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Cançons en la nit  
 
 
Sortiríem caminat 

Amb l'aigua entre els peus 

Brisa fresca del mar 

Vents llevantins que ens transporten al cel 

 

Llunes de sal recorren els infinits 

Ulls de mel assalten els sentits 

Mirades perdudes busquen tots els camins 

Mentre l'horitzó s'esdevé en un fil 

 

Amants de la lluna 

Aguantem en la corda fluixa 

No ens llevaran la vida 

No apagaran l'espurna 

 

Passes silencioses i solitàries  

Amaguen la confusió i la por 

Aquella que transmet aquest fil  prim 

Aquell que ens transporta a la claror del sol 

 

Nit dolça, t'espere en acabar el dia 

Amb totes les teues virtuts i cançons 

T'espere en eixir de l'infern 

Per submergir-me entre els teus estels 

 

 

 



~Bruixa del temps~ 

 

Corren els dies perduts entre els mesos 

No s'aturen ni tornen enrere 

Passadissos del temps  

Tenen pressa i no ens comprenen 

 

Passen les hores i els moments 

Ningú s'atura tots tenen l'insaciable pressa 

Quan cau la tempesta del temps 

Deixant oblidats els instants de complaença 

 

Entre tant, ella conta tots els minuts 

Desitjant que tinguen fi, 

Que no siguen infinits 

Presa del temps, vol ser alliberada 

 

I en mig de tants segons troba la resposta 

Descobreix la màgia de la tranquil·litat 

Aturar el temps 

L'acarona i el fa tot seu 

 

Mou el rellotge al seu parer 

Per fi la tranquil·litat l'abraça 

Bruixa del temps 

Ara és guia pels seus batecs 

 

 

 



 

~Dansa del foc~  

Tímida espurna, ballarina de saló 

A passes curtes, avança amb por 

Té moviments fràgils i li manca el compàs 

Un tant estranyada interpreta la realitat 

 

Obrirà l'escletxa en el seu mirall 

Fent gràcil tots els seus gestos 

Els impregnarà de la més pura fermesa 

I de tota la seua majestuositat 

 

Emprarà l'arc de paraules 

I farà servir sagetes de foc 

Convertint-se en la dolça ràbia 

Que ballarà entre els obscurs carrerons 

 

Tímida espurna, es torna flama 

Ballarina de la dansa del foc 

Professora d'aquest ball 

Encendrà la foscor que hi queda 

 

Impregnarà de llum la ciutat 

Ja res pot quedar d'ella 

Somriu orgullosa, 

La seua obra mestra és completa 

 

Incendis de ràbia 

Cremen aquesta maleïda gàbia 

Al so de la dansa del foc 

Al so de l’ espurna roja 



 

 

~Oblidarem l’equilibri~ 

 

El fum espés ens guarda de la nit 

Ens envolta, ens protegeix 

Deixant-nos aquest fanal encés 

Tímides espurnes que ens alliberen 

 

A contrallum dibuixem els nostres cossos 

Ens mirem, ens trobem 

No ens importa el fum 

Ni els metres per sota els peus 

 

Ens enllacem per no pensar en res 

Ens mirem i ens trobem 

Els nostres llavis sols solten poesia 

Les nostres mans endevinen carícies 

 

Amb els metres en vertical 

I amb els centímetres que ens mantenen enlairats 

Hem perdut la por a les altures 

I hem trobat l'estabilitat 

 

Perquè ja no importa l'equilibri 

I molt menys aquesta corda fluixa 

Sols busque el més pur desordre, 

Els teus ulls que m'enlairen fins la lluna 

 

 

 



~Endevina Lluita~ 
 
Dibuixa grans somriures  

Mentre la gent li té por 

Agafa l'espenta dels vents 

Per encoratjar-se el cor 

 

Amaga la seua debilitat 

Més enllà dels estels 

Per sortir enlairada  

I no trobar-se sola 

 

Escriurà llargues estrofes 

Que li calmaran la vida 

Deixant en vint versos 

Tot allò que li crema 

 

Deixarà en obscur 

Tot el passat 

Obrirà l'escletxa del futur 

Per deixar córrer els somnis 

 

Tancarà els ulls 

Per amagar-se de la realitat 

Per escapar cap al cel 

Cercant la seua pròpia llibertat 

 

Endevinarà tendra poesia 

Davant d'un cor fort 

Que amb la lluita del dia a dia 

No deixa escapar la seua valua 

 



~Els anys dels ocells~ 
 

Comencem de  nou 

Arranquem un nou motor 

Enlairem tots els somnis 

Per sortir volant fins l'horitzó 

 

Preparem una nova batalla 

Que la guerra dure un any més 

Per acumular totes les històries  

Fins que les forces ens paren 

 

Amb cada any fem més gran el coratge  

I engrandim les ganes d'enlairar-nos i ser lliures 

 

Avui acomiade l'hivern  

Mentre al meu voltant sona Pau Casals 

Donant la benvinguda al cant dels ocells, 

Al seu vol gràcil i a la seua meravella de llibertat 

 

Ocells que a la llibertat no temen  

Canten per fer veure 

Que la dansa del vol 

És la màgia dels anys 

 


