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R afael  Mammos           
(Palma de Mallorca, 1982)

És llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de 
Barcelona. Ha viscut gairebé tota la vida a Barcelona, 
però ha passat temporades llargues a Itàlia i als Estats 
Units. Durant anys ha exercit com a professor d’humani-
tats i d’espanyol per a estrangers, i ara mateix treballa en 
gestió acadèmica en una organització d’estudis supe-
riors. És veí del barri del Guinardó.

En castellà, ha publicat els poemaris Paisaje con refle
jo (2011), Casas rivales (2013), Oficio (2016) i Región sublu
nar (2022). També va col·laborar amb uns quants poemes 
al llibre Domicilio de nadie. Antología de la nueva poesía 
barcelonesa (2008). En català, ha publicat els poemaris 
Microdestrucció del món (2017) i Setge a la cel·la (2018). 
Fora de l’àmbit de la poesia, va publicar una adaptació 
juvenil de l’Odissea (2008). 

Així mateix, ha participat en l’organització d’actes de 
poesia al Laboratorio de Escritura de Barcelona, i ha 
publicat poemes i ressenyes a les revistes Paralelo Sur, 
Quimera, Puentes de Crítica Literaria y Cultural i Alga.

Arbres ambulants neix de l’esforç de mirar la 
pròpia vida amb un mínim d’abstraccions, pot
ser per acabar comprovant que les preocupa
cions i misèries mundanes que et corquen el 
cap tampoc no són, a la fi, comunicables.

CORREDORS

La ciutat, aquesta mare negligent,

us llença dispersats pels seus canals

i confia que vosaltres solets podreu

trobar una sortida digna. El seu rebuig

és gran, metòdic. No sap com us dieu.

Sou aliment digerit, petits espectres

que en tremolar contra la llum

li tornen una imatge de si mateixa:

una pura consciència.
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