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La poesia en clau feminista protagonitza la campanya Ciutat en Vers 2019, que escampa 

diferent poemes per marquesines de bus, aparadors de botigues, edificis municipals i a les 

escales de la Vila. Concretament, enguany s’han escollit poemes de 35 poetesses, entre les 

quals destaquen Maria Mercè Marçal, Joana Raspall, Gloria Fuertes o Clementina Arde-

riu, que comparteixen espai amb autores actuals com Estel Solé, Blanca Llum Vidal, Maria 

Antònia Massanet, Miriam Reyes o Lola Nieto, entre d’altres 

Ciutat en Vers, que va ser guardonat amb el X Premi al Reconeixement Cultural del Baix 

Llobregat 2018, és la conseqüència natural de la gran activitat poètica que hi ha a Sant 

Vicenç dels Horts, amb cites tan consolidades com el Concurs Literari Narcís Lunes, el 

projecte M’agrada llegir o el Festival Internacional Horts de Poesia.

Ciutat en Vers és una iniciativa conjunta dels impulsors del Festival Internacional Horts de 

Poesia i de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i va néixer al 2018 per apropar el gènere 

poètic a tothom, de manera que els versos ens interpel·lin en el nostre dia a dia.

35 poetes

Les poetes que protagonitzen la campanya Ciutat en Vers 2019 són: Maria Mercè Marçal, 

Felícia Fuster, Rosa Leveroni, Maria Oleart, Joana Raspall, Gloria Fuertes, Rafaela 

Chacón Nardi, Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Montserrat Abelló, Maria Àngels 

Anglada, Wislawa Szymborska, Marta Pérez Sierra, Dolors Miquel, Goya Gutiérrez, Lola 

Nieto, Mireia Calafell, Clara Mir Maristany, Montserrat Camps Gaset, Núria Martínez-

Vernis, Cèlia Sánchez-Mústich, Susanna Rafart i Anna Montero.

Calendari municipal 2019

A més també hi ha les poetes que protagonitzen el calendari municipal 2019 que edi-

ta l’Ajuntament: Agnès Agboton, Maria Antònia Massanet, Estel Solé, Sònia Moll Gam-

boa, Miriam Reyes, Bel Granya, Anna Aguilar-Amat, Sònia Serrabao, Gemma Gorga, Núria 

Domènech, Blanca Llum Vidal i Maria Cabrera.

Dotze poemes il·lustren les pàgines del calendari que es va repartir a totes les cases 

de Sant Vicenç dels Horts. Són obra de dotze poetesses que han participat en el Festival 

Internacional Horts de Poesia i que ara il·luminen els diferents mesos amb cavalls que 

galopen, castells que s’ensorren, amors que tenen gust de pipes o pedres que callen un 

secret remot...
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Pesen les gerres 
I buides també pesen 
Pesen els cranis 

Felícia Fuster (1921-2012)
Del llibre Postals no escrites, 2001 

Dona

Tu i jo som dones d’heura.
Embellim murs i tanques
en establir diàleg.
Som catifa de somnis,
graons de sol,
un vals d’arrels menudes.
Dia a dia inventem la no-rutina.
Amb els peus ferms
ens vestim d’aire
per ballar amb estels.
Som dones d’heura,
podem ser alades,
arrel, estiu, bressol,
deix…i mans!
Sobretot mans obertes,
fulles que acaronen pedres.
Suspeses en el vertigen blau
que ens teixeix.
Llaços que nuen mans.

1

Marta Pérez Sierra (1957)
Del llibre Dones d’heura, 2011
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LA FERIDA DEL GENOLL

Abans créixer era fàcil.
Tot es va complicar amb la primera paraula:
el primer malentès, la primera solitud.

Tancats en un cos on creixien pèls i pits
forjàvem un caràcter,
una manera de plorar,
un odi concret cap al món.
No enteníem què deien de nosaltres les paraules
i, fins llavors, créixer era fàcil.

Ara que ens definim amb paraules,
que som malentesos i errors,
sentim que créixer fa pànic.
El mateix pànic que feia llavors
el cotó xop d’alcohol
apropant-se a la ferida del genoll.

Estel Solé i Casadellà (1987)
Del llibre Si uneixes tots els punts (2013)
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Mare nostra  

Mare meva, que no ni sé on ets,
de qui només en tinc el nom…

Mare nostra que esteu en el zel
sigui santificat el vostre cony
l’epidural, la llevadora,
vingui a nosaltres el vostre crit
el vostre amor, la vostra força.
Faci’s la vostra voluntat al nostre úter
sobre la terra.
El nostre dia de cada dia doneu-nos avui.
I no permeteu que els fills de puta
avortin l’amor, facin la guerra,
ans deslliureu-nos d’ells
pels segles dels segles,
Vagina.

Anem…

Dolors Miquel (1960)
Del llibre Missa pagesa, 2006

4
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Un cavall galopa
contra el vent
a la persecució del neguit.

La suor del pèl de la gropa
brilla intensament
com un far il·luminant
en la nit més fosca.

Bel Granya (1964) 5

Vull dir-te, a través de la caiguda llum 
amb què la mort t’envolta 
i et dona la transparència 
d’allò dit sense misteri: 
«Anaïs, torna a parlar 
amb veu de paper blanc, 
que t’escoltin les dones de curt alè 
i que aprenguin —si volen— 
el respirar a tota consciència». 
Maria Oleart (1929-1996)
Del llibre Versos a Anaïs, 1989 6

La gota d’aigua
pot transformar la roca
acariciant-la.

Joana Raspall (1913-2013)
Del llibre Arpegis, haikús, 2004

7

7
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NIÑOS DE SOMALIA
Yo como 
Tú comes 
Él come 
Nosotros comemos 
Vosotros coméis 
¡Ellos no!

Gloria Fuertes (1917-1998)
Del llibre Mujer de verso en pecho, 1996

CREO EN LA PAZ

Creo en la paz,
los niños,
las palomas,
la libertad,
el llanto y la alegría,
tu corazón,
la luz,
la Patria Nueva
y nuestro amor unánime
a la vida.

Rafaela Chacón Nardi (1926-2001)
Del llibre Coral del aire, 1982

8
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EN SU ELEMENTO

II

La palabra impotente
O la más demagógica
O la que intencionadamente finge
O aquella que diciendo exuberante
                      calla
Porque           nada es            total
Y todo ello    en la palabra    existe

Goya Gutiérrez (1954)
Del llibre Ánforas, 2009

QUATRE COSES

M’abelleixen quatre coses:
—qui prou les sabrà lloar?—
El sol que bada les roses,
l’aigua que les fa brostar,
la rosada que les mulla
i el vent que les esfulla
per veure-les assecar.

Maria Antònia Salvà (1869-1958)
Del llibre Cel d’horabaixa, 1948

10

11
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ARA

Ara que ja de tanta cosa torno...
No em pregunteu, que no sabria dir-vos
per quina brida m’he sentit lligada.
El cor encara vol tornar a gronxar-se
desbocat a les barques de la fira;
i dic que sí, que en mi tot clama d’esma
cap aquella petita esbojarrada.
...I ja no soc sinó una dona absorta,
amb la veu i el riure que s’aturen

Clementina Arderiu (1889-1976)
Del llibre És a dir, Obra Poètica, 1973

12

pero lo inútil
es también parte de lo necesario

lo que tú y yo practicamos
de abrir el cuerpo y hacerse espacio
es un ir hacia atrás y hacia delante
en el tiempo
entre tu hombro derecho y tu hombro izquierdo 
se extiende una explanada
hay hierba en tu pecho y una pendiente
por la que me tiro rodando
como un carrete de hilo
antes de saber amar

13
Miriam Reyes (1974)
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DESEMBASTO ELS ANYS

Desembasto els anys
que damunt del cos
s’han tornat cuirassa.

Em miro al mirall
i ni veig altra cosa
que aquesta pell

que se m’adhereix
com un guant destenyit
que he dut massa temps.

Però em queden els ulls i sé
que dins d’aquest cos
encara m’hi corre ben roja la sang.

Montserrat Abelló (1918-2014) 14
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M. Antònia Massanet (1980)

fins al revolt de la tenebra
esquinç de llum.
Torbaràs el meu avenc
en els retalls de l’alba
que aguaita?
Com camuflar-se en el blanc
el forat de la buidor
o tenyir-se de fosc
les puntes del desig.
Així poder-nos dir
la mudesa que ens escanya.
Pampallugues d’espira i ombra
sense esca que encengui la pell.
O com es digui a la carícia
d’esllavissar-se la tempesta
per la pendent del dia
fins a l’ofec de renúncia
a domesticitats indòcils
en què ens abeura la nit

CARTOGRAFIES

Al cos hi tens traçats camins de cel,
volo amb els dits.
Des d’aquí dalt, cada piga és un llac,
bec el desig.
Agafa el sol que es fa de nit,
mulla’m així.
Mireia Calafell (1980)
Del llibre Costures, 2010

15

16
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Neguit 

XI
Incògnites tristeses sospirades.
Planys de timbales somnolentes, 
dures.
Carícies a mig dir, passes furtives,
i la callada música.

Rosa Leveroni (1910-1985)
Extret d’Obra poètica completa, 2010

Hauràs de mirar el món de manera
diferent: nua, sense prejudicis,
descalça la mirada.
Quasi sense adonar-te’n, buidaràs la casa,
només la mar moblarà la cambra.
Jauràs damunt les hores mudes de la vesprada
com fan les dunes al caire de l’aigua
o les roques capolant l’escuma.

Clara Mir Maristany 
Del llibre La paraula des-habitada, 2015

17

18
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BABEL

De vegades,
les paraules fan tant de soroll
que no ens deixen sentir.
De vegades,
el silenci eixorda tant
que no volem callar
i veiem clar el que és confús
i menyspreem la claror del dia, perquè,
cofois,
ens hem enfilat a la torre
i, mísers,
no veiem com les parets s’esquerden,
encegats per la nostra ignorància.
Montserrat Camps Gaset (1958)
Del llibre Doble vidre, 1998

HIVERNACIÓ

el darrer estiu dorm
al fons de la piscina
amb les algues i les joguines
que no sabérem recuperar.

potser tornaran els dies
sense límits
i un cop més esclatarà la llum
sobre els somnis perduts
al fons de no sabem quins corredors

Anna Montero (1954)
Del llibre El pes de la llum, 2007

19
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Tremolen ja les parets
del tan segur reducte
i a penes la paraula
encara no ha ressonat.
Els gossos, sempre àvids,
s’han llançat sobre la presa.
Arribarà un dia en què no en 
tindran prou amb els ullals
per a tanta carn.
Arribarà un dia...
M’oprimeix el cor
aquesta tímida jaculatòria,
sempre en futur.

Adó eninlè dé lilè dó sún hunkpamè

kotó hjún hjún hjuèkpo

oxjó osu kpakpa nandó zé

gbé éton dó donun.

avunlè, kpodó adògbó tègbè yétonlèton,

lon hiédelè dógbé lan hiétonlèdji.

Azan dé ka nan wua bò adu hiétonlè

man nan wua kpé lan kplankplan 

eninlè.

Azan dé ka nan wua...

Xjomè tó fifyón mi

kukúwinyan dèxíxó éninton,

dédó nandjè tegbè mon.

Agnès Agboton (1960)
Voz de las dos orillas, Maremoto, 2009.
(Versió original en Gun]

20
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Desafinada
em vas dir que l’amor ens desafina
com un piano vell
toco les tecles
amb guants de llana sense dits
a estones perdo el ritme
i se’m talla la pell ran de les ungles
desafino sovint
estimo
         encara

Sònia Moll Gamboa (1974)

Gori-gori
Mil intents intentant que no
mil vegades. Tres triomfs
i les seves conseqüents derrotes.
Alguna píndola.
Centenars de retirades
a temps
d’acrobàcies de resistències
d’entregues i malabarismes.
Mil milions de llàgrimes
pels triomfs no superats.

Sònia Serrabao (1979)

22

23
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M’agraden les pedres
perquè són dures
i impronunciables

malgrat el cisell bàrbar que voldria gravar-les.

Elles callen
un nucli d’oblit,
un líquid amniòtic
insonoritzat com el ventre
d’una anciana,
on els morts troben repòs
i descansen del brunzit de les nostres pors
que demanen, demanen, demanen.

Gemma Gorga (1968)

PROMENADE DES ANGLAIS

Si és blau tot el blau,
si és aigua tota l’aigua
i passeig infinit
tot el passeig infinit.
Si és horitzó, l’horitzó;
i crit, el crit;
i solitud, la solitud.
Què té la felicitat
que li costa tant ser,
senzillament,
felicitat?
Núria Domènech (1987)
Del llibre D’Afonia, 2016

24
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epíleg  a la plaça

a la plaça dels àngels caiguts

parlo massa. m’entenc ben poc. darrerament m’ho miro tot amb 

ulls d’animal enze, i alguns matins, quan camino, em sorprenc 

que la gravetat encara em faci companyia, que em sigui amiga 

i em subjecti els passos: petits, un, dos, un, dos, com un colom 

distret enmig de la rambla. però a les tardes, quan es fa 

fosc i es fa trist, tinc cor de vella, i el cos se’m doblega per 

tornar a la terra. i llavors la veu em surt a batzegades, i les 

històries que són meves se’m moren orfes al pou de la gola. i, 

llavors, ja no puc deixar de pensar en totes les aixetes que 

degoten soles a les cuines humils dels pisos de barriada.

Maria Cabrera i Callís (1983)
Del llibre La matinada clara, 2009

25
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CALLA

Tu i jo no serem ni tan sols un secret: serem només un indici.

La presència constant del desastre; la claveguera i l’escàndol;

el pes d’una nosa que sap com es fa de no fer-se mai vella;

l’horitzó que t’escanya; 

el desig invertit tres vegades;

el castell, que si s’alça, és per caure molts cops i molt bé;

el mareig d’una esmena; 

el riu costa amunt i la llengua tirana.

Tu i jo no serem ni tan sols un indici: 

serem només el silenci esquerdat

i ni tan sols la revolta d’haver esbucat la paret: 

només el rebuig.

Només l’espasme de mirar-se de cara i d’atrevir-se a dir ‘prou’

i que ‘calla!’.

Blanca Llum Vidal (1986) 27

DIVISA

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

Maria Mercè Marçal (1952-1998) 
Del llibre Cau de llunes, 1977 28
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Poema per a Taiwan

El poema més bonic del món podria
néixer en quansevol moment.
Soc a una illa, pero també
al cim d’una muntanya que
rau submergida en l’oceà Pacífic.
El tifó Mangkhut ha decidit passar de llarg i
els arbres sota la gòndola són
una orquestra en la seva estona de descans.
Aquest poema no ha de ser el més bonic del món.
Allò bonic d’aquest poema és que permet que
el poema més bonic del món encara pugui
néixer.
En qualsevol moment.
En qualsevol moment.

29

ARRISCO l’ull al fons de la pupil·la.

Penso en la por de Poe, i la meva.

En la sargantana,

en el cargol de l’escala que es beu el vi de missa,

en un mos com de hac que s’habitua per neguit,

i en com mudem per la inèrcia del que es perd.

Núria Martínez-Vernis (1976)
Del llibre quantes mentides fan una sola veritat, 2004

Anna Aguilar-Amat (1962)

30
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Ens hi empenyé el ressò
d’una veu més gran.

L’home nu a la platja,
l’home amarg del corall
immers en un immens
rellotge de sorra,
però ja no hi ha hores,
ja no hi ha hores.
L’home ha nedat
en la pàgina de l’aigua.

L’argument eren les ales.
Susanna Rafart (1962)
Del llibre Pou de glaç, 2002 31

VIETNAM

Dona, com et dius? —No ho sé.
Quin any vas néixer, d’on ets? —No ho sé.
Per què vas excavar aquest cau? —No ho sé.
Des de quan t’amagues? —No ho sé.
Per què em vas mossegar el dit amable? —No ho sé.
Ho saps que no et volem fer cap mal? —No ho sé.
A favor de qui estàs? —No ho sé.
Estem en guerra, has de triar. —No ho sé.
Encara existeix el teu poblat? —No ho sé.
Aquests nens són fills teus? —Sí

Wislawa Szymborska (1923-2012)
Del llibre Mil alegries, un encant, 1967

32
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VIATGES

He conegut persones desertes,
portuàries, volcàniques,
il·luminades per idees boreals,
migpartides per temors
com rius gebrats,
alçades sota el nivell
dels somnis
o abatudes com muntanyes
orfes de peus a les clivelles.
N’he admirat contradiccions:
esperits parabòlics emergint
de les barraques.
També he recorregut els hemisferis
d’algunes ments en guerra,
i a despit d’aquest perill
sé que mai no em cansaré
de viatjar per les persones,
dels hostals de tendresa
on em deixen pernoctar,
dels seus fruits, ponts, ruïnes,
selves, tombes, valls,
i de tants gratacels
de preguntes
i museus on reposen
els silencis més fondos i antics.

Cèlia Sánchez-Mústich (1954)
Del llibre Taques, 1997 33
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SENYAL DE PERILL

Convidar les poetes és cosa perillosa.
Dic les poetes, no els joglars del rei.
No treuen cap colom de dintre d’un copalta,
però potser dards de flama del seu fatigat cor
o d’una nit insomne.
    No us en fieu, per sota
les fràgils aparences tenim un cor salvatge
i estranys senyors servim
   —ja ho escriví Ausiàs March:
l’amor, el clar país, una cançó d’alosa...
Convidar les poetes és, doncs, cosa arriscada.
Tisores de mots tallen les heures de l’oblit
que encerclen una llengua, un bosc amenaçat
o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia.

Maria Àngels Anglada (1930-1999)
Del llibre Arietta, 1990

mira y no se atreve ¿qué es
salir?
recupera postura anterior
animalito bicho bola perséfone
ovillo aguanta miedo

----          
       ¿qué es salir?

Lola Nieto (1985)
Del llibre Alambres (2014)

34
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