fot. S’eixuguen soles les voreres
amb el vent que ve de dins i deshidrata. Em deshidrata
(boca seca. La ressaca. Aquest vent que ve de dins:
Arc del teatre, de l’Est, Nou de la Rambla, el terral glaça).
I les voreres, assecant-se. I la disfàsia alcoholitzada 
d’una puta. Que sóc jo.

Que sap que
no és de matinada si no acaba al Kentucky
pidolant. Un glop. O pidolant saber-se carn
de la teva ombra. Pidolant. Només un gest teu
vincladís fent-se glaçó de whisky ranci
en got de tub a la vorera. Abandonat.
Com si mai, com si no fos. Ressecant-se
amb el pixum que ve d’aquella cantonada
on hi ha vint cèntims. Rebutjats. 
Que ningú almoina. 

De Dents de polpa
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I LA CULPA

Llépol del patir que et fa ser meu.
Volia dir-te que no ho sento. Tampoc
no es penedeixen les gavines
quan estripen el mutisme de la nit
xisclant la por. La bogeria. La que em torna
encara llépol del patir que et fa ser meu.
Llépol. De la culpa. De saber-me 
tot el front esgarrinxat. De ser gavina
i d’esquinçar la salabror de matinada
omplint la bretxa amb la buidor
que fa surar les boies. De nit.
Quan tot és negre i jo sóc
llépol del patir que et fa ser meu.
Volia dir-te que no ho sento. Tampoc
no es penedeixen les gavines 
ni les boies ni la mar quan són immenses
i em fan mal. Quan me les miro. Quan sé
que són immenses. I em fan mal.
Per això
              he de dir-te que sóc
llépol, al final, de fer-te mal
i ser-te mal, com a única manera
que jo sé
de fer-me mal i redimir-me,
així,
              tot l’immens amor que et tinc. 

De Dents de polpa

BLEU, SAIGNANT, À POINT, BIEN CUIT

Crua. Estic viva, però crua. La meva
carn elàstica me la imagino blana i
llenegosa entre les dents. Poc digestiva.
I mentidera. La sang me l’afiguro fent-se 
rosa barrejant-se amb guarniments de base
làctica. Lliscosa. Lletosa entre les dents i
mentidera. La pleura: no sé on és.
El pàncrees: no sé on és. La melsa:
no sé on és. Potser fa sucs i és
mentidera com la dona del mercat 
prometent-me el tall més tendre. I jo tan
crua. Estic viva, però crua. La meva
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pell elàstica. La meva fractura vertebral.
Els meus esfínters. La meva obertura:
em paralitzen. Me’ls imagino blans i
llenegant entre les dents. Poc digestius.
I mentiders. —Cinquanta quilograms de carn
sisplau i me la posa ben fineta. Me la talla
ben arran del precipici. Ben al límit del
vertigen vascular: 
               el meu ventre és 
un avenc. Potser fa sucs i és
mentider com déu cuinant-te la carn
crua. Estàs viva. Repugnant. I crua. 

 De Kalàixnikov

IT FOLLOWS

Ens trobarem, amor, a l’angle mort dels miralls retrovisors, i floriran 
incendis virginals per regalar-nos el tall més tendre de la por.
Jo duré un congost partint-me de la gola als genitals i tu podràs
conduir tota la corba del meu cos fins a l’abisme adolescent
del meu desig dentat. La nit: serà tan fonda com el fred 
als orfenats. La nit: serà tan alta com el crit dels meus mugrons. 
La nit: serà tan densa com la sang regalimant cal·ligrafies que escriuran 
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises, 
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i collirem
els somnis escapçats de motoristes degollant la mitjana de la por.
La impotència no serà sinó la còpula impossible de les línies paral·leles
sobre el pla. L’autopista serà una projecció de ketamina deformant
distàncies i horitzons. La matinada: una quimera innocent de salvació.
Les meves cuixes: la mordassa expiatòria dels coiots. El nostre impacte no farà
sinó l’exacta trajectòria desviada de les teves ereccions, i escriurem
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises,
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i collirem
els somnis fermentats de cadàvers desmembrant la cuneta de la por.
Jo seré el càncer nocturn. Jo seré el siamès malvat. Seré Texas oxidada
mutilant la humanitat. Seré la sida. Seré el darrer desastre nuclear 
i seré els ulls mirant Sodoma, seré els ulls sense parpelles profanant
la teva boca. Seré el suc de l’indiscible ejaculant-te el caos a sobre
i seré: la mirada reculant la traça dels teus òrgans escrivint
els nostres noms contra l’asfalt. Contra l’eterna joventut del parabrises,
amor! Ens trobarem a l’angle mort dels miralls retrovisors, i floriran
incendis virginals per regalar-nos el tall més tendre de la por.

De Kalàixnikov
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NOCTURN TORÇOR 
P = M ω

   Rotor central. Decret del moviment sobre 
un sol eix ensinistrat. Ocells malalts sobrevolant
la nit més bòrnia a cop de sutze. Negre porra. La nit
carn, rotor central. I transmissió cap a un mateix
control rapaç de blau patrulla. Canvi i fora. La nit
crits emmordassats. La nit més pell de carn eixuta
despenjada dels balcons abanderats. Nocturns
metralla de canilla uniformada a cop de sutze. La nit
carn sotjant la carn de negre porra. Blau patrulla. 
   Eixordadissa a combustió i trenc d’aldarull,
rotor de cua. Perifèria en moviment dels motors fuga.
L’eix tombant la vertical d’ocells malalts sobrevolant
la nit més bòrnia a cop de sutze. Negre porra. La nit
carn, rotor de cua. I transmissió cap a un moment
torçor d’atzur, ciutat tossuda, pivotant cap a la nit
dels balcons bords. La nit desordre. Nit curulla
de mans àcrates. La nit dels somnis bords. Nocturns
metralla d’avalot. La nit més carn. La nit més bruixa.

1 d’octubre de 2017, Barcelona
[inèdit]



Irene Solà Sàez (Malla, 1990) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i té un Màster en Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat 
de Sussex. El seu primer llibre de poemes, Bèstia (Galerada, 2012), va rebre el 
Premi de Poesia Amadeu Oller i ha estat traduït a l’anglès i publicat per Shearsman 
Books. Els seus textos i obres s’han exposat i llegit al CCCB, a la Whitechapel 
Gallery (Londres), al Bòlit de Girona, a ACVIC, al Jerwood Arts Centre (Londres), a 
la Galeria JosédelaFuente (Santander), al Festival Internacional de Poesia de Sant 
Cugat, a la Festa de la Poesia de Sitges o el Festival Poesia i +, entre d’altres. 

Dorms al meu costat com una muntanya
i ni tant sols ronques,
i ni tant sols abraces.
Algunes nits, els records
pugen com rots de pair,
i l’un darrere l’altre
deixeu de ser homes
per ser literatura.

L’ànec lleig de la meva panxa
no pot dormir, i jo no sé cantar,
i les cançons de la meva mare són velles,
i la meva cuineta no té aigua
que la fusta s’esberla.

Si l’euga pastura al jardí
embrutarà els vidres de baves.
Però és que el sol és calent!
Podríem fer moltes coses:
pujar a la teulada,
el pare té una escopeta,
l’euga té el pèl suau.
Si neva ens tornarem bojos!
Fes-me un petó a la boca, cavall!        

La teva pell suau
xoca contra la meva,
com les plaques tectòniques,
les glaceres,
els dinosaures,
els meteorits,
els camions de carreres.
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M’aboco, irresponsable,
com un penya-segat.
La meva mirada és un cobert,
un pot de vidre,
una atmosfera,
Déu triant el color de les plomes. 
I jo que tinc 
el camí de parir estret,
pareixo un altre animal.

Et van coure rodona com un pastís
i et van dir que podies jugar a tots els jocs
i dormir a tots els llits.
Abans que vinguessin dels ruscos
les abelles roïnes,
i se’t beguessin a glops la llet,
i et volguessin un mal pitjor que el seu.
D’un fang més brut.

Hi ha paraules esquifides
com gosses prenyades
d’un gos massa gros
que volen dir coses
que no ens caben
a l’habitació.
    



Adrià Targa Ramos (Tarragona, 1987) és llicenciat en clàssiques. Ha publicat 
principalment poesia: L’exili de Constança (2008) i Boques en calma (2010, 
premi Gabriel Ferrater). És membre de l’Escola de Lletres de Tarragona. Acaba 
de publicar –parcialment– el poema Ícar a la revista digital Veus baixes (www.
veusbaixes.cat).

LES PRIMERES FLORS
 
El vas conèixer un dia com els altres,
quan tenies dos fills, ja, i al darrere
duies més de vint anys de matrimoni.
Però ell deixà de ser aviat com els altres,
i a poc a poc vas començar a endinsar-t’hi,
en ell i en els motels de carretera,
i en les cales desertes, en les nits
d’estiu cap a tardor i de tardor a hivern.
Tot en ell, tot en tu, tot en vosaltres
anunciava que arribaria aviat
una llarga i eterna primavera.
Vàreu fer plans. Volíeu acabar
amb tot per començar amb només vosaltres.
I fou llavors, cap a finals d’hivern,
quan va sonar el telèfon. A través
del cable t’arribava, esmicolada,
la seva veu que et deia que potser
no arribaria mai cap primavera.
La malaltia duraria anys
i molt possiblement no en sortiria,
però aquells plans, aquell acabar amb tot,
els vas guardar al calaix, amb l’esperança
que tard o d’hora la primera flor
s’obriria. Sis anys més tard, com saps,
va morir, i amb ell fou també enterrada
la clau del teu calaix. No se sabria
per què ploraves aquell dia a casa
amb els teus fills. Molt i molt lluny de tu
se celebrava un funeral tot ple
de gent on cap dels vius no et coneixia.
Dies més tard, com sempre d’amagat,
t’hi vas trobar per última vegada
a Barcelona, allí, en aquella mena
de cementiri immens que dóna al mar.
I vas deixar-li sis roses vermelles
en record d’aquells anys, per demostrar
que res no pot parar la primavera,
que mai no és tard per les primeres flors.
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HABITACIÓ 227

Un raig de llum al passadís delata.
M’hi apropo. Tu fulleges algun llibre
dins de l’habitació, i pares l’esquena
a la porta entreoberta des d’on miro
amb un afany desmesurat de veure’t.
M’amago en la fosco del passadís
hores i hores, i no pots girar-te
ni jo apropar-me a tu: hi ha una barrera
odiosa que ens separa. Vull que vingui
la ventada que tanqui d’un sol cop
les meves esperances entreobertes,
però no puc tancar la porta, i tu
no vols creuar-la. El marc d’aquesta porta
t’ha fet l’esbós inanimat d’un quadre,
i amb recança em limito a contemplar-te
com si fossis una obra inacabada.
Tu fulleges algun llibre entreobert
i jo m’entesto a no passar de pàgina.

MISÈRIA
 
I el Dant digué: no hi ha dolor més gran
que recordar-se d’aquell temps feliç
en la misèria. Pels vorals trencats
del cel, on la tardor es beu la mesura
d’un dia, insadollable, un ocell vaga
amb la gràcia d’uns llavis encisats
damunt la copa. Lluny de tot estol,
s’entreté fent dibuixos com un llapis
que no toca el paper. Rere els turons
on el ponent comença a recremar-se,
molt lluny, els seus companys dibuixen fletxes.
Però, com el forat d’una sageta,
l’ocell que ja ha ferit vola en la llàgrima
dels dies engolits, i ens ennuega
com un record que s’ha perdut dels altres.



Pau Vadell i Vallbona (Calonge, 1984) és escriptor, historiador, gestor cultural 
i editor. Ha publicat una dotzena de llibres de poemes, els últims: Temple (2009, 
premi Miquel Àngel Riera), Apèndix city (2010) i Carnatge (2012). És cofundador i 
ànima del Col·lectiu Pèl capell i coeditor de Pedra foguera, antologia de poesia jove 
dels Països Catalans (2008). Col·labora en altres revistes literàries com Caràcters, 
Poetari o Superna. Actualment treballa l’obra de Blai Bonet i coordina el Comitè 
d’Escriptors Perseguits del PEN Català.

TEMPS D'INCERTESA
 
M’esgarres la carn de l’os
i no queda llenca per xuclar.
Les magnituds del teu xai
ja no són aquella carnassa
que un dia ens atipava.
 
Ara ja som carn greixosa
i pútrida, ràbia supurada
d’escarràs capolat en carnisseria.
 
Som els adobats pèls de resclosa
i fems de supermercat.
 
Som amor per sempre.
 

De Temple

XIBEQUES POSTERGADES A EXERCIR DE MESTRES 
DE CATALÀ A/EN UN PAÍS INCONCRET
 
Irreverent mestratge, aurora de la nostra claror impia. Referent 
barater del nostre venerable incivisme!
Molt honorable déu Xibec que tantes alegries i tantes penes ens 
donau, i tantes voreres i pasteres urbanes ompliu!
Un servent fidelot et saluda, oh Xibec, senyor i protector de totes 
les Xibeques repartides pel món. Feu-nos partícip de la vostra 
beguda i dau-nos-la a Gràcia.
Imputador d’il·lusions i creador d’hores extres als policies urbans, 
feu-me lowboy perquè pugui beure també al metro, tots els dies 
de l’any, a totes les estacions i a totes les hores de la nit i del 
migrat dia. Així estendré la ressaca de déu a totes les estacions i 
a totes les barriades, tal i com, oh Xibec, m’heu ensenyat.
Repartiu llavor arreu, ensenyau més català que el mateixíssim 
Jordi Pujol i feu-ho fora fronteres. Enllà, a ultramar, a la taifa 
independent de Dènia, a les estultes illes i a la corcada terra 



Pau Vadell i Vallbona 

d’Ausiàs March. Al vàter d’Albert Serra i a les plantilles de les 
espardenyes xangaianes de Miquel Barceló.
Et suplicaré altra vegada que m’omplis la banyera de Xibeca, 
que assaciïs la meva set creixent, de creient creixent, i m’allunyis 
de beuratges infectes i soporífers.
Fes-me cul de tassó1.

D’Apèndix City

1 Sí, és un “got”. Pelleringo tot catalanoparlant que ignori 
coses similars i remolqui molts d’anys un país inconcret.

CANT I                                                    
 
no t'hauria de convidar
a créixer riure embull
que el braç m'estira i llepa
et vol com a ca nostra
la sang ens circula
si et convit
la porta dels colors
volen maten la llengua
una oïda desperta
un escàndol m'escriuries
fent deler els oberts a poar
un segon ja de sanglots
 
si la por ens estreny
poc sé si m'empeny cap àcid
cap a tu
corba de pols vent clavell
que a la finestra tastes murmuris
 
et calcaria el fus del secret
fet enrere de llum encrostada
i de cec em vetllessis encara
tocat de núvol
el tacte besaries
amb necessitat de badocar prop
d'aquesta llum
enrere ve
enrere va
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que no ens calen flastomies
ni crits ni solcs ni pols
gotes de sang embullant amb frisor la nit
nit com de comunicació pública
poesia és espina
flueix
poesia clara
ve de tu
ve ja s'acosta fregant amb plaer
amb velocitat de fons
erecte
la identitat d'aquesta nostra força
 
et toquen
el crani buit
ai! la mostra del morir
que por glopeja
un cap foradat que s'esbiaixa
que cull cervells
per dur-te
em pengen
em pengen i apedacen
por la por torna sortir un instants
per fer missa
grinyola
 
No t'hauria de convidar a créixer
un instant
fang
un gest
de dobles si poguessis dir-me
voluntat de mar
els rems
a l'escorça del nostra arbre
palat arreu de lletres
per tu nu el pel
nues les crives
aquest bosc
que vols collir
cull també!
cull la llum del penjat
sofert de ser lluny
cull tal entès
d'un avís de mai obscur
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aquest inculte secret com de feina
major que els astres
i els terrossos d'aquests peus
segueixes doncs
paraula ballant
paraula negra
amb la nit perquè ens assemblem als gossos.
 
El teu topònim
fet de sentir el rierol
t'ha copat l'ésser.
Jo et teixiria la llum
l'absurd de la vista que no té fosca
ni branques al cor
àdhuc resplendor
que m'arranqués
de bat a bat
et miraré
ja palp l'esplet de la teva mar
sines de destrals.
pujar voldré el teu plec
des del taller
he obrat quietud per oferir-te
i més no puc davant mà i topònim
gastar les lleganyes
folrades obertes, que sé jo!
esperant tronat que
xop la llet
de la primera dèria
no dugui nets
i purs
els deserts
 
vull sortir del dubte
creuràs allò que vulguis del paper
els sucs
i les bulles
la tinta
vers a vers
contra el ble
profunda
íntima
sequedat dels boscos.
 
qui vol ser miserable?



Gabriel Ventura (1988). Ha publicat un llibre, Ignar (Edicions Poncianes, 2013), 
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1

283. ¿No em podria imaginar que tinc dolors horribles i que, 
mentre duren, em torno una pedra? És més, ¿com ho sé, si 

tanco els ulls, que no m’he tornat una pedra?
   Investigacions filosòfiques, Wittgenstein

 amb María Escuín, Julia Echevarria i Matías Candeira
 

  ::: les pors, de sobte, et brillen
 (s’atura el vaivé de les cortines)
 —sents 
   com un calfred magenta
 muda el ritme concèntric de la memòria
    —ara és un llac— 
   en una pedra amarganta, quietíssima
 a la part esquerra del pit, 
   pedra quietíssima que fins i tot t’estreny la gola,
 i és com si la memòria   
   —feta clavícula—
     et sortís per la boca
  i t’esquerdés les dents incrèdules, adultes

 que mosseguen la pedra i la jutgen
   i no l’entenen

 llavors és com veure amb les dents,
 a través i en des de les dents
 
   i un voler

  imposar ritme a la pedra,
   hàlit concèntric, de nou,
  mesura humana, flexió,  
 però ja la pedra t’ha posseït de tal forma
  i tot tu ets tan pedra
 que sols et resta esperar
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   retornar, potser,
  a l’estat previ de cos,
   
     quan érets un bell trau

    i comptaves  

2
   amb en Jordi, l'Alèxia i l'Altaió, juny 2013
     

     escriure = merla = perdre

 = tUndrA

   se t'han glaçat els dits plens de pintura

  blava, com si, 

   has estat pintant tota la nit

 la cara del mal, i ara tens son,

    el mal se t'ha tornat barranc, 

 glera i memòria

  (l'ossamenta fumejava: ran de la caverna un rastre de tendrums
   esmicolats, molt tènue, semblava conduir a la llunyana
     masia del comte Lord Ruthven Alta...)
     
                 
 el pàrquing sagrat de Cadaqués, 
  oh no, la cala tètrica i feliç dels cotxes voladors
   on ens vàrem banyar per primera i última vegada,
  
  TIME IS THE SCHOOL IN WHICH WE LEARN
  TIME IS THE FIRE IN WHICH WE BURN

 però salva'm, 



Gabriel Ventura 

   les barques titil·laven com ballarines asmàtiques,

lenta justícia del sol que ho ordenava tot,

     multiplicant el poble per deu, per cent, 

    per mil calmes boreals

     i plovien falciots 

3

abisme — — — el mot robot
 
 la clau de tancar malalties

cap certitud, cap ni una,
amics de les certituds

 glíptiques

graveu aquest vers a les ales d'un colibrí

 i urpareu el ser vertader

  ser — — — saltimbanqui de pacotilla,
 
 sol bipolar, 

per la tarda juga a caliues

  i pels matins s'ofega al mirall
   del seu abisme mandrós



Blanca Llum Vidal (Barcelona, 1986) ha participat a la Pedra foguera —antologia 
jove dels països catalans—, a Quàntiques —10 poetes joves en diferencial 
femení— , a Allò de dintre —homenatge poètic a Joan Ponç—, a Ningú no ens 
representa —poetes emprenyats— i a Màscares i reclams —vint dones poetes 
interpreten Montserrat Abelló. Ha publicat La cabra que hi havia, Nosaltres i tu, 
Homes i ocells i Visca!. Ha editat les Dues Catalunyes d’Àngel Carmona  i l’obra 
poètica d’Àngel Guimerà. Ha traduït, amb Arnau Pons, un fragment de La Douleur 
de Marguerite Duras. Intenta barrejar la Rodoreda amb la Tsvietàieva i en Roure 
quan diuen que «ho acuso tot de ser massa bonic», que «només jutjo els jutges» 
però que «som-hi, que n’hi ha/ per tots i en sobrarà». 

JAFRE

Era l’estepa, el que volies. L’estepa fosca i desolada, el que volia. 
La pedra seca, el tall de roca, una terra amb ulls de bèstia i llengua 
llarga, el que volíem. Una plana amb una porta. Una porta sense 
marc o de marc aire i vora el caire. Una taula de lladre o de dimoni 
i el pa sec amb ceba crua. Demanar el pot de mel quan ja s’acaba. 
Gratar els camins i escurar el pot i entrar picant dos o tres cops. 
Fer-se amic del tigre blanc, agafar l’os de la muntanya, fer-ho 
sovint, de notar el crani, i dar-li el colze a un ase vell. Repicar el 
seny i regalar-li a n’el patir un silenci d’esquelles. Era el cor que es 
fa petit com l’avellana, el coll amunt i el nin a coll, la selva estranya 
amb la quietud i el vi ranci amb seguidilles. Eren les mans, la lluna 
negra i un udol de veu humana. Era el mas, trobar la font, seguir 
el gat seguint la gata. Era llampec. Ajuntar els dits, cercar la nimfa 
i llegir-li la fòbia. Era partit, serà per tots, foren les punxes, les 
branques dels pins foradant-nos la llana i un ocell veient de prop 
la revinclada.

D’Homes i ocells

LA FLOR DE DINS
 

Pensava que un fill és sempre un esqueix del teu cor capaç 
de viure, i créixer, i brostar pel seu compte. És, talment un tany 

de roser, una sarment de parra, o un brot de llorer capaços 
d’aferrar lluny de la soca

Gabriel Janer Manila
 

L’amour n’a pas peur de la peur qui est dans l’amour
Hélène Cixous

 
No hi ha conjur.
Només el cos
tan ple de pell,
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tan ple de pells,
tan ple de l’altre.
No hi ha conjur:
és una tarda.
La tarda nostra
amb tot obert
fins a l’estrella:
la tarda al vent,
la tarda a terra.
 
No hi ha miracle.
Només un tany
de rosa endins
que se’ns escapa
i que no tant.
No hi ha miracle:
és una flor.
La flor infinita
amb la flor eterna
i tant se val:
la flor de dins,
la flor més seva.
 
No hi ha després.
Només els dits
damunt la panxa
i que ara vinc,
que ara t’escolto.
No hi ha després:
és el delit.
L’ànima solta
i els sentits que
s’arremolinen:
delit de món,
delit de néixer.



BALADA DE L’HABITUD I LA BRUIXA

Tan un se’n fot, que se li acaba el riure
Villon

 
Venera, llavors, lo destí funest,

enalteix el macabre benestar
Andreu Subirats

 
Tota revolució és, al principi, la gran desconeguda

Volin

L’amor estret, la cosa enterca,
el posseït que posseeix, la santa còpia,
el cos eixut, la dansa eixorca
i cada nit cadena al puny
i cada nit la lletra morta
i cada nit apaga el foc,
lliga’t els dits, la gola llarga,
el crit estrany i tapa’t tot,
que cada nit la Bruixa torna.
 
La barca al port, la mar tan lluny,
la casa nostra i tot a lloc: la pell segada,
el cap travat, la rampa treta
i la prudència a la dula
i la prudència món obert
i la prudència que s’engreixi,
da-li-ho tot, da-li la ràbia
i da-li el pit de tanta por,
que cada nit la Bruixa torna
 
i l’Habitud, que s’hi rebolca,
ve amb la fam d’apuntalar-la,
senyalar-la i creuclavar-la
des del cap fins a l’escombra,
des dels peus fins a la llengua,
des dels ulls fins a l’esquena
i tot és dèria, entercament,
i la fam, la fa tan ampla,
que de fam ni se’n mor farta,
prò cada nit la Bruixa torna
 

Blanca Llum Vidal
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i amb l’Habitud la boca encesa:
mal puada i mala bèstia, cap de lluça,
adobacossis de mal llamp, afonacases,
botiflera, flor pansida i mamarratxa,
burdimanya, crema cebes, cara rància,
despenja figues i marinera de bassiol,
beata a les fosques, atuda candeles
i cul d’església, que t’han podada
a ras de soca i que la cara la tens d’allò
que en fan els taps, baixa de sostre,
roba melons i mastega... mastega parenostres,
que cada nit la Bruixa torna.



Pere Vilanova va néixer a Barcelona un migdia de novembre del 1988. Com a 
cantautor ha publicat quatre discos de música, Titans (2008), All the heavy days 
are over (2008), Una magrana d’astres (antologia de poemes musicats de Carles 
Duarte, 2011) i Les tres estacions (2014). Com a poeta és autor de Llum ambre/
To a lost angel (2005), Les arrels impossibles (2009) i Korenlei (2014). Vilanova és 
llicenciat en filologia francesa, té un màster en gestió cultural, estudia al taller de 
músics i actualment treballa en un magatzem. Els seus poemes i cançons volen ser 
descripcions i paisatges d’un mateix món.

Cora Marín va néixer el dia 1 de juny de 1991 a Vic, afectada per les ones 
expansives d’una bomba que explotà el 29 de maig d’aquell mateix any, just davant 
d’on residia la seva família. Des de llavors li falta més o menys un bull. Va estudiar 
filosofia i va decidir fer maletes i anar a buscar sort a una altra banda. Després 
de viatjar es troba actualment assentada a Berlín, on treballa des de fa un parell 
d’anys en projectes artístics independents, majoritàriament de crítica i denúncia 
social. Encara que li agrada treballar en projectes intimistes, la Cora intenta utilitzar 
l’art com a mirall de la nostra societat i el moment en què vivim.

ON ABSENCE
DE L’ABSÈNCIA

Cubs nuvolars transporten els colors,
coàgols de vitrall, vestits de tempestes, 
fums, perfums, parafums embruixadors, 
la mort masturba els orgulls a les festes. 

El cos èpic de la dona s'ha alçat 
com una ànima de carenes, cims. 
Coneixes la glòria que ha rebelat? 
Canta com el foc, com l'àguila endins. 



Pere VIlanova i Cora Marín

L'estimo igual que un eclipsi negrós, 
el pinzell venç cegueses de tots dos, 
tot l'univers es pon i hiverna com l'ós, 
s'enrosseixen les galàxies i ambiciós 

el déu de la túnica de quadres 
ve i ens parla de l'amor, i ens crea. 
Ens mirem, fem un jardí fluorescent, 
la cadena d'or ens surt dels melics, 

la tija que sóc et floreix a dins 
als matalassos de núvols de l'alba. 
Però hem de tornar, els ràpids on l'aigua 
cavalca ens esperen, 'nem descendint-los. 

Plores llàgrimes blaves i ocres, 
i em marxes tant!, sobretot a les nits 
quan els pits de la soledat alleten 
les boques carnoses dels nostres fantasmes 

que estan drogats i sacrificats i bufen orenetes, 
parlen amb la nostàlgia, 
tot són negocis, també l’amor. 

Cubs nuvolars transporten els colors, 
coàgols de vitrall, vestits de torment, 
fums, perfums, parafums embruixadors, 
al cel penja blanca la dona absent
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Esborres tots els rastres,
lloba trista, i visites,
silent, els ramats d’àngels.

Has ensenyat als astres
d’un tros de cel llunyà
el mocador que duus.

El riu està plorant
i et somriu rere un vel.
Les muntanyes són ones
i et naufraguen un a un
els pensaments,
petits bassals salats
de la infantesa.

Estàs molt sola i remes,
igual que un grill sagrat
sota el cosmos nocturn.

Al teu cor s’ha fet tard
i a la memòria el buit
s’oblida de cantar-te.

Les fulles són miralls,
florides roques brillen
al cementiri dels desitjos.



Sempre hi haurà una lluna
més alta que tu!
Per què deixes parlar al fred?

Totes les neus que et cremen
fan bullir les fogueres
al país dels matins.

Vols ser com un paisatge,
grisenca, i enrossir?
Vols ser una Isolda a l’alba?

Et despertes, la vall
també ho fa,
el vent et vibra en el mocador

que es fa vela i se t’endú,
i t’eleves, i la veus,
voles lluny,
somiada a la tela d’un món
on el passat i el present
desenterren el futur.

Pere VIlanova i Cora Marín
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Sento el vent
callar respostes
als dubtes
que li poso.

Veig homes
que van
a la feina
i el cambrer
servint cafès.

Fumo una estona
abans no soni
l’alarma del magatzem.

A vegades
em noto vell,
massa gastat
per perseguir
de nou el codony
i tractar amb desdeny
el raïm.

Crec que les edats
se’m van morint,
se’m desintegren
com ho fan els records
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Estan tan acostumats a la foscor
que la llum pel que senten tots dos
els confón.

Es veuran aviat.
Fins llavors
els dies passen lents,
dormen marejats,
xiulen i fumen en habitacions
que van omplir
de tauletes de nit i caleixeres,
d’un tot molt ple de res.

a les presons
de la memòria.

Allà una ànima
va aconseguir-hi néixer,
però el desig
la va esguerrar.

Si els homes
es transformessin en vent,
quines direccions prendrien?



Ella arriba,
l’aeroport és un museu
d’on pengen escenes úniques.
Pel fil musical sent el tempo
dels tactes emportats
i el tendre timbre d’una veu
quan ve des d’un coixí.

Les portes automàtiques s’obren,
tanca els ulls i imagina
abismes de llavis
on les llengües nedaven d’esquena
l’una damunt l’altra.
L’abraçada mai
s’haurà trencat del tot, es diu.
L’abraçada
encara és un laberint de retorns.

Es troben
i aquell instant d’angoixa
de quan la runa de dos cors
en crea una de sola,
de quan les jaquetes
s’arrugen i els botons xoquen,
fa tremolar la balança de l’amor.

Em sembla un pecat escriure
sobre vosaltres,
em sembla que és pecat
ser tan pur, tan fràgil.

Mentrestant,
al pàrquing de l’aeroport
els taxistes esperen
i els amos treuen
els animals domèstics de les gàbies.



Pere VIlanova i Cora Marín

La nostra amargor magnètica,
cares que no poden plorar,
recordo realment què em deies?
Estrelles vernissades
sobre els deserts de l’amor?

La nostra infinita tristesa
a les copes buides
que ningú ja no omplirà
ni on reposarem els llavis.

Mai teníem silencis,
totes les paraules del món
cantaven pel blanc
dels teus ulls transparents.

I et vas acomiadar com s’aixeca una onada
per rebentar a les roques,
les teves mans d’aigua foses
a les galtes del vent.

La nostra amargor eterna,
la soledat on pertany tot el que hem sentit,
i els cavalls no poden mirar enrere,
busquen genets
igual que els nostres cossos
busquen ombres.



Tenies tota la raó
quan t’equivocaves,
entre les estrelles
i també aquí.

Berlín – Barcelona, hivern 2014
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