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Saluda

Merche
Galí

Alfonso

Temps de record a l’escultor i, per damunt de tot, a l’artista i a la persona. La 
mort d’Enrique Limo ens va deixar orfes en el seu camp de la creació sense fronte-
res. Tanmateix, el seu record i el seu llegat perviu en la família Limo, com ara ens 
demostra aquesta reedició del recopilatori de poesies. La seua filla Mariló posa en 
valor la figura del pare coincidint amb el 20è aniversari de la seua desaparició a 
través del volum de poemes i la resta d’activitats programades.

En nom de l’Ajuntament d’Almassora, trasllade el nostre agraïment per 
l’esforç dels darrers mesos. Ens unim al record de la família i a la defensa del 
patrimoni cultural de la localitat. Apropar la figura d’Enrique Limo a la població 
és un honor i una obligació per a les persones que som ben conscients de la 
importància de preservar el talent.

Merche Galí
Alcaldessa d’Almassora
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Javier 
Mollá

Redondo

Saluda

Trasllade el meu afecte i el del departament de Cultura a la família d’Enrique 
Limo amb motiu del vinté aniversari de la seua mort. Com a regidor de l’àrea, 
la commemoració de la data va ser un dels primers projectes que vaig encetar a 
l’arribar a l’equip de govern. Des d’un primer moment vam apostar sense dubtes 
per l’extensa proposta que ens va traslladar Mariló Limo, exemple del qual és 
aquest llibre.

Recordar l’escultor, difondre el seu llegat entre els centres educatius, aprofitar 
les noves tecnologies per a posar en valor el treball de tants anys… La mostra 
és més que completa, rigorosa i sensible amb la seua obra. De ben segur l’artista 
estaria, com nostaltres, orgullós del reconeixement que ara fa públic la família 
Limo. Gràcies per la vostra dedicació.

Javier Mollá
Regidor de Cultura
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“... encuentra en la naturaleza de las cosas un 
pretexto humanístico adecuado para conducir 
pigmentos y texturas al anhelado soplo final.”

Javier Clausell, 
pintor

La millor introducció a les imatges de les obres d’Enrique Limo 
que il·lustren aquests versos és un fragment de les poètiques  
paraules que li dedica un dels millors artistes del nostre poble:
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Almassorina, nascuda el 12 de setembre de 1962.

Llicenciada en Filologia Clàssica en l’especialitat de Llatí per la Universitat de Valèn-
cia en juny del 1985, exerceix com a professora universitària i de secundària.

Apassionada de la lectura i de la poesía des de ben menuda, va guanyar diversos 
concursos literaris escolars, i finalment el 1996 va ser guardonada amb el Premi Caterina 
Albert i Paradís que atorga la Generalitat de Catalunya pel seu poemari “Nènies a un 
germà”, dedicat al seu germà Quique, que va faltar al 1989 en un accident de trànsit.

Paralel·lament a l’activitat docent, treballa en diversos projectes educatius amb el 
seu alumnat, per tal d’enriquir el seu coneixement del món clàssic grecollatí més enllà 
dels continguts programats, des de l’activitat teatral a l’estudi de l’obra del gran orador 
Marc Tul·li Ciceró.

El 2005 va participar per primera vegada com a professora al Certamen Ciceronianum 
Arpinas, final internacional de traducció de llatí per a alumnes d’últim curs d’institut, 
que des de fa ja quaranta anys se celebra a Arpino, ciutat natal de Ciceró. S’inicia així la 
seua col·laboració amb el Certamen, rebent l’encàrrec d’acollir i acompanyar el grup de 
participants espanyols. La seua dedicació i la llavor de difusió del Certamen en Espanya 
i de la figura de Ciceró, així com la seua estreta vinculació a la ciutat d’Arpino, fa que 
el maig de 2015 rebera el Premi d’Honor “Antonio Gabriele” durant la ceremònia de 
clausura del Certamen i fora nomenada “Ambasciatrice Onoraria del Certamen”.

Des de juny de 2016 forma part de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos (Sección Valencia-Castellón).

El 22 de desembre de 2017 va rebre en Itàlia el premi “Donne in prima linea”, ator-
gat a les dones que durant l’any s’han distinguit en camp del treball associatiu a la regió 
del Laci, degut al seua activa participació en la associació “Ambasciatori del Certamen”.

I també forma part des de juny de 2018 de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad 
Española de Estudios Latinos com a Delegada per a Assumptes de Secundària.

La llengua i la cultura d’Itàlia són una part fonamental de la seua vida des de que va 
iniciar els seus estudis universitaris.

María Dolores 
Limo

 Escura
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Artista polifacètic nascut en Almassora el 9 de setembre de 1938 ens va 
deixar el 2 de desembre de 1999. Des de la seua infantesa va mostrar una 
gran aptitud per a les belles arts. Format en el gust pels clàssics, les primeres 
produccions, especialment les escultures, foren manifestacions a mig camí 
entre els cànons clàssics i el realisme. En la dècada dels seixanta passa un 
temps a París, on entra en contacte amb els moviments més avantguardistes, 
la qual cosa provoca un gran canvi en la seua visió artística, convertint-se 
en un dels joves creadors més avançats del moment, caracteritzant la seua 
producció per l’ús de les tècniques i els materials més diversos.

La passió per innovar el fa incorporar-se a l’incipient món del disseny 
al voltant dels anys vuitanta: creant dissenys de mobles, d’embarcacions 
recreatives, fent incursions en la decoració... Però realment, on l’èxit l’acom-
panya d’una manera altament satisfactòria és en el disseny ceràmic indus-
trial, al qual es dedicarà fins a la jubilació laboral. D’aleshores ençà, havia 
encetat un nou període de projectes creatius, que una cruel i ràpida malaltia 
ha deixat inacabats.

Com a homenatge pòstum, es va organitzar una exposició antològica en 
els salons de la Caixa Rural d’Almassora del 8 al 16 d’abril de 2000, gràcies 
a la col·laboració de molta gent que desinteressadament va cedir obres de la 
seua propietat (pintures, escultures, aquarel·les, talles en fusta, ferro, cerà-
mica, dibuixos i material fotogràfic sobre alguns dels seus dissenys).

De la mateixa manera, l’Ajuntament es va afegir al manteniment de la 
seua memòria en la població, dedicant-li el carrer “Escultor Enrique Limo”.

Escultor
Enrique

Limo Casals
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I Fòrem germans com en un somni,
dins d’una suau boira
feta de mel, de sol i de pau.
Ara, els dies dormen amb tu
construint un estiu càlid de record…

“quem di diligunt
adulescens moritur…”

PLAUTE

Mariló vestida de castellonera. Anys 60
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IIGenet metàl·lic
retrunys noctàmbul en els somnis
com un record negre que se’n va…
Un llampec de velocitat
s’havia ficat dintre el teu cos com el verí;
el teu cor el bombejava
feliç fins a les mans.
Volies sempre volar com el vent,
esmunyir-te com un raig arran de terra.
La nit et va tornar veloç, 
prenent-te per a sempre
entre els seus braços de lluna,
i en la resta d’asfalt
vas trobar el seu bes dolç.
A mi,
se’m trencà el cristal de la mirada, 
per a parlar amb la veritat de tu a tu,
mirant la mort com a l’amiga nova.

Adam i Eva expulsats del Paradís. Anys 60
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IIISembla fred 
i és una onada de sol, de sal i llum; 
és un glop d’aigua del mar. 
Sí, d’aigua neta del mar blau 
que ens acaronava tots dos a l’estiu. 
Jo gran i tu menut, 
dins les ones jo menuda i tu gran. 
El teu record és mar i sol, 
tendresa, somriure, goig, 
companyia, paraules; 
ara sang i buit. 
T’estime 
com estime els dies al teu costat 
que mai més viuràs ni viuré.

Retrat de xiquet. Anys 60
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IV

Monòlit del Millars. Any 1969

Llegiré el teu nom damunt del marbre 
que t’envolta com una cuirassa blanca, 
aniré desxifrant com un malson 
tots els dies les mateixes lletres. 
Mentre les flors es marceixen al teu costat 
jo duré una rosa transparent 
dins d’unes mans obertes sense esperança. 
Acaronant el gelat pes que tens damunt 
et donaré amb els ulls un adéu 
dels que no tenen veu ni paraules. 
Els meus pasos m’allunyaran, 
però hauré de tornar de matinada 
quan somnie que aquell marbre no és el teu.
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V

Porxes de la Plaça Major d’Almassora. Finals dels anys 50

He de dir-te 
que les ones encara juguen amb els peixos 
i els ocells tallen l’aire com solien… 
La gespa del nostre jardí creix indiferent, 
com també la lluna continua amb el seu cicle 
i passegen les dones per la placeta, 
fent amb les seues vigilants converses 
una llarga xarxa per a passar el temps. 
Vull contar-te 
com el sol juga a cercar les ombres cada dia, 
invariable, inflexible, incandescent… 
Però jo 
mai em riure com em reia, 
ni passaré les hores com quan érem ensems.
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VI

Portal de l’esglèsia Major d’Almassora. Finals anys 50

Per a mi, la mort 
eren històries que ruminaven 
les velles assegudes al carrer, 
passant el rosari de la vida i els misteris 
de persones fosques amb paraules neutres. 
De sobte, la mort 
se m’hi va aparèixer viva, 
com una mà freda per a gelar el temps.
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VIIEt va vindre l’hivern de sobte, 
estaves en primavera. 
Les càlides ones d’un dia sense pressa 
t’arrossegaven cap a un món 
del qual ni tan sols coneixies les voreres. 
Cada estel de la nit et guiava 
tenint les teues pròpies hores per destí. 
Estaves en primavera 
i früies amb recel tots els instants. 
Assabories l’aire, 
paladejant l’ansietat que et produïa 
veure passar veloç i lluire el vent. 
Es va fer l’hivern, 
i no hi havia ones, brises o estels. 
De la teua font 
ja no brollava aigua; 
no brollava vida, 
ni dies, ni res…

Maternitat. Finals anys 70
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VIII

Una jove descansant. Finals del anys 60

Les teues mans eren blanques, 
grans però blanques. 
Tenien la tendresa d’un jove fort i suau. 
Veig eixes mans saludant-me, 
pentinant-te, 
vives, 
sanes; 
les tinc a la memòria en moviment. 
I en el nostre darrer encontre, 
grans i blanques però immòbils, 
no em pogueren dir adéu.
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IX

Pensador. Finals anys 60

Te n’has anat tan lluny 
que les paraules escrites no poden encalçar-te. 
No hi ha missatger, 
no veig cap colom, 
per portar-te una llàgrima 
o per acostar-te un bes. 
Els papers no aprofiten, 
les lletres són no res. 
Quan es trenque la meua nit 
i nasca mort el meu darrer dia, 
potser aleshores t’aplegaran aquestes cartes 
escrites al teu esperit i al teu record.
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X

Autorretrat. Anys 60

Sempre tindràs disset anys 
als somnis de lluna 
que dorm l’ànima de la meua memòria, 
mentre el sol escalfa les pedres blanques 
d’un sepulcre guarnit per qui t’estima. 
Tindràs disset anys, 
i la dubtosa veu d’adolescent, 
vacil·lant entre la dolçor i la maduresa, 
no canviarà el seu to 
afectada per hiverns i primaveres. 
Disset anys, 
i jo no podré aturar el temps 
que m’acosta sense remei cap a tu, 
probablement… 
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XI

Bodegó. Principis anys 60

Malgrat la negra lluna 
que envolta la irrealitat de la vida, 
no et distingiré enmig de les ombres. 
Serà el futur del record 
un anar i vindre d’ones escumoses, 
envers les roques d’una mar cíclica 
que infinitament retorna cap a la terra. 
Aniré a toms del record a l’oblit, 
de la nit al dia, 
de la fosca a la llum. 
Semblarà com el pas de les hores, 
com l’hivern va a la primavera, 
l’estiu a la tardor.
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XII

Paissatge vora riu. Anys 60

Passen les imatges immòbils 
retalladles per una llum espessa; 
i el conreu de la memòria dels somriures 
em pesa cor endins, 
com si foren les ferides una escletxa 
per on veure de bell nou el sol.
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XIII

Homenatge a Picasso. Any 1998

Un altre dia 
he sentit a frec la mort, 
he escoltat com arrossegava els peus 
per l’asfalt del meu carrer. 
El teu record, un silenci, 
i ha passat de llarg.
Però semblava que un pesant túmul 
tornava a abatre les esperances.
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XIV

Guitarra. Finals anys 70

He mirat el mar, 
tu movies les mans cap a mi com onades. 
Però agafant-les se’m tornaven núvols, 
volaven planejant amb les gavines. 
La pau dels teus ulls s’assemblava 
a l’onejar d’aquestes platges somniades; 
mentre, els meus braços desesperats 
s’han abocat al buit blau 
i les ones salobres i càlides 
m’han mullat el cos.





. 43

XV

Estudi obert al carrer Sant Pere en l’any 1961

Cau el pes de les hores damunt teu 
i jo no puc evitar-lo. 
No es poden defugir els dies ni les hores, 
no hi ha possibilitat d’escapar del rellotge, 
ni tampoc del silenci. 
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XVI

Escultura inacabada. Finals anys 60

Viatge per les lianes 
insomnes d’una nit d’estiu. 
Cadascuna d’elles 
em fa avançar un poc més 
cap a la destrucció d’un somni: 
la llum d’un dia que siga realmente nou.
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XVII

Treballant a l’estudi. Finals anys 60

La calor de la nit 
és un estel que rellisca sense presses 
pell avall. 
També els meus ulls tenen estels espurnants 
que reflecteixen la lluentor de la fosca. 
La suor i les llàgrimes són dintre meu. 
Calor i sentiment enfonsen la seua fluïdesa 
dins de l’ànima i del cos. 
Continue pensant en els estels.
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XVIIIHi havia fosca, 
en els meus dies, 
hi havia fosca. 
Parlava amb persones fosques 
i em tornaven paraules fosques. 
Sense adonarme’n 
algú em tornà paraules 
que pesaven al meu cap 
molt després d’escoltar-les: 
però no eren fosques. 
Eren la finestra 
per on no sols entrà la llum 
sinó també una brisa massa fragant… 

Treballant a l’estudi. Finals anys 60
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XIX

Xiquet al carrer. Finals anys 60

Le mans grogues de l’oblit 
treballen al teler de la memòria, 
teixint amb fils de seda 
una mortalla 
per a embolcallar les restes d’un record.
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XXTu em mostraves quins animals 
corrien lluents per l’aigua de les sèquies. 
Els teus pasos insegurs 
de xiquet 
per les sendetes 
entropessaren amb les corregudes 
dels meus jocs d’adolescent. 
I no vaig endevinar 
la nit que s’acostava, 
aquella matinada que es feu vespre.

Crist dolent. Any 1960







IN MEMORIAM XXè Aniversari
Escultor Enrique Limo Casals

(Almassora 1938-1999)

Part d’aquesta edició es donarà a benefici de la “Asociación Española Contra el Cáncer” d’Almassora


