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Presentació del projecte 
 

Probablement us ha desconcertat el títol del projecte 

“Les afegides”. Aquesta era la nostra intenció: situar-nos 

col·lectivament amb certa indignació davant la 

provocació d’aquest concepte negatiu referit a tres dones 
poetes, en un àmbit cultural que aspira a la igualtat entre 

dones i homes. 

 

Un “afegit” és un tros de material que fa falta per 

completar un tot, però que en realitat no forma part 

essencial d’aquest tot (uep! això sembla la definició 

exacte del paper de les dones dintre del patriarcat!). 

  

El títol d’aquest projecte de Memòria Històrica ens el va 

proporcionar un dels primers documents que 

consultàrem en iniciar la recerca de dones poetes del s 

XX en perill d’oblit. L’entrada a internet informava d’un 
estudi en castellà que es titulava Los 12 mejores poetas 

catalanes del sXX, amb un subtítol que deia Con tres 

añadiduras [afegitons, en català] y un apéndice.... Bé, 

quan l’obrirem vam descobrir que els tres “afegitons” 

eren les tres dones poetes que avui protagonitzen el 

nostre record. Es tractava d’una segona edició virtual 

d’un monogràfic de poesia catalana, d’una revista 

literària del 2016, una molt acurada edició      revisada i 

corregida el 2019, fa només 3 anys. 

(https://docepoetascat.wordpress.com/ ) 

 

Llavors, la nostra selecció es va mostrar clara i 
reparadora del menyspreu que comportava la paraula 

“afegitons”      i, malgrat que sabem que hi ha un munt 

de dones poetes que cal rescatar de l’oblit interessat del 

barem patriarcal, decidírem centrar-nos en les tres 

poetes assenyalades. Per una altra part, hem trobat 

aquest mateix any 2022, una proporció semblant en 

unes enquestes populars que ha fet el diari ARA, sobre 

https://docepoetascat.wordpress.com/
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els 10 millors poemes catalans segons el públic lector. El 

resultat han estat  nou poemes escrits per homes i un de 

la Maria Mercè Marçal!      L’enquesta de l’ARA reconeix 

que la tria que han fet les individualitats consultades 

parteix dels poemes que s’estudien a les escoles. Això 

corrobora la minsa quantitat de dones que té en compte 

 l’acadèmia i la programació de continguts escolars. No 

és, en molts casos, ni tan sols un fet conscient, sinó un 

resultat del domini del simbòlic patriarcal que ens ha 

format i conformat a totes, a tots i a totis. 
 

(Hem de dir que, afortunadament, ens hem assabentat 

que l’editorial Godall està preparant una antologia molt 

completa i exhaustiva de poetes dones dels Països 

Catalans, de temàtica feminista, que ens obrirà un món 

silenciat de sentiments i pensaments imprescindibles per 

al canvi que necessita el nostre imaginari col·lectiu.) 

 

El parany de la igualtat és el que ens fa estar en “mode 

comparació quantitativa” en front del model masculí, que 

és l’indiscutible referent de valoració, cosa que exclou, 

en quasi tots els àmbits de prestigi, la presència 
femenina i la seva història, actitud i valors diferencials. 

Uns valors que cal desvelar, reconèixer i incorporar al 

món que volem, on les diferències seran enriquidores, 

no competitives. Perquè sabem per experiència que els 

valors anomenats femenins sostenen el món en silenci i 

precarietat. Sabem que NO volem ser com els homes, 

que volem canviar les coses compartint i intercanviant 

diferències i valors… i, sobre tot, tasques i responsabilitat 

de cura d’una vida vivible. 

 

Les tres poetes –que no mostren cap rebel·lia feminista 

conscient– coincideixen en l’expressió específica 
d’aquest amor-cura de la vida tan propi de la cultura 

femenina i tan diferent de l’expressió de l’amor masculí, 

arravatat, heroic o salvador. Es tracta d’un amor 

compromès i emmirallat en la natura, compromès amb 
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les amistats i la família i amb l’espai on es desenvolupa 

la vida; un amor d’atenció incondicional cap a l’altre, que 

rebutja tota violència i busca la pau, si més no, 

definitiva. Es tracta d’una poesia humil, molt nostàlgica 

d’una vida plena, un sentiment trist de manca de 

transcendència, que podem entendre avui molt bé, des 

de les denúncies del feminisme actual.  

  

Bé, a partir d’aquí, doncs, el grup d’Àrtemis ens posàrem 

de seguida a preparar el projecte: per una part, algunes 
començàrem la recerca de l’obra de les tres poetes, un 

poc llunyanes en el temps i desconegudes per a la 

majoria de nosaltres. I, com és el nostre estil, 

arrassàrem les biblioteques de Santa Coloma i les 

entrades d’internet;  un altre grup vàrem connectar amb 

la poesia de les tres autores i ens vàrem comprometre 

en fer nostre un poema i posar el cos i la veu per recitar-

lo, actualitzar-lo i compartir-lo avui aquí amb 

vosaltres..., mentre que unes altres ens preocupàvem de 

donar forma i color a aquest acte viu de Memòria 

Històrica i d’assegurar el seu record físic en el futur, 

creant aquest document escrit que us hem ofert a 
l’entrada...  

 

Començarem per l’aproximació al context històric 

específic de les tres poetes, a càrrec de la professora de 

literatura Gemma Lleixà i Jornet. A continuació 

escoltarem el recital poètic a càrrec de dones d’Àrtemis. 

I, per acabar, audio-visionarem tres poemes musicats 

per tres cantants molt nostres (Gillermina Mota, Maria 

del Mar Bonet i Marina Rossell) que han fet un treball 

preciós de preservació i reconeixement artístic de la 

poesia  de les tres dones... 

 
Esperem que gaudiu de l'acte. 
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Contextualització històrica 
 

1. Breu revisió sobre l'absència 
remarcable de les tres autores en 

antologies modernes  

 

2. Curiositats i punts de contacte en la 

seva trajectòria personal i professional, 

influïda i, en certa manera, avalada, per 
poetes o escriptors considerats puntals i 

referents de la poesia catalana del segle 
XX  

 

3. Anàlisi de l’obra a partir d’un mateix 

estil o corrent literari en comú, la poesia 
de tradició simbolista o postsimbolista 
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Poemes i lectores 
 

Lectora Poema Autora 
Edel Calderón Montoro Testament Rosa Leveroni 

Isabel Crehuet Wennberg L’ocellet mort M Antònia Salvà 

Isabel Pérez Edo 
Lupe Bustamante 

Jo porto dintre meu Rosa Leveroni 

Lola Rodríguez Pérez L’esperança encara dansa Clementina Arderiu 

Loli Cuadrado Cantador El bé de l’aigua M Antònia Salvà  
Marga Dordella Cirera És Esperança Clementina Arderiu 

Marga Dordella Cirera L’esperança, encara Clementina Arderiu 

Mihoko Ono Alta damunt de la penya  Clementina Arderiu 

Paqui Morales Mora Callada Estimo la vida.. Clementina Arderiu 
Pepi Sánchez Martín Recerco l’alba Rosa Leveroni 
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Rosa Leveroni 
 

Testament 
 

Quan l’hora del repòs 

hagi vingut per mi 

vull tan sols el mantell 

d’un tros de cel marí. 

Vull el silenci dolç 

del vol de la gavina 

dibuixant el contorn 

d’una cala ben fina; 

l’olivera d’argent, 

un xiprer més ardit 

i la rosa florint al bell punt de la nit, 

la bandera d’oblit 

d’una vela ben blanca 

fent més neta i ardent 

la blancor de la tanca. 

I saber-me que soc, 

En el redós suau, 

un bri d’herba només 

de la divina pau. 
Rosa Leveroni    Rapsoda: Edel Calderón 
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Jo porto dintre meu 
 

 

Jo porto dintre meu 

per fer-me companyia 

la solitud només, 

la solitud immensa 

de l’estimar infinit 

que voldria ésser terra, 

aire i sol, mar i estrella,  

perquè fossis més meu, 

perquè Jo fos més teva. 

 

 

 

 

 

 

   

Rosa Leveroni      Rapsoda: Isabel Pérez Edo 

        Lupe Bustamante 
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Recerco l’alba 
 

 

 

Recerco l’alba 

dins la nit obscura 

i se’m fan perdedors 

tots els camins. 

 

Recerco el cant 

de l’única font pura 

i totes les begudes 

son verins. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rosa Leveroni   

 Rapsoda: Pepi Sánchez Martín 
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Maria Antònia Salvà  
 

El bé de l’aigua, (El Retorn,1934) 
 

No sabrà el bé de l’aigua quin bé sia 

el qui en terreny secà no haurà viscut, 

i veient-la minvar dia per dia 

no haurà patit l’eixut 

del camp que no vol ploure, i la sembrada 

neix a redols, i d’una mala anyada 

tothom el dol present. 

L’estrenyetat de l’aigua és un turment 

a tothora temut, i bé ho abona 

el cas que em va contar una madona; 

el cas d’un al·lotet 

que ve del camp tot abrusat de set. 

Se’n va al gerrer, omplia l’escudella  

fins a vessar, i beu; de gran que era ella 

no la pogué esgotar, 

i, assaciat, anava ja a llençar 

l’aigua que hi romania; 

mes com un tro la vella li sortia: 

“L’aigua 1tudar, que mancarà a l’estiu? ...”. 

I el pobre, quin remei?..., la se bevia. 

-No féssiu el cap viu! 

 

 

Maria Antònia Salvà   Rapsoda: Loli Cuadrado Cantador 

                                                           
1 Que es deixa perdre 
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L’ocellet mort 
 

 

Immòbil buscaret 

ales plegades, dret, 

que ran d'un card trobí 

avui en mon camí: 

no m'has semblat ferit, 

no fugís esporuguit, 

i ni sol, ni besar, 

ni ruixim d'aigua clar 

no et són estat metgies, 

i al cap de poc mories. 

 

Davall un taronger 

tindràs ocult recer 

colgat dins terra neta... 

amb dues flors de violeta. 

 

 

M Antònia Salvà    Rapsoda: Isabel Crehuet Wennberg 
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Clementina Arderiu 
 

Alta damunt la penya 
 

Alta damunt la penya, 

dreta en el vent rebel, 

com un present del cel 

difícil. 

 

Fina com una espina, 

forta com vella arrel, 

dessobre els ulls un vel, 

medita. 

 

Plena dones la copa 

d’aigua d’abril rebel 

i s’hi emmiralla el cel 

immòbil. 

 

  Clementina Arderiu   

 Rapsoda: Mihoko Ono 
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Callada estimo la vida 
 

Callada estimo la vida. 

Deixeu-me sola, callada, 

i aniré amb el pensament 

on no trobin les rialles. 

 

D’aquelles 2estibes mudes 

seré la dolça companya, 

que demà ni tindran sol 

ni l’aigua que els alegrava.  

 

Mai més en la galta humida 

l’amor sobtarà una flama; 

per llurs somnis de colors 

la nit s’ha fet massa llarga. 

 

Joventut, barca afonada 

amb totes les veles altes! 

 

 Clementina Arderiu   Rapsoda: Paqui Morales Mora 

  

                                                           
2 Col·locació de la càrrega a bord. Pila 
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És Esperança 
 

 

És Esperança  

un aire que circula.  

Ve d’Esperança 

un volar per l’altura. 

I si Esperança 

flama d’amor et duia, 

per Esperança 

series benastruga 

Clementina Arderiu            

 

Per a Elvira Maria Balcells 3-5-1936   (23 anys)  

 

 

Rapsoda: Marga Dordella Cirera 
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L’ esperança encara dansa 
 

L’esperança encara dansa 

al voltant del meu amor, 

gira, tomba; quan s’atansa, 

no hi val ombra ni recança. 

Fina daga, doloret, 

fes-te enllà i el coll avança: 

no te´n riguis, que l’amor 

posa flors a la balança. 

Cabell blanc sigui en la dansa 

aliret i cant d’ocell. 

Galta pàl·lida mostrant-se— 

Fes-la roja tu, esperança. 

I per sempre dansa, dansa. 

 

Clementina Arderiu           21-11 1958                 45 any   

       Rapsoda: Lola Rodríguez Pérez 
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L’esperança, encara 
 

En la meva donzellesa 

ja et portava dins el pit,  

Esperança, Confiança, 

moviment de l'esperit! 

"Sempre invoca l'esperança" 

-diu un crític- "i de què?" 

Mai no m'he sentit ben sola 

que Esperança vol dir Fe. 

I la casa se'm fa ampla 

quan aquest vent s'hi expandeix, 

alades paraules sento 

veig l'arbre que refloreix. 

En la meva viduesa 

no vull ombres al meu dol. 

He estat i soc encara 

dona que viu a ple sol. 

La nit es lliga amb el dia 

i et sé tan sovint amb mi! 

que volo, somnio i sento 

com si encara fos ahir. 

Si el meu Carles m'enamora 

-oh Esperança!- 

tu encara dius que sí. 
Clementina Arderiu (55 anys)   Rapsoda: Marga Dordella Cirera 

 

Clementina Arderiu 
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Poemes Musicats  
De Clementina Alderiu  

El poema “Malalta” està cantat per Guillermina Mota. 

https://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=25&titol=203 

 

De Maria Antònia Salvà:  

“La petxina” Cantada per Maria del Mar Bonet, 

https://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=201&titol=1775 

 

De Rosa Leveroni:  

“Claror de Tardor” cantada per Marina Rossell, 

https://www.musicadepoetes.cat/titol?autor=125&titol=754 

Vídeo: https://youtu.be/gYIBdO56kwQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gYIBdO56kwQ

