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Voramar, l’alta mar
del fons sura i s’atansa,
els ulls de peixos orbs de llum opaca,
la veu germana ordint com una manta
de sal negra les aigües, l’aigua
de l’alta mar morint-se’m a les palmes
memoritzant-te voramar el cos,
estanca gota espurnejant del sol
de nit abans de l’alba,
flassada sobre el llit de l’alta mar,
llit net del lluny dolor,
ple de ma vida ser
tanta.

9 7 8 8 4 7 5 8 8 8 5 3 8

PVP 16,00 €        10265459

Últims premis dels Jocs Florals 
de Barcelona

2014 Melcion Mateu 
 Illes lligades

2015 Miquel de Palol 
 Dos Cors per una Bèstia

2016 Eduard Sanahuja  
 Teories del No

2017 Pau Vadell
 Esquenes vinclades

2018 Hilari de Cara 
 Quaderns del port

2019 David Caño 
 Un cos preciós per destruir

Txema Martínez
Maria

Premi Jocs Florals de Barcelona 2020

C_Maria.indd   1C_Maria.indd   1 28/7/20   15:0628/7/20   15:06



Edicions Proa
Barcelona
2020

TXEMA MARTÍNEZ

Maria
premi jocs florals de barcelona 2020

maria_TRIPA.indd   5 7/7/20   9:40
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11

Vetlla

Un vel de nit tancada enclou la por
a estar sol, meva soledat enclosa
en llençols filamentosos de pinassa
on el meu bosc d’obscura obscuritat
sola, en el bosc obscur de mi, dins
on el reialme es crema de Tu, sol
viu de la vida viva, flama blanca,
etern zenit sense ponent mai sola.
Mira al blanc regne dins de mi de Tu,
el sol espill de llum de llum de lluna
d’ombra increada de la por sens Tu,
de negror incandescent al bosc de mi
sense sortida que no vol sortir,
el blanc entorn del fill cansada terra,
el blanc hòstia que es lliura a cremadent,
clariana blanca enclosa entorn la fosca
mort esfilagarsada de mi, dins,
mort pa que es lliura a prendre.  

Que és el cos
teu davallant qui vívid s’encimbella
damunt de tota mort i tot dolor
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blanca blanc mort dolor per Tu,
taca blanca de lluna sol al sol
obscur de mi, tranquil·la lluna blanca,
dolça emparança que la mort aviva,
aquesta mort de mi que en Tu no mor
i és vel i és bosc de nit oberta.  

Que és
per Tu badiu l’obscuritat calenta,
vetlla la por i la mort de vida vetlla.
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Primera llum

De la tenebra vens en llum no usada,
flama invisible que no destrueix
i és,
foc latent que latent escalfa
i encén la cendra morta
en la tenebra nostra,
perquè a aquesta tenebra venç i em mostra
el foc negrum que escrosta
silent, com un escalf absent,
aquesta meva nova llum
incendiada,

ombra de llum
vora la teva llum arrecerada.
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Duran

No mostraran la meva imatge
les aigües que es desfan
en l’aigua d’aquest riu, en l’aigua estanca
que a si mateixa, pell a pell,
s’acaricia. A la llera soc
la meva imatge exacta, boca amunt,
i enllà de l’aigua la teva aigua em toca
pell contra pell fins que la pell de l’aigua
es torça tant que s’aquieta i és
la sola imatge una.
I mostraran aquesta imatge
les aigües que es desfan,
ferida líquida que supurant
podrida es regenera, 
fixa davant la por
—el mal com una música de branques,
llavor que lluca en una sang verdosa.
I el teu cos flota riu avall, riu quiet
t’afones, sures en la transparència
desancorant la sola imatge una
fins al centre del clot,
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mirall l’un al revers de l’altre,
mirall un al reflex
que s’engoleix i exhala 
sobre les aigües.
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Música del foc

La música del foc
vocalitzo,
senil abecedari,
devastada memòria
que en la pròpia esplendor del sacrifici
eleva un caramell d’abelles mortes
sobre la llar de mel,
el jóc de pins en cendra
alletant-me, llepant
de brasa les genives fins
a la calcinació, mudesa d’úter,
desparaula de tu.
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