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Damunt la roca
descansa un home lliure.
La vida creix.

Sebastià Alzamora



No vénen, fugen,
en vol lleuger, de l’hora
negra del son.
Sempre han sabut, tan fràgils,
de mi el dolor i el goig!

Miquel Bezares



De l’altra banda
que només tu pots veure,
què em diràs, òliba?

Miquel Cardell



Entre les ones
una pedra-silenci
diu la cançó.

Laia Martinez i Lopez



S’arbora la mirada
sobre les volves que el vent
ha apilat en l’escorça.

Ricard Martínez Pinyol



Miratge

Cauen les estrelles
Neixen les lluernes
No ho pensis: són flors.

Biel Mesquida



El funàmbul

A la corda sense nom
t’hi neix l’esponja dels mots,
i és en el cànem retort,
com si fos una espinada
que tupa l’aire del cel,
on hauràs de ballar estret.

La veu nuada que es gronxa,
trenada a l’ombra llubina
i vellutada dels dies,
si cau no cau, peus de plom,
escata el silenci vast
d’allò que no sabem dir.

Només un punt de repòs,
quan vols dir aquest no-res
que ha de bastar a la boca,
on sempre tornen els mots
rentats en l’imperceptible
que alena en la cosa poca.

Sebastià Perelló



S’adorm ta pell:
espases
i un infant.
Llacorosa         muda
la sang.

Lucia Pietrelli



Si tot és fosca
per què es baden corol·les?

Miquel Rayó



Cal tallis la boira
Amb fulla de veritat,
Sobtada violència.

Pau Vadell



La mar és absència
i el penyalar neguit.
Els meus ulls cerquen
dins les coses petites
allò que no té nom.

Antoni Vidal Ferrando



Els poemes que recull aquesta publicació digital van 
ser creats pels seus autors amb motiu de l’exposició 
Masao Yamamoto: petites coses en silenci, que la 
Fundació Toni Catany presentà al Claustre de Sant 
Bonaventura de Llucmajor entre el 22 d’abril i el 23 
de juliol de 2016.

La Fundació Toni Catany agraeix la col·laboració de: 

Masao Yamamoto
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Àngel Albarrán i Anna Cabrera 
Els poetes que acceptaren el convit a il·lustrar, 

amb els seus mots, les imatges del fotògraf.
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