
Orfenesa i tradició literària. Escriptores d’Osona 
ressegueix un arc temporal ampli que va des 
de Maria Dolors Orriols, nascuda el 1914, fins 
a Maria Isern, nascuda el 1994. Els punts que 
tenen en comú es redueixen a alguns factors 
vivencials, com ara el fet d’haver compartit els 
ambients i paisatges osonencs en alguna etapa 
de la seva vida, de fer servir la llengua catalana 
en la seva expressió literària i d’haver escrit 
des de la consciència de ser dones. Ara per ara, 
doncs, l’obra de cadascuna d’aquestes autores 
representa una manera singular d’entendre el 
món i, en tot cas, correspondrà a futurs treballs 
de recerca establir a quina tradició es troben 
vinculades i quines són les seves mares literàries

 En total, la tria consta de tretze escriptores: 
Maria Dolors Orriols, M. Àngels Anglada, Josefa 
Contijoch, Pilar Cabot, Anna Dodas, Cristina 
Casas, Najat El Hachmi, Anna Miralpeix, Bruna 
Generoso, Núria Armengol, Irene Solà, Raquel 
Santanera i Maria Isern. Algunes compten 
amb un corpus i una recepció crítica i lectora 
considerables. Hi hem volgut afegir, d’una banda, 
algunes autores consolidades, l’obra de les quals 
encara està en ple procés d’elaboració i, de l’altra, 
les autores més joves, amb tot just un, dos o tres 
llibres publicats.

 En tots els casos, es tracta d’escriptores d’una 
qualitat indiscutible. Aquesta exposició vol ser el 
primer pas per a obrir les portes a la lectura de la 
seva obra. 

Autoria dels textos: M. Dolors Orriols, per Montserrat Bacardí;  
M. Àngels Anglada, per Montserrat Franquesa; Josefa Contijoch,  
per Pilar Godayol; Najat El Hachmi, per Carme Rubio; i Pilar Cabot, 
Anna Dodas, Cristina Casas, Anna Miralpeix, Bruna Generoso,  
Núria Armengol, Irene Solà, Raquel Santanera i Maria Isern, 
adequació de Jaume Coll.
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Pertany a la primera generació de novel·listes 
de la postguerra, la que va haver de lluitar a 
contratemps per escriure i per publicar, al 
costat de Maria Aurèlia Capmany o Cèlia Suñol. 
Gràcies a una certa influència en l’aparell de 
censura, en tres anys va publicar tres llibres: els 
contes Cavalcades (1949), la novel·la Retorn 
a la vall (1950) i els contes Reflexos (1951). 
L’any següent, el 1952, va aconseguir editar 
amb permís oficial el primer —i únic— número 
de la revista Aplec. Va conrear el periodisme en 
mitjans com ara Automoto, El Correo Catalán, 
Glosa, Liceo, Revista... Sotsdirectora del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (1960-1963), 
es va dedicar professionalment al marxandatge 
artístic. El retorn a la literatura no es va produir 
fins trenta anys més tard del darrer llibre 
publicat, amb la novel·la Cop de porta (1980). 
Després van venir totes les altres, algunes 
de les quals, escrites molts anys enrere, no 
havien pogut sortir a llum: Contradansa 
(1982), Petjades sota l’aigua (1984), Molts 
dies i una sola nit o Una altra sonata a Kreutzer 
(1985), Els riu i els inconscients (1990) i 
Una por submergida (1992). Altres romanen 
inèdites, com també diverses traduccions i 
autotraduccions. 

Fotografia: Fons M. Dolors Orriols. UVic-UCC

Maria Dolors Orriols i Monset 
(Vic, 1914 - Barcelona, 2008)

Sia com sia, en trobar-me de nou ací, m’agrada veure que tot 
està igual. És com si la Vall, menys impacient que jo per viure, 
hagués volgut esperar el meu retorn, i això és ensems una lliçó 
i un consol. Diria, doncs, que res no s’ha transformat; ací totes 
les coses semblen centenàries.

(Retorn a la vall, 1950)

El pare era molt afeccionat a l’art i li agradaven els quadres 
antics. A casa abundaven els retaules. Es pot dir que no hi 
havia altra mena de pintura. Quan en comprava un, era un 
esdeveniment comentat per tota la família. Eren les úniques 
obres d’art que jo coneixia, totes religioses, totes tristes. Tota la 
casa tenia un aspecte auster, no d’església, sinó de museu. Als 
dormitoris, sobre els llits d’altes capçaleres o al damunt de les 
calaixeres panxudes, hi havia els retaules. [...] No hi faltaven 
els mobles antics, ni els canelobres de ferro, ni les bacines 
d’estany o els plats de ceràmica. Tot el que fos art català de 
l’Edat Mitjana, al pare li interessava. I no solament perquè 
era antic, sinó perquè era català. Si la família de la mare eren 
liberals, els de Vic érem catalanistes. En això sí que tota la 
família estava d’acord.

 
(Cop de porta, 1980)

Oidà que la festa és bona! L’instint, el plaer dels sentits ho 
abassega tot, sense fre. Estimar! Estimar... Que s’aparti de la 
meva vora tot altre pensament que no sigui aquest: estimar! 
Sentir l’amor a flor de llavi; tremolar entre carn i pell. 
S’engeguen els refilets vibrants de la tenora, emoció de cants 
de cornetí. S’estimen! Oidà que la festa és bona! Carn sobre 
carn, lligam i vida sense necessitat d’alliberaments. Sí, aquesta 
és la llei; carn sobre carn, terra sobre la terra. El plaer i el dolor 
ho abassega tot. Estimar! Estimar... Oidà que la festa és bona!

(El riu i els inconscients, 1990)



Va ser poeta, novel·lista, assagista i traductora. 
Inclinada a la poesia des de ben jove, l’autora 
vigatana es definia com a poeta que escrivia 
narracions. Els poemaris Díptic (1972), 
Kyparíssia (1981), Columnes d’hores (1990) i 
Arietta (1996), de gran riquesa lèxica, serven 
el vigor de les paraules, tendres i fràgils «com 
una flor salvada de la neu», com a baluards 
de la força col·lectiva del país. L’obra narrativa 
l’inicià amb Les closes (premi Josep Pla 
1978). Les novel·les, des de No em dic Laura 
(1980) i Viola d’amore (1981) fins a Sandàlies 
d’escuma (1985) L’agent del rei (1993), El violí 
d’Auschwitz (1994) o Quadern d’aram (1997) 
són d’una veritable prosa poètica de marcat 
to intimista. Hi recrea àmbits familiars, arts 
com la pintura i la música i sobretot el món de 
l’antiguitat clàssica. Les humanitats, el llegat 
grecollatí que ha bastit la identitat mediterrània, 
menen l’autora a una presa de posició 
intel·lectual a favor de la justícia social i de la 
llibertat dels pobles. Exercí la crítica literària 
en diverses publicacions periòdiques i també 
l’assaig. Llicenciada en Filologia Clàssica, 
fou professora de llatí i grec, traductora i 
alhora excel·lent coneixedora de la tasca de la 
traducció. L’obra de Maria Àngels Anglada ha 
estat traduïda a vint idiomes.

Fotografia: Verónica Torres. Arxiu de la família Geli Anglada

Maria Àngels Anglada 
(Vic, 1930 - Figueres, 1999)

Hi ha una cosa que en la meva poesia també es deu fer 
evident, que és un amor o un sentit de la justícia i de la 
llibertat, potser perquè vam viure molt temps sense, 
m’entens? Vaig tenir un alumne a la presó durant molt temps, 
no podia publicar tot el que escrivia. He viscut amb aquesta 
repressió. Eren temps durs, no podíem fer res. Recordo que el 
meu pare, quan vaig fer L’elegia a Lluís Companys, em va dir, a 
veure si aniràs a la presó amb aquest poema! Un bon exemple 
són les restriccions elèctriques. Moltes vegades estàvem sense 
llum, però també estàvem sense llum en moltes altres coses. 
No podies llegir el que volies, ni veure les pel·lícules que volies, 
ni sabíem el que passava pel món de debò. Quan es va tardar 
aquí a publicar el primer llibre sobre l’Holocaust? Recordem 
que Himmler va ser rebut a Barcelona i a Madrid amb tots el 
honors. Hi ha coses que la gent no sap. Quan veus injustícies 
et donen anhel de justícia. Tot això surt a les meves poesies. 
També el paisatge, l’amor, la música, el pas del temps, elegies...

(Roser Guasch, «Maria Àngels Anglada: “La poesia és 
un dels petits reductes de llibertat que encara tenim”», 
Revista de Catalunya, 2000)

Es parlava, entre els presos més veterans, d’un infern pitjor, de 
viatges sense retorn a altres camps, de noms temibles, i tam-
bé s’enraonava d’una mena de pobre paradís, una fàbrica on 
es repartia un suplement de menjar i no es maltractava ningú. 
En Daniel, però, no volia ni atemorir-se més ni somniar: Calia 
fer la feina amb atenció i avui li costava. Dins la cel·la les lles-
ques de pa encara havien estat més minses que no a fora, just 
per sobreviure. Mentre s’aplicava a la tasca, tan bé com podia, 
sense reposar gens i encara content que no l’haguessin casti-
gat a treballar a la pedrera, recordà l’impuls que li havia salvat 
—per quant de temps, ja no ho podia saber— la vida.

—Ofici?
La pregunta, en aparença inofensiva, no tothom tenia la 

sort de poder-la ni tan sols escoltar. Els triats de bell antuvi 
per a la mort seguien una altra filera: molts infants, vells, do-
nes grans i malalts.

Ràpid, va respondre:
—Fuster, ebenista.

(El violí d’Auschwitz, 2016  [1994])

D’Agàtias l’Escolàstic

Els nois no tenen la mateixa dissort que a nosaltres,
febles noies, ens ha tocat.
Ells tenen companys, amb els quals
bescanvien les penes amb mots confiats,
es lliuren a jocs que els conforten i enmig dels carrers
passegen mirant virolades pintures;
nosaltres en canvi ni el dret no tenim de veure la llum,
ans a casa amagades ens consumim en tristes cabòries.

(Les germanes de Safo.  
Antologia de poetes hel·lenístiques, 1983)



Poeta, narradora i activista cultural, va viure 
una infantesa marcada pel franquisme, per 
un cantó i pel clima cultural que es vivia al seu 
entorn familiar. De més gran estudia Música, 
activitat amb la qual estarà vinculada tota la 
vida, i Filosofia i Lletres, i participa en el grup 
literari Clot i en la revista que se’n derivarà. El 
1965 funda la llibreria CLAM, centre neuràlgic 
de l’activitat artística, literària i política de 
Vic i Osona durant molts anys. També és la 
instigadora de les Tertúlies amb poetes de la 
biblioteca Joan Triadú. D’entre els seus llibres 
caldria destacar Avui estimo Baudelaire (1987), 
Vol ballar un tango amb mi, senyor Vivaldi 
(1999) o Els rossinyols insomnes (2008), i ha 
estat guardonada amb diversos premis literaris 
d’àmbit nacional. La seva poesia, volgudament 
clara i marcada per un alt contingut vivencial, 
com diu Núria Armengol, l’hem de llegir «com 
el conjunt de partitures que va ser el concert 
de la seva vida», parant atenció «a la capacitat 
d’adaptar l’estil de les composicions i passejar 
per diverses tessitures» que hi trobem. Cabot 
ha deixat una forta empremta en la vida cultural 
i literària d’Osona i ha estat referència per a 
moltes autores de les noves generacions de 
poetes de la comarca.

Fotografia: Vikimedia

Pilar Cabot
(Vic, 1940 - Tavèrnoles, 2017)

pàl·lid
inert
el món
i nosaltres
inerts

però en passar la mà
per la gelada barana
d’aquell pont
vaig sentir
molt vius
els fiblons

—punyalets a la sang—
i vaig pensar
no t’has pas mort
encara

(La gelada barana del pont [plaquette], 1999)

L’amor que no obsedeix

Avui em plau l’amor que no obsedeix;
l’amor petit, de somnis abastables;
l’amor marcat per límits mesurables.
Brilla en silenci avui al cap dels dits
l’aigua de la tendresa. Ni neguits
ni un borrall de desig o de follia.
Plàcidament em lliuro a l’harmonia
del benigne context. Res no m’encela.
L’amor que avui em plau navega a vela
suaument impulsat pel ventijol.
Dòcil amor que no exalta ni dol.

(Els rossinyols insomnes, 2008)

No descavalquis mai del somni

Sisplau, no descavalquis mai del somni!

Porta el teu somni sempre amb tu,
que cap mal aire ni ningú
te’n descavalqui en mala anyada.
Tu i el teu somni frec a frec;
un sol impuls, un sol batec;
indissoluble, l’abraçada.
Dóna-li al somni ales i esperit!
Cuida’l, que tingui un punt ardit
la llum que et posa a la mirada.

(El niu transparent, 2014)



Poeta, narradora i traductora, filla d’impressors 
i llibreters, als anys seixanta es donà a conèixer 
amb tres volums de poesia (De la soledad 
primera, 1964; Aquello que he visto, 1965; 
Tombstone blues, 1967), als quals seguiren 
Quadern de vacances (una lectura d’El segon 
sexe) (1983), Ales intactes (1996), Les lentes 
il·lusions (2001), Congesta (2007), Ganiveta 
(2012), Cançons de seda i ferro (2014) i 
Baix continu (2014). El 1986 s’estrenà com 
a novel·lista amb Potala (1986) i després 
vingueren No em dic Raquel (1989), La dona 
liquada (1990), Rímmel (1994), Amor congelat 
(1997), Tòrrida tardor (1997), Els dies infinits 
(2001) i Sense alè (2012), que va merèixer els 
premis Ciutat de Barcelona, Crítica Serra d’Or i 
Crexells. També ha conreat la narrativa infantil, 
el teatre i l’assaig. D’aquest últim gènere, 
destaquen els textos dedicats al projecte 
Cartografies del desig (1997, 1998 i 2001), 
organitzat pel Comitè d’Escriptores del PEN 
Català, l’antologia Les vacants (2005) i el dietari 
La passió segons Maria-Mercè Marçal (2016). 
Ha traduït, del francès, autores com Lydia Flem i 
Sarah Kofman. El 2016 va rebre la Creu de Sant 
Jordi en reconeixement a la seva trajectòria. 
Com les seves coetànies, Contijoch va lluitar 
contra el silenci imposat pel franquisme a 
les dones creadores i, en aquest camí de 
supervivència, l’han acompanyat mares i 
germanes simbòliques, d’aquí i de fora, que han 
visibilitzat, totes plegades, una nova tradició 
literària en femení.

Fotografia: Cati Mulero

Josefa Contijoch i Pratdesaba 
(Manlleu, 1940)

Com hereves que som de la terra
ens cal anar a la recerca
del temps perdut, oblidat en la boira,
per assumir-nos en la histèria,
la por, la sensibilitat,
la intuïció que forada parets,
tot allò que sempre se’ns concedí
graciosament, en abundor,
potenciar-ne la força
i, recobrant memòria
de nosaltres mateixes,
a favor del vent, o en contra,
hissar totes les veles
per assolir la llum, l’espai obert,
la immensitat salvatge;
oblidant la tenebra.

(Quadern de vacances (una lectura d’El segon sexe), 1983)

És habitual entre les dones fer servir els sentiments com 
un element de relació nodridor i creatiu. Elles van saber 
establir una transferència sentimental que anava de l’abundor 
efervescent de Vita a la força creadora i a la feblesa personal 
de Virginia i viceversa. Podríem assegurar, com s’ha dit, que 
Vita va ser la millor amiga de Virginia? Probablement.
 En tot cas, aquesta relació ocupa un lloc privilegiat en el 
territori de la feminitat, un territori sense mapes ni senyals 
indicadors, el continent negre, segons Freud. En aquest vast 
continent selvàtic, les lianes entortolligades de Virginia-Vita 
i les seves nombroses ramificacions són un monument a la 
clarividència. 

(«Fascinacions transferides.  
Virginia Woolf - Vita Sackville-West», 1998)

Gasiveria en el dir, com si confessant detalls íntims s’obrís 
l’ampolla i el líquid es vessés, esdevenint descobriment de 
coses que no es podien descobrir. La confessió realitzada 
seria víctima d’un malefici que adormiria el cor i les 
persones implicades quedarien adormides al taüt de vidre 
del bosc, a l’espera d’un nou príncep o una nova princesa 
que vingués, amb besada fresca, encara no corrompuda, a 
despertar la dorment i salvar-la del son etern. Deu ser millor 
no dir les grans coses a ningú i guardar-se les com una 
magna flor arrelada al pit. Ara bé, les emocions que no es 
diuen, ¿existeixen? Els misteris, un cop dits, ¿s’esbraven? Si 
suprimim les paraules ¿vol dir que només importen els actes? 
¿Per què no ens vam dir l’amor que sentíem? ¿No s’ha de dir? 
¿S’ha d’endevinar? De l’amor n’hauríem de parlar en passat, 
perquè sempre acaba en passat, encara que el seu record faci 
tremolar la terra que trepitgem avui.

 (Sense alè, 2016)



Va ser poeta, narradora, estudiosa de la 
literatura i guitarrista. Ha estat una de les 
autores més reivindicades per les noves 
generacions de poetes. Així ho demostren les 
reedicions tant dels seus poemes, amb El volcà 
(2015 [1991]), que recull els llibres Paisatge 
d’hivern (1986), que va rebre el premi Amadeu 
Oller de 1985, El volcà (1991) i 27 esbossos i 
poemes esparsos, com de la seva prosa, amb 
Capvespres de foc i de grana (2018), que en 
recull l’obra narrativa esparsa. Estudia Filologia 
Catalana a la Universitat de Barcelona, ciutat 
on també continua els estudis superiors de 
música. L’agost de 1986, ella i una amiga van 
ser assassinades prop de Montpeller durant 
un viatge de vacances per l’Alguer i el sud de 
França. Sobre la seva obra, Maria-Mercè Marçal 
va deixar escrit: «Molt poques vegades m’ha 
passat, i aquesta és una d’elles, que entre els 
centenars de versos que et toca llegir en el 
paper sovint tediós de membre d’un jurat, uns 
poemes et fan sentir que estàs disposada a 
defensar-los aferrissadament. Més encara 
perquè no s’hi interposa cap real o falsa 
modèstia —que si fossin poemes propis: “Hi ha 
poemes que m’agradaria haver escrit jo”, li vaig 
dir a l’Anna, i era ben cert. De poeta a poeta, no 
se m’acudí cap elogi millor». 

Fotografia: Arxiu de la família Dodas Noguer

Anna Dodas i Noguer
(Folgueroles, 1962 - Montpeller, 1986)

han marxat els cavalls al galop
dies ha que nerviüts s’enlairaven
han marxat primer un després tots
i la prada aixafada, al llot peülles
marcades, el riu sollat l’herba escapçada
surt algú de la casa poruc
i en veure’l surten els altres
tot fa pudor de fems, de cavall,
de tarda terriblement solitària. 

(El volcà, 1991)

Jo sé que si ara no hi ha pomes ni mel i ha fet una forta 
ventada que ha empès la boira camps i boscos enllà, fins a 
fer-li travessar les muntanyes, ha sigut perquè Ell em va dir 
el poema del poeta que no sabia què deia. És des de llavors, 
des que vaig comprendre que era la lletra, el poema escrit, el 
que havia foragitat els colors de la penombra, que odio tots els 
poemes del món. Vaig comprendre-ho tot i vaig comprendre 
l’encís de les pomes i la mel i la boira i ara ho sé.

(Capvespres de foc i de grana, 2018)

I  
 
sóc com el tro  
gemegós que braola en la vall  
foll de terror  
jo sóc la vall  
 
com el rampí  
cec entre pedres  
que ensopega amb el terròs  
 
sóc la foradada  
vertiginosa que escup  
aigua en un salt magnífic  
 
jo sóc el salt  
 
no sóc res més:  
una carolina molla  
que aguanta la pluja  
tristament  

(El volcà, 1991)



És poeta, narradora, novel·lista i llicenciada 
en Psicologia per la UAB. Després de debutar 
amb els llibres de relats La mateixa pedra, 
que va obtenir el premi ciutat d’Olot 2006 de 
narrativa experimental, i Capacitats (2008), 
ha publicat majoritàriament poesia, Com 
bèsties que caminen pels marges (2008), 
Úter (2012), que va obtenir el premi Betúlia de 
Badalona, i el llibre de prosa poètica Al mig de 
les coses (2012), que va obtenir el premi Jordi 
Pàmies de Guissona. L’any 2017 publica Els 
cercles concèntrics, la seva primera novel·la, 
que, segons paraules de l’autora, constitueix 
bàsicament un «canvi de registre» i una 
«extensió natural» de l’obra anterior. La seva 
escriptura està molt marcada per una reflexió 
vital i un intent constant de donar compte i 
explicació de l’experiència profunda del dia a 
dia. «La poesia —diu Casas— té la capacitat 
d’anar més enllà d’allà on arriba el llenguatge 
convencional, té la capacitat de transmetre allò 
més essencial de l’ésser humà». 

Fotografia: Cedida per Cristina Casas

Cristina Casas i Mata   
(Sant Quirze de Besora, 1971) 

I tanmateix, he deixat de pensar-te només arribar. Ser lluny 
també és ser lluny de tu. He abocat el contingut de la bossa 
sobre el matalàs com, en un gibrell, ho hauria fet amb la sang 
i els budells d’un porc de matança. Bastament i sense por, 
perquè els inicis no tenen més importància que la de precedir 
un final. No és un mal lloc. La cambra que he llogat dóna als 
estenedors, hi ha roba que s’hi eixuga. El meu temps és com el 
moure’s d’aquests draps de cuina: lent. Cap cosa es fa estranya. 
La distància, ja ho veus, no és res greu; és tan sols incòmoda 
com un llarg viatge en autobús. 

(Al mig de les coses, 2012)

També el dolor, de la mateixa manera que un objecte sotmès a 
les lleis de la física, exerceix una força sobre un altre cos. Com 
quan vas retirar el canari de la gàbia, i sentires, a la mà, que la 
mort li donava un pes que no corresponia al seu volum.

(Inèdit)

XXV

He deixat caure el llibre sobre una de les sabatilles del terra 
i he apagat el llum. S’ha despertat quan, molt al fons del llit, 
els meus peus han fregat els seus. Llavors, girant-se cap a mi, 
m’ha preguntat si l’estimava. Li he dit que l’únic que desitjava 
és que tot fos sempre així i he esperat a que precisés alguna 
paraula, com un gos que espera a que li llancin altre cop el pal. 

(Úter, 2012)



És novel·lista i articulista, va arribar amb la 
seva família a Vic, quan tenia vuit anys. Va 
ser en aquesta ciutat on va fer els estudis 
de Primària i Secundària, l’etapa en què va 
elegir la llengua catalana per als seus escrits 
literaris. El seu primer llibre és Jo també sóc 
catalana (2004), una mena de  memòries on 
l’autora vol explicar les seves experiències 
com a immigrant. Aquesta opera prima és 
significativa perquè conté esbossats molts 
dels temes que desenvoluparà en les obres 
posteriors. El seu corpus novel·lístic està format 
per L’últim patriarca (2008), Premi Ramon Llull 
2007, que la va confirmar com a escriptora; 
La caçadora de cossos (2011), una mena 
d’experiment en què s’allunya de la temàtica 
inicial; La filla estrangera (2015), Premi Sant 
Joan de Narrativa 2015 i Mare de llet i de mel 
(2018), els dos darrers llibres amb els quals 
retorna al seu univers catalano-amazic i on 
deixa clar que pot explorar el seu món des de 
múltiples perspectives. A banda d’aquestes 
obres ha participat en entrevistes i tertúlies; 
ha pronunciat conferències i ha publicat 
narracions esparses, articles, pròlegs i altres 
escrits de tipus periodístic o literari. Les seves 
novel·les han estat traduïdes a deu llengües, i 
el seu ressò ha arribat tant per part de la crítica 
literària com del públic lector.

Fotografia: Àlex Akero

Najat el Hachmi
(Nador, Marroc, 1979)

—En quina llengua penseu?
 La tutora de vuitè curs de primària, mestra de català, no 
feia la pregunta de manera arbitrària. En una classe plena 
de castellanoparlants i amazicòfons, era d’esperar que tard o 
d’hora s’encetés el debat. Estupefactes, els altres alumnes es 
van afanyar a contestar. Tots pensaven en la seva llengua ma-
terna. Jo era l’excepció.

(Jo també sóc catalana, 2004)

No, no podia. La sogra, col·locada al seu darrere i agafant-li 
amb totes dues mans el ventre per damunt de la cintura, li 
manava de continuar amb la tasca indefugible. En nom de 
Déu, empeny, en nom de Déu, empara’ns, senyor, empeny. Un 
mal auguri, filla, els nens que neixen sense dolor. Si no et fan 
mal en néixer, te n’han de fer la resta de la vida.
 I així va ser. Aquell dia va néixer Mimoun, l’afortunat, el 
que tindria l’honor de cloure les generacions i generacions de 
patriarques destinats a fer del món un lloc ordenat i decent. 
Amb ell s’acabaria per sempre més la condemna del patriarcat. 
Però ell tot això encara no ho sabia. I l’àvia, que pressentia i 
somniava tantes coses que acabaven sent certes, tot això ni ho 
havia somniat ni ho havia intuït. Exhausta, però, havia sentit 
els iuius de totes les dones de la casa que anunciaven la bona 
nova a tot el poble: a casa dels Driouch havia nascut un noi. Es 
va enlairar l’estridència dels crits sortits de les boques amb les 
llengües que espetegaven frenètiques a dreta i esquerra.

(L’últim patriarca, 2008)

La mare em va fer anar a ca la Soumisha a buscar alguna cosa 
i jo vaig posar-me el mocador, pensant que en una distància 
tan curta no hi hauria problemes si al pare no li estava bé. 
Sembles un àngel, m’havia dit ella, segur que entraràs al cel 
directament, per la porta gran. I jo tornava contenta cap a 
casa quan el vaig veure al capdamunt de l’escala, dos pisos en 
aquella època, tot petonejant el germà petit per acomiadar-
se’n. Els nostres ulls es van trobar i allà mateix ho vaig saber, 
que no hi hauria hagut de posar-me el mocador. Un instant 
ínfim i jo ja corria escales avall, que no sé com no vaig caure. 
Ell no deia res, però jo ja el sentia darrere meu i quan va dir 
para, para o encara serà pitjor, jo ja no sé si vaig córrer o em 
vaig aturar, però em recordo a terra, amorrada a la claveguera 
i ell vinga donar-me puntades de peu. No recordo els cops, 
no recordo si em va picar a la cara, a l’estómac. En recordo 
un a la punta de la columna, aquell sí que em va fer mal, amb 
les sabates de treballar, i em vaig pensar que mai més no em 
podrien fer un mal com aquell. I llavors vaig mirar tot al meu 
voltant i vaig veure els clients del bar de davant de casa amb la 
beguda a la mà  que no deien res i els que passaven pel costat 
que no deien res i els que ens coneixien que no deien res i allò 
era estar sola. Mà, part terminal del cos i tantes altres coes. 
Maastrichtià, que és molt complicat. Marbre, un peix de l’ordre 
dels perciformes.

(L’últim patriarca, 2008)



És poeta, narradora, música, ballarina i gestora 
cultural. És llicenciada en Comunicació 
Audiovisual per la UAB i s’ha format en diverses 
disciplines artístiques. La seva obra ha rebut 
diversos reconeixements i ha aparegut en 
antologies i llibres col·lectius com Les vacants 
(2005), Quàntiques!: 10 poetes joves en 
diferencial femení (2008), Ningú no ens 
representa: poetes emprenyats (2011) o  
Ous ferrats i altres contes (2012). El 2016 va 
sortir el seu primer llibre de poesia en solitari,  
El silenci ja hi era, que té la reflexió sobre 
paraula, el silenci i el canvi com a eixos 
principals i que va rebre 2n premi de poesia 
Joan Duch de Juneda per a joves escriptors 
(2015). Ha ideat i ha participat en diversos 
espectacles literaris i recitals poètics arreu del 
territori català i ha creat música per a diversos 
curtmetratges. Actualment és tècnica de la 
Fundació Miquel Martí i Pol i imparteix cursos 
de creació poètica. 

Fotografia: Cedida per Anna Miralpeix

Anna Miralpeix Llobet    
(Vic, 1979) 

Enyor eixut.
Buscant el mot precís
em bec la nit. 

Després 
el silenci llaura quietud
sobre el paisatge.

(El silenci ja hi era, 2016)

Nit de festa major.
M’agafes la mà un instant, tot ballant, 
i en els nostres palmells
s’esborra el brogit de la festa amb l’esclat
d’un silenci molt breu 
que ens sorprèn i ens vincula
de sobte.

(El silenci ja hi era, 2016)

La teva pell demana a crits
tota la meva pell inacabable.
El temps s’atura
ran de l’abisme dels teus llavis
i salto al buit de l’encontre sublim
sota les pells.

(Inèdit)



És poeta, bibliotecària, activista cultural, 
llicenciada en Documentació i grau en Estudis 
Literaris per la UB. Actualment desenvolupa el 
programa de doctorat en Estudis Lingüístics, 
Literaris i Culturals a la Universitat de 
Barcelona, on també ha estat professora 
associada del grau d’Estudis Literaris. Ha 
publicat el poemari Fractura (2017) i poemes 
seus apareixen en diverses antologies, entre 
elles Mig segle de poesia catalana (2018). Ha 
escrit estudis, ressenyes i crítica de poesia 
a revistes com Ausa, Caràcters, Reduccions 
o Núvol. També ha publicar diversos llibres 
d’història per a nens. Des de 2014 s’ocupa de 
la programació de La Cava Poesia, cicle de 
recitals a la Jazz Cava de Vic. Sobre la seva 
poesia, ha dit la crítica Begonya Mezquita: 
«Els seus són versos que baixen als soterranis 
del temps, i una vegada al fons del pou, es 
pessiguen, es cusen les ferides, rebreguen la 
roba que els vestia i es barregen nus amb el so 
de les campanes».

Fotografia: Cedida per Núria Armengol

Núria Armengol  
(Vic, 1986) 

dies de barroc

m’estic podrint. dins. la biblioteca.
contemplant com. tantes més papallones.
aletejant infatigables. com si no.
aixequessin pols. es profetitzen.
el sensetemps. s’escampa.
altres altes. s’estampen.
un muraltar. com abans. sacrifici.
paraula

(Fractura, 2017)

paisatge

més amarada. aquest paisatge d’aquarel·la
que liqua bulbs. i tot és verd. sense flors.
sobre la terra. herba molla. aquesta olor.
en el vidre. dels ulls del llop. blanca rosada.

(Fractura, 2017)

goyesca

era. alegria de la pols. el blanc
plomava el poble. ales enfilant.
començava a estireganyar-se. i
les teles es metal·litzaven. punxant.
més fort. dins el cap. la culpa.
tacant les parets. la formació.
dels nous pecats. abraçant.
els nopenitents.
és. alegria de la pols. negre.
sensemés.

(Fractura, 2017)



És poeta, llicenciada en Traducció i 
Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, 
màster en Creació Literària (UPF) i màster 
en Assessorament Lingüístic, Gestió del 
Multilingüisme i Serveis Editorials (UB). Ha 
publicat els poemaris On has deixat la veu? 
(2011), guanyador del Premi de Poesia Martí 
Dot de Sant Feliu de Llobregat 2010, que s’obre 
amb un pròleg de Pilar Cabot, i Abstraccions i 
certeses (2016), que va rebre el Premi València 
Nova Alfons el Magnànim de Poesia 2016. De 
la seva obra, la crítica Laura G. Ortensi n’ha 
dit: «Si a On has deixat la veu? el recorregut 
creatiu anava de l’afonia al crit, a Abstraccions 
i certeses el jo poètic es desplaça amb pas 
ferm des del dubte fins a la convicció. […] 
Generoso conserva dels inicis la capacitat de 
planificar objectius i de covar mots. Ara, a més, 
el crit li ha guanyat força. Arrapada a la certesa 
de l’escriptura, l’osonenca esclata com una 
Colometa tímida que tot just comença a volar».

Fotografia: Cedida per Bruna Generoso

Bruna Generoso Miralpeix  
(Barcelona, 1986) 

Nosaltres

En sap l’entorn, de nosaltres...
Vam travessar la por
enllà del somni atzarós
de trobar-nos, la bogeria,
pendent de l’amor, vagarejava
sempre a recer de petjades
i records. Vam traçar la sort,
ben delimitada,
amb una convicció ferma,
un ferm descobriment, la pau
en l’altre. L’espera impacient,
l’abraçada. La mirada tendra
de dues pells estimant-se,
filtrant-se en els cossos
com una empremta inesborrable.
La màgia d’una ciutat
que acull les nostres passes.

(Abstraccions i certeses, 2016)

Emboscada

Escriure és confessar-se,
parlar, fer-se escoltar,
no témer la resposta, 
pretendre sense pretensions.
Ser comprès, comprendre
i comprendre’s. 
És com dir que avui és avui
i jo sóc jo. 

La poesia és endinsar-se en un bosc
i perdre la por de retrobar-se.

(Abstraccions i certeses, 2016)

Trajecte

Sóc aquí 
com l’ocell que ve de pas
i quan fa fred se’n va, 
però torna sempre que pot. 
I també canta, sembla feliç. 
No té por dels homes, no viu 
engabiat. De vegades, 
moro en un segon d’incertesa.
Neixo de nou com neix el dia, 
vull ser lliure
i escric fort sense temor. 
Recordo el meu nom,
forjo a mà les paraules, 
teixeixo els versos i sóc capaç
de reconvertir l’entorn en una platja, 
una calma, un lloc agradable.
Endins de la por, 
hi ha un abisme que es perd 
per boscos emboirats. La sortida 
no existeix, però l’ocell, que vola, 
fuig quan vol, es fa gran i, al final, 
mor, si pot, sense que el matin.

(Abstraccions i certeses, 2016)



És poeta, novel·lista, artista visual. També és 
llicenciada en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i té un màster en Literatura, Cinema 
i Cultura Visual per la Universitat de Sussex. 
Fina ara, ha publicat el recull de poemes 
Bèstia (2012), Premi Amadeu Oller 2012, del 
qual el 2017 se’n va publicar una traducció a 
l’anglès, les novel·les Els dics (2018), Premi 
Documenta 2017, i Canto jo i la muntanya 
balla (2019), Premi Llibres Anagrama 2019. 
La seva obra apareix en diverses antologies. 
Ha estat l’escriptora resident a la Universitat 
George Mason de Virgínia l’octubre del 2018, i 
ha sigut una de les artistes seleccionades dins 
del programa Barcelona Producció-La Capella 
2017. Els seus textos i obres s’han exposat 
i llegit al CCCB, a la Whitechapel Gallery 
(Londres), al Bòlit de Girona, al MAC de Mataró, 
a ACVIC, al Jerwood Arts Centre (Londres), al 
Festival Internacional de Poesia de Sant Cugat, 
a la Festa de la Poesia de Sitges o el Festival 
Poesia i +, entre d’altres.

Fotografia: Oscar Holloway

Irene Solà Saez 
(Malla, 1990) 

Tenia un peix a la fel
que es menjava les perles
dels collarets que es trenquen
quan fas el nus.
A l’enterrament un boig
em va obrir la cintura amb un cúter,
però no sé resar.
Mentre la iaia la cus
diu que volia ser actriu
de vodevil francès.
I jo li veig les calces.

(Bèstia, 2012)

De La casa 
 
Morir-se va ser com prémer l’interruptor d’una bombeta fosa. 
Ínfim. Sabia que s’havia mort perquè en Jaume li va fer un 
petó al front i va dir: «mare», i no va notar el tacte dels seus 
llavis. I perquè la Roser li va agafar les mans i hi va enfonsar 
la cara, i no va notar l’escalfor de les seves llàgrimes. També 
perquè va sentir una alegria d’aquelles que no vénen d’enlloc 
ni responen a res mentre els altres dos ploraven. Una alegria 
calenta com una bossa d’aigua, que al cap d’una estona va 
sortir per la mateixa porta per on havia entrat, ràpida com 
un esquirol i volàtil com un matí, i la va deixar submergida 
en una calma molt agradable. Com si s’hagués pres un got 
de llet calenta que ho hagués fet tot entenedor. Havia tingut 
temps de dir-los que els estimava. Els anys li havien estovat la 
llengua. Però d’això se n’alegrava i n’estava orgullosa. D’haver 
dit una cosa bonica al punt de morir-se. Una cosa que podia 
quedar dita i que estava bé que fos l’última. També s’alegrava 
profundament d’haver conservat les mans. Ara que era morta. 
 
                                                                                              (Els dics, 2018) 
 

M’aboco, irresponsable,
com un penya-segat.
La meva mirada és un cobert,
un pot de vidre,
una atmosfera,
Déu triant el color de les plomes. 
I jo que tinc 
el camí de parir estret,
pareixo un altre animal.

    (Inèdit)



És poeta i narradora. Ha cursat el grau en 
Estudis Literaris i el màster en Construcció 
i Representació d’Identitats Culturals, tots 
dos a la UB. Ha publicat Teologia poètica 
d’un sol ús, que va obtenir el premi de poesia 
Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat (2014), 
escrit, sobretot, sobre les «coordenades» 
de les avantguardes, la teoria feminista o 
Amélie Nothomb. Amb aquest primer poemari 
inaugura el Babaisme, un esforç per forjar una 
nova mitologia del jo poètic que continua en 
el seu segon llibre, De robots i màquines o 
un nou tractat d’alquímia, premi de poesia de 
Pollença (2017), on la maquinària es subordina 
a uns alquimistes de bata blanca, i on les 
lectures d’Isaac Asimov, Donna Haraway, 
Rosi Braidotti o Palau i Fabre ressonen per tot. 
Actualment, amb Maria Sevilla i Laia Carbonell 
és coordinadora i programadora a l’Horiginal, 
mític obrador de recitacions i noves actituds 
literàries a Barcelona; també és la promotora i 
organitzadora del cicle de poesia Els Vespres 
Malgastats a diverses biblioteques d’Osona.

Fotografia: Cedida per Raquel Santanera

Raquel Santanera Vila   
(Manlleu, 1991) 

Gènesi

He reculat el camí de la creu
perquè un cop despenjat m’he sentit sol.
I els claus dels peus i de les mans
fets d’un alfabet estrany,
un cavall de Troia endins
que em bombejava un fil de sang
m’han retornat a la tirania dels pronoms:
una font que sempre té set. 

Puc estimar la creació 
perquè ha fet la guerra,
s’ha repartit els poders
i ha plorat galtes avall perquè el viure
era l’únic que tenia. Però jo no sóc la redempció,
el pecat de la paraula és més viu que mai
i la filla pròdiga ara vol ser el pare amb uns pits ben grans.
Al peu de la muntanya ja no s’hi veu la creu,
el llenguatge ha posseït el cos.  

(Teologia poètica d’un sol ús, 2015)

Expectants a la tècnica significaven…

Expectants a la tècnica
significaven aquell acte 
de litúrgica evolució
i d’inefable fenomen.
Però era jo qui, subjecta a una piràmide
de verificacions, clavava el fibló
operant sobre aquella carn magra que 
em mirava amb uns ulls descalços
i em batejava «diable». Sobre ells
no pesava la culpa: l’error no hauria estat humà. 
Em delitava la idea de fallar i d’introduir
la mort dins del processador. Estava perdent
les bones maneres. Era immund. Era eterna.  

(De robots i màquines o un nou tractat d’alquímia, 2018)

La santa negra

Fa una plugeta d’estiu cridanera. De les teulades en cauen 
escurçons que fan molt de soroll. Un clec, clec que et fa 
aixecar el cap. I tu tota beneita mires cap amunt i deixes que 
t’entrin dins els ulls. Obres la boca i te’ls empasses. Camines 
aguantant aquesta posició. Aquesta processó. Cap enlaire, 
boca oberta i ulls molt negres. Al final del carrer uns nens 
xisclen en veure’t:

T’has tornat ben fosca!
T’has empassat tota la pluja!
Tots els escurçons volen mal i ara dins teu hi neix alguna cosa.
Posseïda per la plaga en seràs la solució.  

(Inèdit)



És poeta i ha cursat el grau en Estudis Literaris 
i el màster en Construcció i Representació 
d’Identitats Culturals, tots dos a la UB. 
Actualment viu i treballa a Barcelona com a 
educadora social i prepara la tesi doctoral, a 
cavall entre els estudis de gènere i la literatura 
contemporània. De petita toca el piano, mira 
i remira la pel·lícula de Yellow Submarine i 
comença a escoltar Pink Floyd. A l’institut 
llegeix Solitud, de Víctor Català i els contes 
i algunes novel·les de la Rodoreda. Durant 
l’època d’estudiant descobreix David Foster 
Wallace, Gilles Deleuze i els Neutral Milk 
Hotel. També és durant aquesta època que va 
gestant el que és fins ara el seu primer llibre 
de poesia, Sostre de Carn, amb el qual va 
guanyar el premi Francesc Garriga de poesia 
2017. El llibre és travessat per aquest pòsit 
vital i influències acumulades provinents de 
la literatura el cinema, la música i els estudis 
culturals i per altres lectures recents, com les 
de la Maria Mercè Marçal, l’Albert Balasch o la 
Lina Meruane. 

Fotografia: Cedida per Maria Isern

Maria Isern Ordeig   
(Vic, 1994) 

Questo bosco di cemento mi ha tormentato tanto,
mi ho sapultato a terra e ho pianto

Germà Aire

Tinc els pits a les cames. Així rebento el cel del cap, travesso 
la ruta de la sang, les seves grutes de dipòsit, i torno a ser al 
centre del sol negre d’un dia infinitament horitzontal que 
s’estira pels cervells punxant els caps i arriba als dits. Tres 
muntanyes fan de màquina i escalf d’un pam de bosc que no 
té extrems. Els cervells s’han instal·lat al cor de cada branca, 
el bosc és viu i la ciutat amb mils de cúpules és un ventre de 
calor. Tinc els pits a les cames. Així circulo amb la sordesa, 
arbro les més fràgils altures com si fos una llavor. La meva 
rel és una cúpula de vidre, la meva rel és una vall, la meva rel 
és una vall i tota l’extensió que el temps oblida són les pedres 
petitíssimes que escampo al bosc humit de tota cosa. Tinc els 
pits a les cames i la sordesa d’un cos fent de tartera d’aquesta 
hora horitzontal. Tinc les branques, i el foc ben viu a cada 
empelt i una sang desitjant tota la febre del sol negre. Enllà de 
l’arc hi ha l’animal de vidre ingràvid i una cúpula que arrenca.

(Inèdit)

Era el mar. Era el mar i eren els peus, i els teus ulls mutilant-
me els peus dins l’aigua. I eres tu amb els ulls enredant-me 
com una alga, i era el cel que feia formes i era pell pinçada 
de les cuixes, pell-corall estriat del greix de nena. El cel fent 
formes. Els peixos, tants peus, la pell i el greix, l’esquinç per 
on marxaven els peixos endins, allà on jo aprenia les algues. 
I era jo, paisatge mutilat, talment platja mil·lenària amb tots 
els peixos escampant-se’m pel fons. I tot anava amunt, i tot 
es tenyia de corall, i tu anar mutilant l’aigua, els peixos, les 
algues, i jo que m’emmarava i guardava entre els dits dels peus 
la sorra. I la pell antiga se’m feia sorra. I tota jo era sorra. I així 
vaig anar creixent. Vaig matar els peixos, vaig donar-te els ulls 
i la seva por. I la sorra se’m va perdre. I vas dir-me la pell com 
un corall que ja era tacte i roca, que ja érem ulls cremant ben 
bornis com la roca que el mar balma, com l’estria lírica d’un 
cos. Era el mar, i amb la mirada em feies mar en l’expansió 
fora-mida de la balena, el seu ser abisme mineral. Perquè 
era el mar i jo pensava en una balena interminable sota el 
vaixell, i el meu cap li era el vaixell bressolant-s’hi resistent i 
ja no hi feia res amb els membres: llavors hi havia la fonda i 
brillant destrucció de les algues. Hi havia l’aigua dels teus ulls 
insistents, encara, fent la pell perfilada de les ones. I jo havia 
crescut fora temps i fora límit del teu cos, havia crescut, com 
la sorra, tèrbola i seguidament empesa a fer una platja.

(Inèdit)

Arranjaments

Retallar cabells i ungles
pot ser la manera d’afeblir
els naixements perpetus
de la vívida carn.

Els brots dels músculs
com estels punxants
fendiran el ritme
d’on em vaig expandint
fins a ser absoluta

absolta

del mite i els marcs
dels temps.
 
    (Sostre de carn, 2017)
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