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ACÍ EM PARIREN I ACÍ ESTIC 

Ací em pariren i ací estic. 
I com que em passen certes coses, 
ací les cante, ací les dic. 

Ací em pariren, ací estic. 
Ací treballe i done besos. 
Ací agonitze i ací em ric. 

Ací defense unes collites. 
Deu veritats i quatre mites. 

Ací em pariren i ací estic, 
pobre de béns i ric de dies, 
pobre de versos, d'afanys ric. 

Cante a l'amor de les parelles 
que viuen, beuen i se'n van. 
Cante l'amor del contraban. 

Cante l'amor, cante els amants. 

No sé tampoc si açò són cants. 

Dic les coses que venen, van, 
tornen un dia, l'altre se'n van, 

l'esperança de contraban. 

Llibre de meravelles 
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LA MORT, CONTADA AL NEN DEL VEÏNAT 

La Mort venia de vegades, 
però mai no se'n volia anar, 
car es trobava bé, 
allò que es diu ben bé, 
ja saps, 
com tu quan surts al corral i jugues 
amb els pollets i amb els conills 
i agafes una pedra verda 
i la trenques amb una pedra blanca 
i et poses a plorar de sobte 
perquè sí, sense cap motiu, 
i com ningú no et fa cas 
calles, 
i després tornes a jugar 
amb açò o amb allò... 
Mai no se'n va anar, la Mort, 
i es va quedar per a sempre amb nosaltres, 
la Mort, ja sap. 

La nit 

UN ENTRE TANTS 

Un entre tants com esperen i callen. 
Un entre tants. 

Un entre tants com esperen, treballen. 
Un entre tants. 

Un entre tants com esperen, badallen. 
Un entre tants. 

Un entre tants. 

Un entre tants com esperen, gemeguen. 
Un entre tants. 

Un entre tants com esperen, s’ofeguen. 
Un entre tants. 
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Un entre tants com esperen i preguen. 
Un entre tants. 

Un entre tants. 

Un entre tants com esperen, barallen. 
Un entre tants. 

Un entre tants com esperen i tallen. 
Un entre tants. 

Un entre tants com esperen i callen. 
Un entre tants. 

Un entre tants. 

[…] 

Un entre tants com no aguarden i lluiten. 
Un entre tants com foraden la nit. 
Un entre tants com no dormen i guaiten. 

Un entre tants. 

Si l’amor rebentava les venes, 
si l’amor, si la por, si les penes, 
ja ni lliris, ni nards, ni assutzenes. 

Un entre tants. 

Un entre tants com trencaven els cants. 
Un entre tants entre fúries i espants. 
Un entre tants entre tots els amants. 

Un entre tants. 

Si l’amor era gràcil com l’ala, 
si la vida era bona, era mala, 
si el sospir, si el sonet, si la bala. 

Un entre tants. 

Un entre tants com es moren d’amor. 
Un entre tants com foraden la nit. 
Un entre tants com carreguen els morts. 



 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 3C. Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA 
Tel. +34 963 87 77 08, ext. 77708 • Fax +34 963 87 96 41,  
spnl@upv.es  

www.upv.es/spnl 

Un entre tants. 

Un entre tants, en un lloc de la Terra. 
L’home ha arribat als voltants de la Lluna 
i n’ha transmès les imatges a la tele. 
Un astronauta llegia uns versicles. 
Sobre la taula hi havia residus 
de l’adorable sopar en família. 

Un entre tants, en un lloc de la Terra. 
És el meu lloc i és el lloc on els meus 
treballen, lluiten, esperen i blasmen, 
fan els seus fills, descabdellen, cabdellen. 
Res no hi ha clar, com no hi ha res fosc, 
tot es baralla, es desfà i es refà. 

Resta la Lluna, l’enigma. ¿L’enigma? 
¿I el cor humà? N’hi ha transplants, com sabeu. 
El vell amor, insondable, terrible, 
i al capdavall els versicles solemnes, 
aquells fragments que ningú no desxifra 
d’una manera, diríem, plausible. 

Hi ha morts que viuen i donen la mà, 
tenen a punt una frase oportuna 
i saben dur una vida discreta, 
sense cridar l’atenció, 
morts que ningú no sabrà que són morts 
i van a missa de dotze els diumenges. 

[…] 

Un entre tants, 
entre afanyosos 
i bruts treballs. 

Un entre tants. 

Un entre tants, 
mira l’encesa 
flor dels amants. 

Un entre tants. 
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Un entre tants, 
irat i tendre, 
bel·ligerant. 

Un entre tants. 

Un entre tants, 
duia el dolcíssim 
pit tatuat. 

Un entre tants. 

Un entre tants, 
d’obscura lluita, 
d’afany constant. 

Un entre tants. 

Un entre tants 
com lluiten, moren, 
amants, amants! 

Llibre de meravelles 

DEIXA'M QUE ET PENSE, QUE T'INVENTE; DEIXA 

Deixa’m que et pense, que t’invente; deixa 
la porta oberta, amor, tota la casa, 
deixa obert el balcó sobre la plaça, 
deixa el colp dels geranis en la reixa. 

Si el rossinyol, en els llorers, es queixa, 
si el vent els fulls del calendari passa, 
la llima en l’alacena dins la tassa, 
la lluna sempre lluna i la mateixa... 

Deixa’m que et mire com volia abans, 
deixa’m que et mire sense dir-te res 
des del cap, des dels peus, fins a les mans. 

Per a mirar-te sense més ni més, 
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trie els silencis i m’agraden grans, 
i els faç estelles amb el bes, després. 
Hi ha electricitat, com hi ha uns requeriments 
a un ordre, hi ha clàusules vigents i inabatibles, 
com hi ha espases llarguíssimes i hi ha cossos inermes, 
causes indefensables, i hi ha plaers només, 
com hi ha el goig, absolut, que encara es perpetua 
i hi ha els actes que moren ràpidament on naixen, 
com hi ha un cel i un infern dirimint tots els plets. 

Poemari 

CREMA DE XÀTIVA 

XII 

M’aclame a tu, mare de terra sola. 
Arrape els teus genolls amb ungles brutes. 
Invoque un nom o secreta consigna, 
mare de pols, segrestada esperança. 

Mentre el gran foc o la ferocitat 
segueix camins, segueix foscos camins, 
m’agafe a tu, os que més estimava 
i cante el jorn del matí il·limitat. 

El clar camí, el pregon idioma 
un alfabet fosforescent de pedres, 
un alfabet sempre amb la clau al pany, 
el net destí, la sendera de llum, 
sempre, a la nit, il·luminant, enterc, 
un bell futur, una augusta contrada! 

XIII 

Seràs el rent que fa pujar el pa, 
seràs el solc i seràs la collita, 
seràs la fe i la medalla oculta, 
seràs l’amor i la ferocitat. 
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Seràs la clau que obre tots els panys, 
seràs la llum, la llum il·limitada, 
seràs confí on l’aurora comença, 
seràs forment, escala il·luminada! 

Seràs l’ocell i seràs la bandera, 
l’himne fecund del retorn de la pàtria, 
tros esquinçat de l’emblema que puja. 
Jo pujaré piament els graons 
i en arribar al terme entonaré 
el prec dels béns que em retornaves sempre! 

Xàtiva 


