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TU 
Si creus en l’amor.
 
Si creus que estimar és 
tan bo com ser estimat. 
Si vols dir-ho i no 
sempre saps com fer-ho... 
 

Jaume Subirana, l’autor d’aquesta tria, 
és poeta i traductor, i un divulgador convençut 
que la bona literatura té molt a dir sobre 
les nostres vides.
 

 jaumesubirana.com

 @SubiranaJaume

Aquest llibre 
és per a tu
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Maig d’amor
Són certes les paraules que vam dir-nos,
certa la primavera del teu cos
i cert l’espill d’amor dels teus ulls negres.

Suau plovia sobre el bosc tendríssim
de pins i diminutes margarides.
Sols el silenci, sols nosaltres sols.

D’aquí a molts anys potser recordaràs
que algú, algun dia, et va estimar moltíssim.
I et pujarà a la gola una dolçor
com una immensa mel, com una música.

La mateixa dolçor que ara jo sento
recordant-te en la meva soledat.

Res no val tant com un instant d’amor.

Gerard Vergés 13
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Digue’m 
i torna’m 
a dir que 
m’estimes
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Digue’m 
i torna’m 
a dir que 
m’estimes

Torna-m’ho a dir...
Torna-m’ho a dir, torna’m a dir un cop més
que m’estimes. Si per ventura creus
que sona com el cant del cucut, d’esma,
recorda que no hi ha turó ni plana,
ni bosc ni vall, on a la primavera
no canti el cucut per matisar els verds.
Amor meu, jo, temptada en la foscor
per l’esperit del dubte, enyorada,
maldo per sentir-te dir que m’estimes.
¿Són excessius els molts estels del cel
o ho són les flors que el curs de l’any coronen?
Digue’m i torna’m a dir que m’estimes,
que el repic és d’argent acompanyat
de l’amor al silenci del teu cor.

Elizabeth Barrett Browning
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Contra el setge del temps t’estime.
Al rompent de la por
alce el desig i la memòria
com si mai no hagués
d’esgotar-se l’hora.
I als teus ulls, jardí de maragda,
ciselle l’instant, les arestes
d’una flama que no mor.

Anna Montero
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