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LES HEURES 

Les heures que s'enfilen per parets, balcons, teulats, 
deserten deis suports, inventen l'antigravetat, 
jaquixen les canals, la grisa tos dels fumerals, 
s'esmunyen entre els dits de l'aire, que, com no té mans, 
no pot parar-los el seu creixement desordenat. 

La casa abandonada es va cobrir de rels i serps, 
andromines i molses ballen juntes pels llibrells; 
camí del cel s'ajunten oronetes sense hivern, 
insectes que no saben el viatge que han mamprés, 
roders destrellatats, botxins amb veu de cotó-en-pel. 

Ningú sap d'on va eixir aquell verd cancer als gelius 
espais de buit immens carents de caires i de nius 
on viu en llibertat la llum del sol, on els captius, 
els assassins marcits, els esperits deis morts i els vius, 
les portes d'or del cel i el paradís entre dos rius. 

Adeu a tots els fruits que van brotar d'aquelles flors,  
adeu a les promeses emboirades, als amors, 
només canviar d'agulla es perd el fil i es perd la por; 
avall queda el naufragi, pells d'onada, sang i rou, 
s'afonen els avars amb les butxaques plenes d'or. 

Les heures salten ràpides teulats, balcons i murs, 
esquiven els paranys, l'atac deis núvols i els besllums, 
escapen al control dels qui controlen el futur, 
i en travessar les llunes i les òrbites i els nucs 
l'alé de l'espai còsmic ha llençat un bes de fum. 

QUAN LA LLUNA 

Quan la lluna s'acosta a la ciutat, 
portada pel vent fresc
dels últims jorns d'hivern, 
i la nit va fonent-se per moments 
als carrers emmudits 
i amb sorna, 
socarronament, 
somriu. 
Quan la lluna s'acosta a la ciutat, 
amb l'oratge que mou 
l'ombra dels arbres torts, 
tu ets una finestra en  un cantó, 
una llum groga més, 
i el teu somni u més en la foscor 
que creix. 
Mirant amunt, 
foscor per fora, claror dins, 
la boira dorm i difumina el pis on vius, 
i amaga la ciutat, 
i amaga la ciutat, 
i tu no veus 
el fem que hi ha, 
i tu no saps 
quant de fem hi ha. 
Quan la lluna s'acosta a la ciutat 
s'escolta anar tancant 
les portes als carrers, 
el teu somni és un amor nocturn 
que al teu voltant somriu, 
i tu creus 
que el somni és realitat 
i viu. 
Quan la lluna s'acosta a la ciutat 
lladrucs de gossos solts, 
olor de tarongers, 
un camió, 
un grapat de fematers, 
pero tu sols veus cel     
i no saps 
que estan arreplegant 
el fem. 
Bona nit. 



CAMÍ VELL 

El darrer colp de fusta 
d'un tremolar de carro 
s'endú la llum del dia 
la pintada harmonia   
d'un llenç de cel flotant, 
de colors indecisos 
estesos per damunt 
de tot desig de blau, 
imaginat, valer. 

El darrer colp de fusta 
d'un tremolar de carro 
era un gemec volant 
sobre el camí empedrat 
lluent, desigualat.   
Home i cavall, 
un xanglot de raïm,
una taronja, un entrepà, 
una bota de vi. 

La darrera miqueta 
de sol abans de caure 
s'emporta les mil ombres 
l'acompassada dansa del 
vent desapareix,  
voltejar de les rodes, 
esmussar de la fusta, 
badallar d'una font 
il·limitadament. 

El darrer colp de fusta 
d'un tremolar de carro 
era un gemec volant 
sobre el camí empedrat 
lluent, desigualat.   
Home i cavall,
un xanglot de raïm,
una taronja, un entrepà, 
una bota de vi. 

I 

, 

Els buscadors d'estreles 
esperaran a l'hora 
per a eixir de les brosses 
i les corfes on viuen 
i ses menudes llums 
començaran a estendre's 
les fantàstiques llums 
dels habitants que poblen 
el ventre de la terra. 

ENCARA PLOU 

A  poc  a poc 
ha anat fugint el temps, 
encara plou 
i pels carrers abaixen 
corrents d'aigua. 
Des de la finestra 
es veuen les ones 
que fan als bassals, 
en caure, les gotes. 
Un dia com altre, 
l 'any setanta-set   
comença ploguent.   
Encara les velles 
es posen la conca 
als faldons de la taula 
i es calfen els peus; 
algunes recorden 
fa vint anys arrere 
l'any de la riuà; 
les velles memories 
es tornen tristor 
Sol passar a voltes 
en dies de pluja 
quan l'aigua que mulla 
els carrers i les cases 
hi cau lentament   
mentre a poc a poc... 
Apoc a poc
ha anat fugint el temps, 
encara plou. 



CARGADITO 

Cargadito de fantasmas, 
con la luna a las espaldas 
y a los pies, 
caminito que le trajo 
desde el cielo hasta el trabajo y 
después, 
cargadito de silencio    
vuelve a casa sin remedio 
ni oración,  
caminito a ras de tierra 
mientras que su boca encierra   
su canción. 

Cargadito de manzanas         
lleno de esperanzas vanas 
y a sus pies 
la luna se desvanece 
tan pequeña que parece 
lo que es. 
Cargadito de promesas 
caducadas, pero ilesas 
del traspiés 
de andar vivo por la vida, 
tan ganada y tan perdida 
como ves. 

AMB UN RAM DE FLORS 

Amb un ram de flors 
espera l'any nou 
mentre recús un parell de calces.  
El missal ben prop, 
el sucre i un got 
que a l'horabaixa fumeja malta. 

En un mocador 
de dol al cap 
xiuxiua resos, junta rosaris 
per als qui més vol, 
per a tot lo món 
que se li escapa com si estiguera 
amb un ram de flors 
allà als seus anys nous 
i la deixara el tramvia en terra. 

Encara la veig 
en tant al carrer 
menuda i un poc ajupideta 
pensant a cada pas 
si avançar l'altre peu, 
ben prop de la paret de la vorera. 
Encara la veig 
Anar a espaiet 
quan el dia és clar 
arreplegant el sol de primavera. / 

Té el rostre arrugat, 
noranta passats, 
tota la dentadura postissa, 
el cos prim i curt 
per on han passat 
la llarga guerra i els parts deis fills; 
les mans, un poc d'os 
a un folre de pell 
tacat damunt la pal·lidesa; 
els ulls afonats, 
cabells platejats, 
cobrint-li els muscles 
la toca negra. 



NO ENS VÉIEM 

El cabell esponjat, la permanent, 
i la finestra oberta, era juliol, 
et vaig perdre de vista en un cantó 
no t'he tornat a vore ja mai més.  
Et deien amb un nom americà - - 1 

aspiraves a créixer amb tacons 
el teu món era d'un altre color 
dubtaves molt, no tenies res clar. 

No ens véiem molt més d'una volta al més; 
a mi em semblava poc, a tu prou, crec.      
El  tema era l'amor, els llavis teus 
anades i tornades, fer paus i adeus.     
Camí de confident a enamorat, 
escoltava els teus mots al cul d'un bar. 
Capvespres per a anar teixint clarors tres 
anys pera oblidar de sobte és molt. 

Una cervesa enlloc, un passeig curt,    
volies no voler, no hi havia mans; 
jo pareixia ferm, seré, segur, 
mai et vaig dir que a mi em passava igual. 
Una faula d'adreça i de nom vers 
que no sé si sabré com va acabar 
ni si al remat deixares el treball 
per fer allò que desitjaves fer. 

Vullc creure de la faula sens final 
que és bonic el paper de foraster 
arribar per sorpresa com el vent,  
i de colp esvair-se vent avall. 

No ens véiem molt més d'una volta al més; 
a mi em semblava poc, a tu prou, crec. 

EL MUSSOLET 

El mussolet mirava 
des de la garrofera 
com si fora un joguet, 
pero no ho era, 
com si fora un joguet 
d'ulls grans cos redonet. 

Van passar homens bruns a treballar, 
emblanquinats de pols, emblanquinats, 
amb la claror als ulls, lligó a la mà,  
van passar, simplement, a treballar. 

Després passaren dos enamorats 
que anaven inventant amagatalls; 
cercant el paradís enmig del camp 
es varen perdre els dos enamorats. 

Van passar policies, caçadors,   
assassins i cadàvers i retors, 
assumptes de molt mala explicació, 
i el mussolet anava fixant-se en tot. 

A boqueta de nit 
el mussolet venia 
i amb els ulls ben oberts 
tot ho veia. 

El mussolet mirava 
des de la garrofera 
com si fora un joguet, 
pero no ho era, 
com si fora un joguet 
d'ulls grans, cos redonet. 



EL GRANERER 

Ha corregut tot lo món de cap a cap, 
ha conegut a la gent per a be i mal, 
ha resistit la calor, la tempestat, sempre 
camina lleuger amb son cabàs. 

De tant de dormir al ras mirant al cel 
ha deprés a llegir el firmament, 
la pols de tots els camins ell la coneix 
va per els pobles cantant: el granerer! 

Ningú sap si està trist o està content 
ningú sap si plora o riu, ell no diu res; 
ell pensa que quan nasqué duia penjat 
ple de graneres i fam lo seu cabas. 

I encara para quan veu que es pon el sol, 
recorda perduts amics, perduts amors, 
canvia mil voltes lo món pensant tot sol, 
ha begut en cada riu i en cada font 
el príncep de la granera i de la pols 

LA TORRE 

Allí esta la torre amb els ulls cap amunt 
que no vol mirar cap avall 
i tots els divendres el vell mig-armut 
es fa venedor del mercat. 

No té res a vendre, tot ho ha perdut 
i tot lo que guanya son anys 
venerable anciana que perd la salut 
dins dels murs, tots plens de forats. 

, 
Es l'últim reducte de l'antic castell, 
el tros més antic de Torrent, 
un gegant de pedra que es troba dolent, 
malalt d'anys d'oblit de la gent. 

En un temps fon càrcer d'un cèlebre pres, 
dels altres en foren molts més, 
després fon silenci, mercat, magatzem, 
recer de coloms, monument, ... 

D'allo que fon castell ara ja fa molts anys    
el testimoni són velles pedres, vell fang, 
de la torre que fon soldat en millors anys 
en la que un arbre creix i els ocells van niuar 
sols queda un record trist, mireu, 
mireu què vella està! 

L'últim pres que queda 
ja es pres molt de temps, 
lligat per les seues arrels, 
és una figuera que esguarda el carrer 
per a buscar el sol i el vent. 

Als forats més amples fets en les parets 
es troben els nius deis ocells, 
soldat que li deien el més brau i fer 
esta fent carícies als nets. 

D'allo que fon castell ara ja fa molts anys 
el testimoni són velles pedres, vell fang, 
de la torre que fon soldat en millors anys 
en la que un arbre creix i els ocells van niuar 
sols queda un record trist, mireu, 
mireu què vella està! 



LLAURADOR 

Llaurador. 
Tornar cansat 
d'haver llaurat 
la pell de l'hort. 
Llaurador. 
Aladre i solc, 

Llaurador, que dus olor a fang, 
les mans plenes de calls 
i el cos dur i suat. 
Llaurador, 
saps que si el poble creix, 
el miracle s'ha fet 
del treball de la gent, 
no hi ha res més. 

séquia i camí, 
fang, aigua i sol 

Llaurador, 
només tu vas al camp; 
el teu fill se'n anà a 
treballar assentat. 
Llaurador, 
saps que si el poble creix 
el miracle s'ha fet 
del treball de la gent, 
no hi ha res més. 

No hi ha res més que un solc de llaurador 
no hi ha res més que el martell del fuster, 
no hi ha res més que l'algeps de l'obrer, 
no hi ha res més que el pinzell del pintor. 

Llaurador 
t'has quedat 
tan lligat 
al teu hort 
que els teus peus 
fan arrels 
i que els teus tarongers 
són els amics millors, 
llaurador, llaurador.
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