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Ontinyent, 1969. Naix, estudia i 
viu a la ciutat d’Ontinyent. Entre el 
89 i el 94 viu a la ciutat de Valèn-
cia on es gradua en l’especialitat 
de Fotografia a l’Escola d’Arts i 
Oficis de València.
Envers (2012) és el seu primer lli-
bre de poemes dins la col·lecció 
Mil poetes i un país. En el ma-
teix any ha publicat a l’antologia 
poètica Estels de paper, 21 poetes 
per al segle XXI. També ha parti-
cipat amb un poema al llibre Au-
tisme, trenquem el silenci amb la 
poesia (2013).
La seua activitat literària és desen-
volupa al El desert de les parau-
les, el blog personal on l’autor 
manté el seu contacte més directe 
amb el lector.
www.eldesertdelaparaula.blogspot.com

Caòtica neix de la contem-
plació. El jo poètic es situa al 
marge dels esdeveniments, 
potser per la situació real a 
la vida del poeta, aturat en-
mig de la crisi que en aquests 
anys travessem i que sembla 
capacitada per enfonsar fins 
i tot la tendresa. Podem crear 
del no-res un personatge. Un 
jove d’edat incerta, major 
per ser jove i jove per ser 
major, que sent com la seua 
vida s’atura.

Josep Antoni Alfonso Caòtica Versemblança

Rosa d’aigua
la flor d’Anna
pètals que s’estima
el matí mullat
humida i fresca
com de la nit el dia
i de la llum la foscor
seca i tendra alhora
que desestima...

... de lletres estimat
de mots trasbalsat
vers a vers ferit
d’un salt encavalcat
terrabastall
de somnis desitjat
com una llapassa
a mà reescrita
sobre l’esquena
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Als meus pares, Pilar i Paco
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Mentre escric camine
entre versos desescrits
mot a mot
entre paraules
recolze la meua ànsia
la meua ànsia recolze
entre paraules
mot a mot
desescrit entre versos 
camine mentre escric
entre versos desescrits
mentre escric camine
entre paraules
mot a mot
recolze la meua ànsia...
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El territori no entén de propietaris
sols s’expressa en frases fetes
anotades al diccionari per ordre
de jerarquia i procedència
poc importa el permís del subjecte
o del partit o de la cesura del vers
s’inscriuen sinònims i antònims
metàfores d’estricta pertinença
d’un home advers ara i ací ferit
per versos orfes de terra en propietat



[ 23 ]

La terra ja no és plana, diuen,
des de fa un temps és esfèrica
però dins del cap redó de la gent
continua sent plana com la poma
quan la talles en dues parts pel mig just
però si fóra la fruita del paradís
podríem repetir fins a l’eternitat
els pecats nostrats dels avantpassats
mentre la gent s’arrapa amb la mirada
a la línia de l’horitzó per sobreviure

De veritat serà la terra una bola?
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