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La poesia s’escampa per Sant Vicenç dels Horts a partir del 21 de març, 
el Dia Mundial de la Poesia. Els versos escapen del paper i cobren 
vida als carrers del nostre municipi. A les parades d’autobús trobareu 
fragments de poemes d’autors que han participat en el Festival Horts 
de Poesia o que han guanyat el Concurs Narcís Lunes. També hi ha un 
recital de poesia el 21 de març, en diferents idiomes. Altres cites 
amb la poesia, ja tradicionals a Sant Vicenç dels Horts, seran el 
recital “Versos andalusos” de la Casa d’Andalusia, el 25 d’abril, com a 
activitat destacada de Sant Jordi, i el Festival Internacional Horts 
de Poesia, que es farà al juliol. 

La campanya ”Ciutat en vers” busca promoure l’interès de la 
ciutadania vicentina per un gènere literari on afloren especialment 
la sensibilitat i les emocions. Mostrar la poesia a l’abast de la gent, 
al carrer, també ha de servir per trencar barreres i superar la por 
que massa sovint es té a l’escriptura en vers. Multitud de creadors 
i creadores han demostrat, en diferents èpoques, com la poesia pot 
ser el crit de denúncia, de reivindicacions i d’inquietuds socials 
compartides. La poesia és punt de trobada i engranatge de cohesió 
social. 

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
defineix la poesia com “l’art del llenguatge que consisteix a expressar 
segons un ritme, normalment el del vers, un o diversos temes, una 
idea, un sentiment, etc., als quals cada poeta vol donar un valor propi 
i universal alhora”. La poesia transcendeix més enllà de les persones 
individuals. La poesia ens interpel·la i ens qüestiona. La poesia ens 
sacseja. De vegades ens deixa amb la mirada perduda, ens fa volar. Ens 
dona vida, ens arrenca un sospir i ens regala llibertat.
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plou al cor de París
no necessito·l vi
ni·l poema ni ser-hi
jo sé que hi plou sovint
i això ja·m fa feliç
....................................
mon cor plou a París

  15·VI·16

PLUJA

32Joan-Josep Camacho grau [Sant Vicenç dels Horts, 1975]

Narcís Lunes i Boloix [Sant Vicenç dels Horts, 1913-1987] 31

EL PELEgrí [Fragment]

Portant de mil camins la polsegada;
dessota el pes feixuc d’un grapat d’anys,
drecera enllà, forçant la caminada,
          curull d’afanys,
arrenca a cada pas nova alenada,
com arbre mig cremat per la gelada,
que al caure el març, apunta novells 
tanys.

Cansat, d’un cansament que res conhorta
perquè sols amb repòs el pot guarir.
Saltant camins, petjant els solcs d’una 
horta,
          el pelegrí,
tustant esporuguit de porta en porta,
amb mots que ningú entén i el vent s’em-
porta,
implora caritat, bo i fent camí.
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I va ser un nen. I vaig ser un nen. Vaig créixer endins, com una rel. 
Se’m va fer sang, vaig tenir sang que circulava a vena plena, fent 
camins: la vaig notar, va renillar, vaig ser feliç. Ho vas entendre 
i vas venir per oferir-me els tamborets, una cabanya amb llenya 
seca i una civilització diamantina. I va ser l’era de l’adagi de les 
heures, navegant-me flors per l’esquena, galopant-me a lloms plens 
el cor. Vas fer camins, d’un verd molt tendre o blau safir: mars de 
muntanyes. Vàrem aprendre, em vas mirar fins l’ull de l’os, em vares 
dir. Però soc així: soc columnar i m’ensarrono, soc de ciment i caic, 
d’esquena al mar, fent l’elixir més dolç de la cicuta. I llavors al col-
ze esquerre m’hi van néixer una ciutat, una cultura errònia i tretze 
malalties. Vaig gratar fort amb les ungles però ja no hi havia temps: 
era de nit i era la dièresi més alta de la paraula traïció. Em vaig 
fer espiga, i dels grans me’n brotaven geometries insanes. Va ser lla-
vors que van morir tots els conills: vaig tenir l’escalfor del ventre 
dels conills a les mans, palpitant, i se’m va perdre. I ara als dits hi 
tinc taques de mil maneres, mil malalties religioses que tenen tacte 
d’insecte i copulen de nit. Creixen endins. Em tenen el sexe, em volen 
els ulls. Pugen pel mar de l’esquena, em creuen el continent ombrívol 
de la cara i em fan el setge a les parpelles. I ben aviat, quan ja no 
em quedi sang i tu ja hagis cremat tots els pins, quan em faci fer de 
vent només per disgregar-nos les muntanyes, ja me’ls hauran. I seré 
un liquen, i un insecte sec i glaçat brillant dins d’una gemma rara: 
i ja no m’hi veuré, i tu m’hi veuràs dins.

Maria Cabrera Callís [girona, 1983] 33

I VAIg SEr UN NEN



28

Edu Barbero (Sabiñán, Zaragoza, 1961)

CorAZóN grANADA


