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El poemari Brossa de poemes, adob 
de noves veus, de Salvador Martínez 
Muñoz, fou guardonat amb la Rosa 
d'Or de la Pau al xxviii Premi de 
Poesia dels Premis Castellitx 2004. 
En foren jurats, Llorenç Antich Tro-
bat, Pere Fullana Puigserver, Gabriel 
Janer Manila i Pere Mulet Cerdà.

salvador martínez muñoz

Salvador Martínez Muñoz (1962). 
Adepte/afiliat a les manifestacions de 
tall artístic. Amant del joc que li dóna 
el llenguatge. NO sóc partidari dels 
sermons sinó del SER que tenen els 
MONS que diuen coses a l’home,a  sa-
ber, la pintura, l’escultura, la música i la 
literatura. Sóc un entusiasta del món 
publicitari, dels muntatges audiovisuals 
i de tot allò que sigui organitzar exposi-
cions, convocatòries culturals i manifes-
tacions teatrals —l’escola on faig feina 
sempre m’hs donat moltes possibilitats 
de fer-ho—.



5

Premis Castellitx 2004 · Poesia
pc2004-p-r-0191-0158

Brossa de poemes, adob de noves veus

A manera de pròleg

Brossa de poesies, poesia de Brossa

Farà, si fa no fa, tres anys que vaig atalaiar i entrar, amb peu fiter, a unes 
terres farcides de brossa de paraules i encisadores textures de sonoritat. Era 
una terra per fer i fèrtil en nous discurso. Era un lloc ple de llavors mor-
fològiques i de pol·len en vol que enlairaven nous accents de vocables que 
s’abocaven a novells sementers semàntics. Era una terra per caminar. Ben 
artigada i eixarmada... Era un indret per llegir, per elegir i eixir vers un 
nou VERS. Aquest món tenia un nom: Joan Brossa. 

Fent referència a l’obra que bressoles entre les teves mans: “Brossa de po-
emes, adob de noves paraules” el lletraferit que sóc confessa que està immers 
en una cruïlla d’ influències on hi romanen les imatges, els color i les textu-
res del món pictòric, endemés del codi utilitzat per l’art minimalista o, fins 
i tot, el llenguatge de la publicitat. Tot plegat, m’ han abocat a un discurs 
expressiu que m’allunya, avui per avui, del poema “narratiu” i m’apropa 
força a la poesia visual. Així, la paraula “Brossa” i “Adob” tenen un sen-
tit cabdal a l’obra que estats acarant. A saber, és una obra de transició, de 
pas, de crisi, de mutació i d’accès a una nova manera de dir les coses que 
té “L’ home-mot” que ve, cercant i trescant, de “L’ home de ca les ànimes”.

Aquí hi trobaràs vint-i-dos poemes, de vers lliure, que giren entorn a la 
passió amorosa que sentia l’ home que vivia en mi. Era l’ home de “Ca les 
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ànimes” el qual, de gust, i perquè ja no sentia el gust d’allò que deia, ha 
evolucionat cap a “ l’ home-mot” —fent al.lusió al poeta Pau Riba i la seva 
obra Al·lolàlia—.

Així, “L’ home de ca les ànimes” ha escrit els seus darrers vint-i-dos ver-
sos narratius que han estat l’adob i la brossa que han fet brostar “ l’ home-
mot” que, amb vuit treballs, de tall visual eminentment, avui, s’expressa 
en versos minimalistes, contundents i picadors de la raó i la sensibilitat de 
l’ home.

Avui es tanca un cicle per a mi però se n’obre un de nou i força engres-
cador on el denominador comú, d’ambdues maneres d’expressar-se, és el 
fer veure coses de les coses que ens enrevolten i que no callen… Sols cal es-
coltar-les, recontar-les i que calin en el pou de sensibilitat que tots duim a 
dins nosaltres. 

Així, avui, sóc aquí senzillament perquè hi ha hagut persones que han 
tengut la cortesia de voler llegir i acaronar, amb els sentiments, les em-
premtes d’uns versos que no parlen d’un poeta sinó sols d’un lletraferit.

Si. Sóc un lletraferit que estima la textura sonora de les paraules. Un 
lletraferit que té dèria per jugar amb les veus i allò que veus escrit. No sóc 
un escriptor sinó sols un cercador de criptes on romanen les paraules que es-
peren es crit… escrit. Aquí és on entre el meu joc: obrir la cripta, esvalotar 
paraules, valorar sonoritats i, sobretot, valorar les imatges de bellesa que 
ens poden denotar. M’agrada fer volar els sentits i donar sentit a tot allò 
que em brosta de la raó i el cor i, d’aquesta manera, donar corporaïtat a tot 
allò que em passa de l’esperit a l’espai.

                                                                                 Sóller, abril de 2004
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L’aiguaneix del llenguatge perenne, fet poesia, NO és una caSuali-
tat horitzontal sinó ans, tot el contrari, una caUsalitat que fa i dóna fe 
d’horitzó a la veu. Ara, no volem un descasament expressiu entre el sen-
tir i donar sentit al món. Ara, volem un glossar i un desglossar la posició 
d’un lletraferit, adult, que pretén no fer un adulteri comunicatiu amb la 
brossa de veus que romanen a Ca l’home-mot.

Què fer? Volem un quefer —des del vici d’expressar— que pugui 
vèncer les vicisituds dels murmuris que romanen a la geografia dels sons. 
Així, podrem perbocar, la boca, a una nova raó de ser envers les veus. 
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Innominada musa que sanglota  el vici d'ocupar,
a doll d'auques, la veu feridora.
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MUDAR-TE ELS PEUS

Amb el gest d’endreçar el llindar dels ulls,
m’endinsaré  a l’ablució d’una arribada a port
empeltat de solpost i embatols amb accent de gavina.
Així, com si res, mastegant un bri de fonoll,
m’ajauré a una platja amb petxines 
per mudar-te els peus amb sudaris d’alga.
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CONDIMENTAR

Tinc el corprés,
de la festa que dus escampada pels ulls
amb veu de gavina i corn marí.
Per mor d'aquesta falca, d'aquest glatir,
mansfermat i enfeixugit de veu entotsolida
m'esmussa l'arna que traspua la meva biografia.

És llavors, a cor de premonició mistificada,
que et vull condimentar amb un vers
rabiosament untat de ruda. Un vers,
com una heura, embolicant els rastres i les nafres
de la carn. Un vers, una veritat
com una taula parada,
com un paner ple de papallones,
com el cel més obert ple d'un piular de siurell.
Un vers, que et vol fer jeure, als peus,
les claus de tots els panys.
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ADESAR

Adesaria el gest d’emmelar-me les mans
per poder acaronar la veta d’alba que suen els teus ulls.
…i em llogaria a l’alfabet  de cercar
sols per ensumar, llatzerat com sóc, les petjades del teu nom.
 
Tu ets l’argot de fer bellesa
entre un bri de menta i una bavarada de fonoll…
Amb tu, m’estira l’homilia d’esfullar herba-sana per aromar la façana
                                                                                                                del món.                             
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APAMAR

Voldria apamar l'endemisme del teu desnú
espipellant-lo amb l'abecedari de les ditades…
i tot just,
per mor de tu,
endur-me'n, a ma pell, el misteri de les teves espícies
perquè  me badassis l'escriptura dels olors.

Quan et veig al ras 
com una platja  brodada de pleniluni,
els ulls em tremolen com un envelat xop i desllorigat.

Lluny de tu, se’m posa missa rasa a la boca…
i els ulls se m’enfeixen nuats entre fonolls envinagrats
i grums de sal. 

T’enyor. I a clams i a salms,
se m'eixala l’aucellat rostre  de l'estimera.
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ELLS ULLS

No puc desdir-me
de la primfilada necessitat casolana
de guaitar-te els mugrons dels ulls
on hi ha arraulida la llum,
a trenc de pupil·la,
assaonada d’herbes remeieres.
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A TRENC DE PUPIL·LES

A les cel·les de les paraules
hi embastaré els sons de petjades aflautades
per millor endomassar el vers de mirar-te als ulls.
I a les mampares de la veu,
entelades del baf de tu, hi onejaré el dit
llaurant l’escuma del teu nom.

Perquè no me n’afluix d’espipellajar-te,
amb l’heura d’un poema,
el safareig dels teus ulls…
et ripuntaré un arabesc, fet de fil d’alga,
en el trenc de les pupil·les.
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A BECOLL

Duc a becoll un embastat remor de xirimies.
Un atapeït brot de flors en badall.
Una aromatitzada taleca
llogada de sutja d’espícies
i un cel condret, mudat amb la rosa dels vents,
on poder ensumar l’esca de les teves paraules
que les vull posades a plom sobre els meus llavis...
I és per mor d’això
que untaré el meu testament amb el borrissol de tu
i esfilegassant la llum 
ripuntaré fesomies de messions cap a tu. 
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BAUME

Tenc la saliva avorrida de dur paraules malplegades.
I duc en els ulls una pupil.la de pissarra
on escriure’t un oracle d’elogis.
Duc a la boca una premuda de mots,
aixamplats i estufats,
per eixordar l’escanyadura
i dir les coses amb la llavor dels noms.

Dir-les, de fit a fit,
empeltant mots de gènesi
sols per seduir-te a tenir un endemà amb mi…
I cuejant la llengua,
ensalivaré un entabanador amitges
entre el frec mascle d’un mot enravenat
i les empremtes que hom deixa
en el coit de dir-les.

Sols així,
podré espipellejar el baume que deixes
quan passes de meu esperit a l’espai.
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ULLS MUDATS D’AIGUANEIX

Arribares amb els ulls mudats d’aiguaneix
amb una fada d’aigua xiuxiuejant faules 
abillades de mots en zel disposats a estimar.
Arribares amb els ulls maquillats de boca de claror
feinejant embostes de llum per eixir un mugró de pleniluni.

En els teus ulls, terra de bandera blanca,
hi queda exempt un panorama de filferro.
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VOL  LENTÍSSIM

Alladeçà d'aquest repte,
per abreujar el meu deixondir de tu
vaig esmussar la rosada
fent una baga de buguenvil.lia i ruda
i prement
sense conformitat,
sense rumb,
sense pressa,
amb vertigen,
amb desig,
amb fam,
obsedit,
com un pecat desplegat,
amb la cerimònia d'un ferro al foc,
amb el prest de dir-t'ho tot
i el préstec de que em volguessis escoltar
Vaig començar un vol lentíssim,
al circ coent del crit,
on me n'he servit, inaccessiblement,
de la teva assumpció aucellada.
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L'EVANGELI D’UNS ULLS 

Els teus ulls, de llum de tardor,
foren calcats en una brossa de bosc
i esporgats en l’escuma d’una onada...
Dus en els ulls una titella de claror
que fa de batall a la boca de llum que són.

Dus en els un evangeli...
unes tumbagues
que anellen endemismes de traspuar veus...

Tot just per això,
fressaré camins per adobar terra endins.
Eixarmaré boires per conrear transparències
i artigaré cegueses per l’endemà d’un mirar clar.



salvador martínez muñoz

20

Premis Castellitx 2004 · Poesia
pc2004-p-r-0191-0158

TERRA PITJADA

Vull desfer-me’n de la nosa
de  desmoblar els ulls de llums,
de rodar la clau de tancar
o de posar mates agres a les branques d’on portal.

Però què hi farem…
duc l’escriptura esquerdada de trepitjar la vida
i en els ulls, un mapa de terra pitjada.
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ULLS CASOLANS

A l’endemà que calgui
esfullaré les veus que no vulguin emparaular el món
i afiliat a l’ofici de versar,
m'amorraré a la pell de les coses
per setjar-me, amb la mà embruixada,
les aromes que traginen...

Adesiara, 
m'encisa el manuscrit d'uns ulls casolans
—on llueixen les belleses cavil·lades—
que duen la lletrada d'un mirar clar.
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VES PER ON

Ves per on
que és debades dur coixesa de mirar
quan posam, sobre el silenci de callar a  l’home,           
el batall ardent de la llengua...

És llavors,
quan hom ha d’entendre
que duim, a la renouera mirada,
una bassetja
que fa marrades xiuladisses
empunyant una caliuera de forjar paraules.
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Avui, hem de menester esperonar
la sola de les paraules
per fer romandre  l’estètica oral.
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FER ELS AMITGES

M’estira fer els amitges amb els manlleus de la matèria. No des de l’al-
químia de la metàfora sinó des de la morfologia de la metamorfosi. Vull 
adob de matèria. No des del plagi sinó des de l’escaire d’un pla d’execu-
ció. No vull un blanc, ben badat, enfitat de naftalines de silencis sinó 
plaure’m mastagant mascara de tinta i vatuant feneria. Vull mà manada 
de matèria, farcida de remors de bova, fent fermalls dels bastiments de 
la llum. Vull vena de llapis on hi vagin a nodrir-se paraules en calent. No 
vull un eixorc anonimat sinó un esperit en nòmina que posi arramba-
dors de cap el cel i, arribant-hi, pugui penjar les icones de plàncton marí 
que tenen els ulls de les coses. No vull un penediment fat, estantís o tu-
dat, sinó un “per mor”, d’empelts de bellesa, que facin coïtjar les alfàbies 
dels ulls. Vull paraules falagueres, esblanqueïdes i assaonades que no do-
nin referència sinó existència de les coses. De bat a bat, i des del buc dels 
ulls, vull llepar el barram del gatzoll que aixella el budellam dels mal-
noms i, de fit a fit, no vull sermons sinó els mons del ser.
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Al món... no vull imitar-lo
sinó imantar-lo. No vull fer-ho amb 

sermons sinó amb el SER dels MONS 
que m’enrevolten



salvador martínez muñoz

26

Premis Castellitx 2004 · Poesia
pc2004-p-r-0191-0158

Sóc coS
i raó… del raor de l’escriptura
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autoretrat
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sonet
al

SO

NET
d'un silenci
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a b c d e f
g h i j k l m
n o p q r s
t u v w x y

z
Text on hi ha ficat el que és just, és a dir, és un text justificat
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CAN

SO






