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Pròleg

L’aigua raja, la gota cau i es desfà. Com el temps, s’esmuny. 
Com la vida. Però una fotografia atrapa l’instant i un po-
ema l’interpreta. 

Degoteig. Des del mateix títol s’invita el lector a assa-
borir gota a gota. Un llibre per a beure les pàgines a poc 
a poc, una a una, glop a glop. Tornar a mirar, descobrir 
aquell detall...

Fa uns anys vaig tindre l’ocasió d’entrevistar el fotògraf 
francés Bernard Plossu. Parlàvem sobre la relació entre 
art i literatura i m’explicà que per a ell la fotografia era a 
la poesia, el que la pintura era a la novel·la. No ho havia 
pensat mai. I potser sí, tenia raó. La conversa entre aques-
tes dues disciplines artístiques resulta natural i fluida.

Poesia i fotografia són dos captures, dos dispars de 
profunditat. Comparteixen aquesta capacitat de destriar 
un bocí de realitat que roman ocult per a la majoria dels 



mortals, però no per a un poeta, no per a un fotògraf. I 
després de digerir-lo ens el mostren, com dient: veus? 

 
Totes les fotografies que conté el llibre han sigut capta-

des a la Vall d’Uixó lligades per un nexe: l’aigua (paraula 
que no podia aparéixer en el text). L’atzar ha emparellat 
cada imatge amb el seu poeta. Cap dels dos implicats sap 
qui és l’altre. Senzillament el poeta rep una imatge que li 
demana uns versos. I els escriu. I així, entre el joc i l’im-
puls creatiu s’ha gestat un llibre de gran bellesa. 

Us convide a gaudir d’aquesta obra en què 29 fotò-
grafs i 48 poetes ens fan el regal de detindre el temps.

Gràcies pel regal.

                                                     

                                                                 Maria Josep Poquet

València, octubre del 2018
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98 Antoni Ferrer Juan Escrig Adsuara

Boneja i no bonegues des del bronze:
la Vall t’agrairà
que et ragen per l’aixeta o mels o mutis.



1110 Nel·lo Navarro

La terra humida
sent l’esperit que alena:
els déus fan vida.

Josep V. Font i Ten



1312

Corria líquida
entre les mans del poble:
érem ben lliures!

Josep Lluís AbadChema Lorenzo



1514 Núria Andrés del Alar Josep V. Font i Ten

Qui no beu perquè hi veu
sols rudesa i furor,
mira el dit, no la lluna.



1716

M’hi encarava serenament.
Obriria els braços, giraria cua
i me’n tornaria a casa

Begonya MezquitaMar Navarro Llombart



1918

A la mà que espera sempre la meua carícia
li dic: preserva’m intacta la transparència
i continuaràs abeurant-te en la font de la vida i la clarícia.

Manel Rodríguez-CastellóRafael Garay



2120 Nel·lo NavarroAntoni Albalat

El temps s’atura.

Sota el jaspi dels arbres
una deesa  escup                               llampecs de vida.



2322

Acull la mà
la forma de la llum.
Gotes de vida.

Jesús Girón AraqueIván Arencibia



2524

Frisa l’atzar per junyir els vells amants.
Per gaudir-te el bell tall,
bramava com un onagre el meu batall.

Manel Joan i ArinyóConxa Llombart



2726

Rere la porta amagada
entre obra nova i pedra vella
la font de la vida espera.

Paco NebotAlejandro Pérez



2928

Pluja enamorada sobre la textura líquida de l’instant
que esdevé realitat sense finestra
sota el pes diàfan dels núvols d’asfalt sensible.

J. Rafael MesadoMar Navarro Llombart



3130

En estos cauces, brazos
de mi cuerpo, no caben
más lágrimas ni lluvias.

Álvaro GarcíaLaureano Tuzón



3332

A l’aguait, espere a plom l’alenada
vertical de la pluja mentre creuen
pel davant uns passos que brollen set.

Pasqual MasXavier Segarra



3534

Àtoms d’hidrogen 
i oxigen pedra avall:
Coves, riu, mar…

Joan FrancoReis Lliberós



3736

Tigre y guirnalda,
retahíla de mar
en nuestro beso.

Carolina OteroJosep Vicent Salvador Daròs



3938

Flueixen els segles en torrents de vida,
frueixen els arcs, acaronant la joiosa vellesa.
Influeixen els mots, segellats en escletxes de pedra seca.

Josep Lluís NotariRafa Patón



4140

Quietes les gotes
esperen un vent suau
per acaronar lentament la fulla.

Lorena CayuelaXavier Ferreres



4342

Verd entre molses, ullals d’argent,
llàgrimes dolces que el vent inspira,
natura, vida, vall combatent.

Manel PitarchJuan Escrig Adsuara



4544

Serà la llum entre les ribes
la que nodrirà la paraula
entre els plecs del temps.

Vicent Jaume AlmelaXavier Segarra



4746

Un, dos, tres
plinc, planc, plunc,
la prostata

Antoni AlbalatVicent Talamantes



4948

Mi tierra muda: 
donde puede terminar 
el ahogado sus cánticos dormidos.

Enrique FalcónXavier Ferreres



5150

Els torrents desborden el cel. Sagnant.
Mosseguen el carst -lentament- allà baix.

Caminet a l’infern, ens mullem.

Balma AlbalatChema Lorenzo



5352

Invicte encara,
ignora que la set
mai no s’acaba.

Vicent Almela ArtíguezFran Ortiz



5554

Alta, guardada, com un secret, com un tresor,
la teua transparència viva.
Et rebrem amb ansiosa comunió de set.

Berna BlanchÁlvaro Fotògraf



5756

Sura un cos
menut, inert,
cridant el crim, obrint l’abisme.

Marc GranellAntonio Sánchez



5958

                            lligada al vent parlador

fractal espurna                       il·luminada
                                        

                                       abisme en avenir

Manuel BellverPaco París



6160

A l’humit mirall
ara degotims de llum
s’hi llença l’ocell

Josep TurVicent Talamantes



6362

Aceptar el frío que araña el tiempo.
Acariciar el desgaste y el silencio.
Eternizar lo efímero.

Amelia Díaz BenlliureFernando Martínez



6564

Digues que hi ha un bou i una font.
Que el bou és noble i la festa bonica.
Res més.

Manuel Roig AbadJosé Porcar



6766

Només sóc el reflex d’un temps adormit,
el record fugit de la memòria perduda…

Cada racó del carrer on em busque i mai em trobe.

Eva GómezXavier Segarra



6968

La busca.      La busca i no        i no la troba,       mà transparent.
També l’anguila     s’alimenta dels llims     en les tenebres sordes.
La busca.      La busca i no        i no la troba:        amputada carícia.

Maria Josep EscrivàAntonio Sánchez



7170

Enlloc el riu s’ esmuny entre guarets; 
oculta, a dins la llera, hi cruix l’arrel.   
Esbossa el pont l’abisme en la mirada.

Jordi SolàManuel Catalán



7372

Àvida de vida, en cos i ànima es deixa caure
Dretament, verticalment,
fins que el cos sembla un riu, i l’ànima se’n riu

Raquel RicartManuel Catalán



7574

Pixelat saurí de Lego,
La primera gota, lerdo, la negares!
Xop, i cec, ens amenaces: no t’esvares!

Lluís RodaFran Ortiz



7776

Mamella inversa,
incita’m a instil·lar-te
precs de niuada.

Rubén LuzónAlfonso Mangriñán



7978

La lluna negra
corona els llavis petris.
Tot és blanc sostre.

Susanna LliberósJoaquín Gil



8180

Pica de mitja lluna d’amor decreixent,
dis-me: quina part de la meua eixutesa
s’assedega amb la teua absència?

Alexandre NavarroConxa Llombart



8382

cos vigilant 
límit d’ombres i d’aire
mà on hui nies 

Begonya PozoNel·lo Navarro



8584

de fe, cicatrices sueños del tiempo,
venas que manáis cristales de aguja,
tiznad los brazos dormidos del pueblo

David LluchLaureano Tuzón



8786

Prenyadora invisible de la terra: bella, pura i necessària.
No és altra qui acarona i fecunda,

qui desborda i esculpeix les pedres de la història.

Imma MonlleóXavier Segarra



8988

Incideix sobre la superfície repercutint el ressò
la dolça melodia que no permuta, 
el tacte net que s’albira de nou.

Aina Garcia CarbóIván Arencibia



9190

Les gotes suspenen
els primers blancs de l’hivern.
Al fons la distància.

Teresa PascualAlfonso Mangriñán



9392

Nimfa de l’ullal,
el teu braç em diu vine
des d’un pou clar.

Alexandre BatallerMarina Abad Bartolomé



9594

Quin dol dus, vent, 
si de l’ull cauen fulles
dins d’una llàgrima.

Josep PorcarÁlvaro Fotògraf



9796

En los reflejos, los instantes.
Y alrededor el tiempo fluyendo como fluye
la luz, despacio.

Antonio CabreraVicent Talamantes



9998

Una vida, possible,
naix en cada got
    que sua la terr

Òscar Pérez SilvestreChema Lorenzo



101100

ferit al pou:               deler subtil               
d’efluvis líquids;       íntim aljub:              
suors febrils              als llavis tous.

Juli CapillaValerià Carabantes



103102

Bocas que arrastran alientos de delirio y sed,
bocas que el légamo de las ausencias empapan,
bocas que balbucean voces de un no que sí es.

Juan Antonio MillónJuan Escrig Adsuara



105104 Fernando Martínez Reis Lliberós

Cançons de riu,
pentagrama transparent,
llit de baladre.



107106 Valerià Carabantes Jesús Girón Araque

Un cant arcà
ressona als nobles dits.
Etern saber.
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