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M'ACLAME A TU 
M'aclame a tu mare de Terra sola, 

arrape als teus genolls amb ungles brutes, 
invoque un nom o secreta consigna, 
mare de pols, segrestada esperanca. 

Mentre el gran foc o la ferocitat 
segueix camins, segueix foscos camins, 

m'agafe a tu, al que mes estimava, 
i cante el jorn del mati il.limitat. 
El clar cami, el pregon idioma, 

un alfabet fosforescent de pedres, 
un alfabet sempre amb la clau al pany, 

el net desti, la sendera de llum. 
Sempre a la nit il.luminat enter, 

un bell futur, una augusta contrada, 
seras el rent que fa pujar el pa, 

seras el sol i seras la collita. 
Seras la fe i la medalla oculta, 

seras l'amor i la ferocitat, 
seras la clau que obri tots els panys, 

seras la llum, la llum il.limitada. 
Seras confi on l'aurora comenca 

seras forment, escala il.luminada. 
Seras l'ocell i seras la bandera, 

l'himne fecund del retorn de la patria, 
tot esquincat de l'emblema que puja, 

seras l'ocell i seras la bandera. 
Jo pujare piament els graons 
i en arribar al terme entonare 

el prec dels vents que em retornaves sempre. 
 

Vicent Andres Estelles 
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Jaime, amb molta amabilitat, ens va 
fer un taller d´Identificaçió dels tipus 
de sól. Tot el grup el vam gaudir de 
debó…. 

Aquest proyecte d´horts socials compta 
amb un tècnic agrícola de l`ayuntament, 
que ens assesora sobre collites, 
plagues… i tot allò que necessitem 
saber. 
El tarannà els hortelans és solidari i 
col.laboratiu, però també cerca moments 
per compartir menjant i bevent. 

I ! vam replegar la nostra primera 
lletuga¡ la segona i la trecera…. 
A Vilafarell i a Vilablanca han menjat 
les verdures del nostre hort. 
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