
LA MARTA RIUS 
SET – LLETRES 
 
 
L’ESCARBAT 
 
La mamella que ha alletat  
doblement la vida 
ara està prenyada 
i al seu ventre alimenta un escarbat 
 
L’escarbat, el forat negre,  
la daga clavada. 
El dit a la llaga 
de la vida més pregona,  
allà on fa més mal. 
 
Xuclo la ferida 
i l’amarg  
em puja al paladar 
i escupo amb igual 
amb igual amargura 
per buidar, 
com ens treien abans 
el verí de l’abella. 
 
Tot el que he viscut fins ara 
de sobte es revela 
Si passo la prova 
sumaré una altra duricia 
ja m’he descomptat. 
 
Per fer fora la malura 
diu que hem de ser fortes 
Que no hi ha manera 
i per molt que diguin 
tan sols n’aprenem a cops. 
 
Xuclo la ferida 
i l’amarg  
em puja al paladar 
i escupo amb igual 
amb igual amargura 
per buidar, 
com ens treien abans 
el verí de l’abella. 
 
I en aquest gest 
em sento mare i filla. 
Mare i filla al mateix temps 
I en aquest gest 
em sento mare i filla al mateix temps. 
 
 
 
 



 
GELATINA 
 
Estic en un món paral·lel  
on el temps juga a pica paret 
i sembla aturat, immòbil 
quasi no respira 
 
Perquè jo no vegi  
que la vida passa  
però des d’aquest món i  
com en un mirall 
hi veig, en un reflex, 
que la gent va fent. 
 
I mentre suro en una gelatina 
a mig camí de la mort i la vida 
penso que això és molt gran 
 
M’aclapara tanta intensitat 
i l’èpica d’aquesta realitat 
menuda i sideral 
 
Faré trampes al joc 
i no m’estaré quieta 
vols venir a ballar? 
Mirem la cara de llum  
de totes les llunes 
 
Em pinto la mirada 
amb colors de festa 
per veure aquest món 
com en una verbena 
Ara sóc aquí 
i em vull divertir. 
 
I mentre suro en una gelatina 
a mig camí de la mort i la vida 
penso que això és molt gran 
 
M’aclapara tanta intensitat 
i l’èpica d’aquesta realitat 
menuda i sideral. 
 
 

 
VULL SER VALENTA 

 
Vull ser valenta 
però a vegades no em surt bé 
I em fa vergonya reconèixer que no en 
sé 
 
Dom dom dom dom 
dom dom dom dom 
dom dom, do’m la mà 
dom dom dom dom 
dom dom dom dom 
el que veus és el que hi ha 
 
Vull ser valenta   
però em conformo en ‘nar tirant 
No hi ha cap pressa 
ja ho seré més endavant 
 
Dom dom dom dom 
dom dom dom dom 
dom dom, do’m la mà 
dom dom dom dom 
dom dom dom dom 
el que veus és el que hi ha 
 
Em faig petita 
i em vull amagar 
però de mi mateixa 
jo no em puc escapar 
 
Ric i ploro, caic i corro 
fujo però no em moc de lloc 
I m’esborro i m’ensorro  
aire sota l’enderroc 
Ric i ploro, caic i corro 
fujo però no em moc de lloc 
 
Vull ser valenta  
atrevir-me a fer aquest salt 
Diu que el coratge es desplega al final 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



METAMORFOSI 
 
Arrossegant-me he trobat aquest lloc. 
He fet un capoll i sóc dins. 
Arrossegant-me és com he arribat aquí 
en sortiré feliç 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és més bonica des de fora 
i és també més romàntica 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és necessària però a vegades cou. 
 
És que des de fora això no es veu 
però allà dins el cos s’esquerda 
per poder néixer de nou 
 
Si crido, ningú em sentirà 
que la cosa va d’això 
que ningú em vindrà a buscar. 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és més bonica des de fora 
i és també més romàntica 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és necessària però a vegades cou. 
 
Jo sé que al final me’n sortiré 
que les ales ja m’apreten  
sóc jo que aviat volaré 
 
Ja res serà com era abans 
que ja no sóc la mateixa 
que només estic a un pas 
Arrossegant-me he trobat aquest lloc. 
He fet un capoll i sóc dins. 
Arrossegant-me és com he arribat aquí 
en sortiré feliç 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és més bonica des de fora 
i és també més romàntica 
 
La pell tiba 
el pit crema 
la metamorfosi és necessària però a vegades cou. 
 
 
 



EL NIVELL DEL PLOR 
 

El nivell del plor 
després de la inundació 
ha arribat a uns màxims  
mai enregistrats abans 
 
Sóc a la deriva 
movent mans i peus 
i no sé si aguantaré 
 
Mmmmm 
 
No puc respirar 
no sóc capaç de pensar 
em vull enfonsar 
vull dormir una eternitat 
 
Obro els ulls i veig 
emboirat per la foscor 
com el fons és més a prop. 
 
Mmmmm 
 
Ja no lluito 
i m’enfonso 
busco el terra amb els meus peus 
 
Quan hi arribi 
finalment 
podré donar l’impuls que em permetrà 
respirar 
surar 
 
Mmmmmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE APRÈS 
 
Amb tu he après 
que no som immortals 
que el present ens sorprèn 
i que viure és fer un pas 
i un altre pas 
 
He après 
que no hi ha cap verí 
que no pugui filtrar 
i quedar-me amb el que és  
més bo per a mi. 
 
Ja has fet el que has vingut a fer 
objectiu acomplert 
ara ja pots marxar 
lo nostre ha sigut tan intens 
sense tu sóc més lliure. 
 
Amb tu he après  
que aquell petit detall 
era el més important 
que m’haig d’enfadar menys i riure més 
 
He après  
quin camí he d’agafar 
per trobar el meu coratge 
per no caure i poder 
mirar endavant. 
 
Ja has fet el que has vingut a fer 
objectiu acomplert 
ara ja pots marxar 
lo nostre ha sigut tan intens 
sense tu sóc més lliure. 
 
Aaaaaaah 
 
Ja has fet el que has vingut a fer 
objectiu acomplert 
ara ja pots marxar 
lo nostre ha sigut tan intens 
sense tu sóc més lliure. 
 
Ara ja podré viure 

 

 
 
 
 
 
 
 



AL FINAL HI ETS TU 
 

En trobava sola dins de la foscor 
cara a cara amb el monstre interior 
sense forces per guanyar. 
 
És aquesta por de tornar a començar 
perquè quasi no recordo com es fa. 
Massa temps, masses paranys. 
 
Ara que estem junts  
poc a poc puja el teló. 
S’encenen els llums 
hi ha una gran expectació. 
 
Pa para pa para pa… 
 
Jo tremolo quan a cau d’orella em dius 
que ja estimes a les meves cicatrius. 
Sona música de fons. 
 
Quan els cossos es conviden a ballar 
tu t’acostes i m’agafes de la mà 
i només ens deixem portar. 
 

Ara que estem junts  
poc a poc puja el teló. 
S’encenen els llums 
hi ha una gran expectació. 
 
Pa para pa para pa… 
 
Tanco els ulls i caic enrere 
obro portes i finestres 
alleujada, confiada, 
que al final hi ets tu. 
 
Que al final hi ets tu. 
Obro portes i finestres, 
que al final hi ets tu. 
 
Pa pa ra pa… 
 
 
	


