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• El proposit d’aquesta exposició itinerant és sumar dos arts de la mà de dones i amb visió de territori.

• Totes les escriptores participants han estan triades per la seva vinculacio a Lleida i/ o per obres
publicades recentment.
• Trobareu fragments diversos de novel·la de costums, novel·la negra, relat curt, teatre, article, escriptura
de blog i alguns poemes que acompanyen les obres .
• Les textures són la conseqüència d'entrellaçar diferents fibres i elements, principalment naturals.
• Trama i ordit són la verticalitat i l´horitzontalitat d'un tapís que, alhora, remet a la grafia i al contingut,
d'ací que un text és com un tapís que es pot llegir.
• Aquestes 18 composicions són un bon pretext per gaudir al mateix temps de textures i de bones lectures.

Marta Alòs
El poble swahili pertany a una civilització circular.
Els seus homes i les seves dones són homes i dones
circulars que mai no volen viatjar a un punt concret
de l’horitzó. L’ànima swahili torna sempre sobre si
mateixa, trotant per damunt els vents monsònics.
Surten del passat per tornar al passat després de
donar un tomb pel futur. Diuen que l’home només
és memòria i retorn.
En canvi el poble europeu, i per extensió el que
anomenem com a món civilitzat, està obsessionat
pel futur. Entestat en arribar sempre a una meta, a
un objectiu predeterminat. A algun lloc que s’allunyi
tant com es pugui del lloc inicial, de la recta de
sortida. Aboquem la nostra vida per l’aigüera
intentant oblidar el passat i arribem al futur quan la
nostra ànima ja és vella i esta cansada. Quan ja és
massa tard per a poder donar el tomb i torna a
intentar començar.
De Cartes a la meva mare. Pagès editors. 2002

Maria Barbal
Elvira brodava llençols. El cotó era d’abans, fort i una
mica aspre. Li havia dit la padrina que per això no
patís, ja s’afinaria a base de rentades.(...) Faria la
garlanda combinant fulles verdes i rosetes
minúscules, com li havia dibuixat la mare de la
Calamanda, i deixaria les inicials per al final. Posaria
una E o una B. El to rosat de la madeixa li recordava
aquells cels que eren com un sospir de primavera,
petites bromes rosades damunt del blau, dos tons
agraciats, que junts resultaven estranys...
- Quan vulguis fer una filigrana, m’ho dius. (...) Vull dir
una combinació de dibuixos i lletres que cridin
l’atenció.
Llavors (Elvira) li va fer que sí amb el cap i va pensar
en sa mare. La dona sabia brodar una mica però, per
dibuixar les inicials i les flors de la gira, no s’hi havia
vist amb cor. Li feia randa amb el ganxet.” (p.237-238)
De A l’amic escocès, editorial Columna, 2019

Núria Casado
Formem part d’un gran ‘tableau vivant’ estàtic que ens
fa l’efecte que es mou. Però no és més que l’ombra
tremolosa de siluetes mirades a contrallum,
travessades pel tènue esplendor d’una espelma que
s’apaga. Qualsevol aparença de mudança provocada
per la nostra existència o la nostra obra és una il·lusió.
Ai, Ariel... a la meva edat, el cap és ple d’imatges, i
segons com, tens com un empatx de visions de
moments viscuts, com quan has estat massa hores en
un museu de pintura i ja no saps què has vist o què
has imaginat... sap què vull dir? Però després t’adones
que alguns quadres són més vius que d’altres, en la
memòria. El mateix passa amb els records dels
moments importants, els que transformen de debò.
Els meus podria comptar-los amb els dits d’una mà, i
són els que em faran companyia quan marxi d’aquest
món. Ells són els que m'il·lustren.

De La comèdia dels quatre quadres, Onada Edicions
S.L., 2015.

Rosario Curiel
Eautou epimeleszai
Tregua. Durante el día, regresar a mí misma. Durante la
noche. Tomarme el tiempo para ser de mí. Para volver a
mí. No rendirme. No solo sobrevivir: vivir. Consolidar el
estado de ánimo más allá de barros que se deshacen.
Reír el paso del agua entre los dedos. Abrirme por
completo al gozo de vivir. De estar viviendo. No
resistirse al paso de los días. Robar rosas de las
avenidas de la muerte. Colocar las flores en jarrones de
horas, o de minutos, da igual. Pero sonreír, sonreír
simplemente por estar aquí, por estar ahora. Llueve:
crecen flores. Llueve: llueven flores. No se preguntan
ellas si marchitarán: se limitan a estar. A invadirnos con
su perfume. La vida: no camino recto sino recodo,
rodeo, pliegue, juntura.
Eautou epimeleszai: el cuidado de uno mismo. El
cuidado de mí misma. Tan sencillo como este
momento.
https://rosariocuriel.blogspot.com/2008/11/eautou-epimeleszai.html

Rosa Fabregat
Set dones en una barca
Set dones amb el missatge
provocador,
testimonial,
esperançat,
ecumènic,
a la recerca
d’identitat
i de justícia,
en una Església

que les rebutja.
De El Ble i la llum, Pagès editors, 2003

Teresa Ibars
Aquella canallada de Doladé, quan van créixer, es
van escampar i van crear una xarxa atapeïda de
família que moltes vegades he vist i viscut com un
gran embolic. Maria, casada amb Sebino, era la
mare de la meua padrina Maria (...) i que després es
casaria amb món padrí Mariano Felibet i tindrien a
ma mare. Sa germana petita, la bessona Teresa,
casada amb Josep de Gori, era la mare de mon pare
el qual es casaria amb la filla de sa cosina germana
Maria Sebino posteriorment afincada a casa Felibet,
després de la consegüent butlla eclesiàstica que
donava el permís de matrimoni a una parella que, en
definitiva, eren parents pròxims.(...) I és que mon
pare és oncle segon de ma mare i a mi sempre m’ha
fet gràcia pensar que si jo hagués nascut d’un
matrimoni diferent d’ell amb una altra dona, a hores
d’ara seria cosina segona de ma mare; per tant, ella i
jo som més que mare i filla, també som cosines.
De Atles de l’oblit, Pagès editors, 2019

Montse Larios
I la Marta enfila carrer avall i es
descobreix amb un odi persistent
per aquell ésser desconegut que,
encara, tomba endins, mena les
regnes de la vida d'aquella infeliç
criatura. I no sap si plorar de ràbia o
riure de pena.

De Sense sentit, editora M. Larios,
2019

Gloria Martín
Me sentaba en un sillón estilo Luís XVI que había
junto al tocador, y ella sacaba de éste los guantes de
Gilda y embutía en ellos, lentamente, manos y
brazos. Ver a la tía Susana convertida en cuestión de
minutos en la mismísima Rita Hayworth era para mí
el mayor de los prodigios, y lo que venía a
continuación, era capaz de hacerme levitar del sillón
Luís XVI al cielo; un cielo muy diferente a aquel del
que me hablaba mi abuela en Manresa.

Un cielo lleno de mujeres malas, hermosas y
apasionadas, y de hombres violentos que no
paraban de fumar.

De Cuando yo era Antonio Molina, editorial Suma de
Letras, 2015

Rosa Mesalles
A Màrius Torres
El vaig buscar a Puig d’Olena un febrer càlid i el vaig
endevinar al jardí del Mas Blanc, on tot era silenci, on
vaig sentir la pau, una quietud que venia de temps enllà.
A través dels arcs de la galeria blanca, el besllumava
aquell febrer, com el penso sempre quan passo per sota
de casa seva.
Com m’agradaria pujar en aquell pis gran dels seus dies
clars, recórrer aquell passadís llarg i, com en un miratge,
veure-hi, al fons, en un contrallum, un Màrius feliç.
Els seus mots, me’l diuen sempre, i els espais, me’l
retornen encara, d’una altra manera.
I tanco els ulls i el guardo just en el lloc on reposen els
afectes, a dins, ben meu.
Fragment del text escrit per a la revista Màrius, editada
per l’institut Màrius Torres, 2018

Dolors Miquel
(...) Homes i dones feien rodolar pedres per demanar
fertilitat. Ocells es llençaven cap als peixosos esculls de la
posta, per sobreviure. Les ànimes s’enfonsaven entre les
ones com dofins, emetent els seus xiscles característics.
Uns segons sagrats.
Llavors digué un astrofísic que la llum de les estrelles
viatja a tres-cents mil quilòmetres per segon, que del Sol
a la Terra triga vuit minuts i vint segons a arribar i que de
la Via Làctia triga cent mil anys. Que vèiem la llum de
moltes estrelles que s’havien apagat. Eren ictiosaures de
la nit. Penjant del cel, com en un museu paleontològic,
els seus grans esquelets. L’avi va dir que era bonic, que
segurament tindrien els ossos blancs de gel o molt
negres. I afegí: “L’home intentà crear una flor, després els
pètals d’una flor, després les llaors d’una flor, endebades.
En no aconseguir-ho posà nom a totes les estrelles.”
Habitàvem la nit dels boscos ancestrals a ple dia. (...)
Fragment d’un poema a Ictiosaure, editorial Edicions62,
2019

Núria Niubó
FANTASIA
Em perdre en un raig de llum.
Entraré en espiral vertiginosa de sons de melodies
clares.
Oferiré el néixer i el morir de cada instant.
M’endinsaré en degoteig de fantasia,
per fondre’m en el més intens plaer,
i lliscaran llàgrimes daurades,
cos avall,
cos a
vall.

Del poemari De l’alba al capvespre, col·lecció Camí
del Sorral, Nº 8, Lo Càntic – ARC, 2013

Núria Perpinyà
Les rutes forestals teixeixen un laberint de
desviacions. El plànol de carreteres és un garbuix de
colors, un caos mental. No sembla un paper; sembla
un cervell amb gargots que van i vénen, amb
artèries plenes de sang, venes brutes i un nom de
poble a cada coàgul. “El cervell és un plànol. Un
plànol, però, no és un cervell! Els nervis dels plànols
estan quiets!” Potser el que el fa parar boig no són
les carreteres pintades, sinó les de veritat. O la terra
ha enfollit o és ell qui delira. Dins les falgueres no hi
pot haver cap conciliàbul de neurones. Un paisatge
no riu; un punt geogràfic no pot desaparèixer de
sobte, d'un any per un altre.

De Mistana (A Tot Vent-tela), editorial Proa. 2005

Marialba Revés
"Una dona preciosa i indefensa té els ingredients
justos per idolatrar-la". Aquest pensament obsedia
en Constantí com una llosa a sobre, però mai no
n'havia vista cap que li demanés aquesta veneració.
El temps volava al seu favor, però quan va veure la
Blanca per primera vegada, no va intuir quant li
trasbalsaria la vida aquesta jove recent casada
perquè no va saber abastar l' immensitat dels seus
ulls turquesa i la generositat rectilínia d'aquell
serrell ros.

De Elogi del tres , Pagés editors, 2019

Maria Pons
Agraïments
Abans de morir-me he de donar les gràcies.
He d’agrair haver-te conegut. Haver estat en els
teus braços. Haver compartit besos i carícies.
Haver-nos transformat tots dos en un.
He d’agrair haver-te conegut un i mil cops.
Ningú podrà robar-me l’escalfor de les teves mans,
ni el teu somriure, ni els nostres mots d’amor, ni els
petons ni les moixaines.
Ningú ens podrà prendre allò que és teu i meu, allò
que és nostre.
Ningú no ens ho robarà, ni tan sols la teva dona.

De Petits crims familiars i altres microrelats, Pagès
editors, 2017

Pepa Roma
‘Diuen que un s’adona de com s’estimava algú
només quan es mort. Amb la meva mare, que va
morir fa quatre anys, encara no m’ha passat. La
meva mare va adquirir la plena expressió de si
mateixa un cop morta. En veure la desconeguda de
rostre severíssim dins del taüt, vaig pensar que era
algú que sempre havia estat en ella, i que per això
em feia por. Encara que a vegades m’arribin, en
forma de ràfegues, una certa comprensió per la
tirana turmentada per l’ansietat i una pietat i
compassió per la nena que encara era. També sento
una mena de tendresa, i un somriure se m’escapa
quan em trobo amb les seves ridícules bossetes,
amb les ceràmiques que pintava al taller d’artesania
de la residència o amb les labors, i en tot això hi
imagino la nena que noranta anys abans començava
la vida en una escola de monges.’

De Una Familia Imperfecta, (Espasa) Pagès editors,
2019

Maria Puy Rubio
Sin fuerzas y postrada sobre la cama, apenas pudo
percibir que la recién nacida esperaba que alguien la
sacara de aquel túnel oscuro en el que permanecía
sintiendo la vida tan cerca y lejos a la vez. Cuando
tuvo fuerzas para buscar a su bebé entre las piernas
ensangrentadas, se dio cuenta de su color violáceo y
la golpeó en la espalda como había visto tantas
veces hacer a Desideria, hasta que rompió en llanto
y la cogió en brazos. Ambas temblaban asustadas,
madre e hija, una por el olvido de su hija entre las
piernas y la otra por el miedo a no poder ver la vida
tan ansiada, por eso siempre se le oyó decir, ya
cuando tuvo uso de razón, que era una
superviviente, y el tiempo que estuvo sin respirar la
dotó de una cierta clarividencia.

De Días de chocolate, editorial Cronos, 2019

Montse Sanjuan
La finestra era molt alta i no podia veure si la mare
l'anava a buscar. Havia pujat damunt de la cadira
però com que havia caigut i s'havia fet mal al genoll,
ara plorava sobre el llit.
Tenia gana, tenia set, volia els tiquets, volia anar-se'n
cap a casa... El senyor simpàtic d' abans li havia dit
que s'esperés, que li portaria de tot, però tardava
molt. Ja era de nit. I no hi va acudir ningú a obrir cap
llum.
Ja no li semblava simpàtic aquell home. Ja no era el
seu amic. Es va posar a cridar la mare amb tota la
seua vitalitat. Com era que no li responia? Va
continuar cridant sense que ningú li fes cas.
Es va quedar adormit.
Quan es va despertar, va veure l'home assegut als
peus del llit. Fumava. Això a la mare no li semblaria
bé. Sempre deia que les cigarretes eren dolentes.
De Anna Grimm, memòria mortal, Pagès editors,
2019

Ramona Solé
“Noto els tremolors de la febre i em fa mal tot el
cos. Em sento bruta, el cap em batega i em burxa
constantment. Tot i que en algun moment que no
recordo la dona m’ha tallat les brides que em
lligaven els canells i me’ls ha embenat, continuo
estant lligada, ara amb una corda gruixuda per
sobre les benes, però amb les mans al davant. Això
em dóna més llibertat de moviment. Intento seure i
em quedo recolzada a la paret. Faig una pausa per
recuperar l’alè. Com una cosa tan senzilla em pot
costar tant esforç?”.

De Quaderns, editorial: Llibres del Delicte, 2016

