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He arribat a escriure-li a un 
jersei verd, a uns ulls verds que 
mai han sabut mirar-me, he de-
dicat lletres a tots els que m’han 
clavat mà, i he rebut orgasmes 
fingits que s’escapaven per la 
finestra cada cop que intentava 
inspirar, perquè ja se m’havia 
oblidat respirar fa temps. I a mi, 
ningú m’ha escrit poesia, sols 
arrapades en l’esquena i algun 
vers amb falta de prosa.

L’amor tràgic fins i tot, po-
dríem dir, aquesta experiència 
on hi ha un lliurament total a 
ser viscut amb totes les con-
seqüències, sense previsions, 
sense preservadors ni zones 
de confort, ans al contrari, més 
aviat ens hi trobem entre els 
poemes de Gilabert un discurs 
on podem partir del moment 
on aquest amor de joventut ha 
finit, però cal fer un esforç de 
superació, o de supuració de 
les ferides que el camí recorre-
gut ha deixat. És aquesta zona 
de desconfort, d’enfrontament 
amb el moment de la superació 
de l’experiència amorosa on 
arranca Temps.

Samantha Gilabert

Beniarrés, 1994.
El destí volgué que fóra rossa 
amb ulls blaus i que comença-
ra  a estudiar percussió i cant. A 
més a més balla i escriu poesia.
Gestora administrativa de for-
mació, cursa estudis de comerç 
internacional.
Pel que fa a la poesia, va comen-
çar a escriure en la intimitat, 
aquell lloc on Aznar parla català, 
i es va iniciar a recitar a un petit 
indret del seu poble, el Barranc 
del Port, a les nits de poesia que 
organitzava l’Ateneu Popular Ar-
rels de Beniarrés. Allí, sota la mi-
rada dels estels i dels seus amics, 
va decidir que volia escriure més 
poesia.

TEMPS és una veu amb múlti-
ples interpretacions, però so-
bretot és un poemari de supe-
ració i de supuració de dolor 
i ferides. Al llarg de la prosa 
poètica de Samantha Gilabert 
fem un recorregut que va des 
de l’assumpció de la pèrdua 
al record, i finalment, a la su-
peració. Temps difícils, però 
temps d’esperança.

Temps



Temps

Samantha Gilabert
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CICATRIU

Han cicatritzat totes les voltes que m’has dit amor.

I potser li he buscat un sentit a la soledat, que m’acarona 
cada nit i em recorda a cau d’orella que m’estime i que 
sóc feliç amb ells, amb mi, amb nosaltres, que m’he 
reconstruït i sobretot he seguit amb tu al cor, al punxegut 
que fa temps no s’amaga, sense musa escric, segueixo 
escrivivint, cantant(te), tocant(te).

M’estime tant com et vaig estimar a tu, m’estime de la 
mateixa forma en què em provoques ferides, m’estime 
com per a deixar-te anar i no tornar a parlar de tu amb 
ningú, que les cicatrius ja ho fan per elles soles, i tu 
ho saps. Són elles les dels missatges, són elles les que 
et recorden, són les cicatrius les que em demanen que 
aparegues en forma de paracaigudes.

Però no estàs.
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TOT EL QUE ENS QUEDA

Podria escriure sobre l’amor però t’has quedat les lletres, 
has vingut en forma de musa per a recordar-me que la 
prosa sols necessita uns ulls i un poc de distància. I les 
nostàlgies venen de dos en dos, perquè obric els ulls i 
no estàs, i no et puc tocar i em fa por trobar-te a faltar i 
que passe el temps, el temps suficient perquè no puguis 
tornar mai més i la poesia es quede en versos salvavides i 
recorda que sis més sis són dotze i tot això que em fa por.

No estàs, i t’has deixat uns llavis a mitges, el cabell m’ha 
deixat de brillar i clar, el meu somriure porta el teu nom.

I ho sent, però he de tornar per tu, he de tornar per tot el 
que ens queda, per tot el que no hem començat.

I que sabran ells si ni tan sols entenen el significat de 
la paraula poesia, quan tu t’has quedat amb tot, t’has 
quedat amb el meu blau i el món comença a ser una 
mica menys cruel si eres tu el que em mires, si sols tens 
ulls per a mi, tot segueix el seu curs. Però no estàs, i el 
que és pitjor, no et puc abraçar.
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DIVENDRES I ADEUS

De vegades, encara quan mire cap avall, et recorde 
xuclant-me l’ànima, el cor, la vida, donant-me tot el que 
pensaves que no et feia falta, tot el que has perdut, tot 
el que pensaves que estava dins meu, tot el que hem 
perdut intentant trobar.

Estic segura, que cada divendres quan entres al que va 
ser el nostre llit, somrius, i jo també ho faig, a l’hora i pel 
mateix motiu.
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