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Si arriba aquest llibre a les teves mans  

és perquè he pensat en tu  

i en el teu poder extraordinari de creació. 

Em plau invitar a diferents éssers creatius 

a ressonar amb aquests poemes; 

tinc la il·lusió de que cada un de vosaltres 

els converteixi en un altre viatge… 

I que un bon dia, 

ens trobem totes les persones  

que haguem reescrit La Casa en Vers, 

i ens meravellem de tanta poesia conjunta 

manifestada en noves expressions. 

Gràcies per la teva lectura. 

Benvingut/da, 

endavant… 



Entrar 



REBEDOR 

Vols que torni? 

Llavors, 

deixa’m sortir… 

Explica’m el preu  

de l’entrada 

i el requisit  

de la sortida.  

Obre’m  

el misteri de l’entranya, 

abraça’m 

quan s’apaguin els llums.  

Qui decideix entrar? 

Quan saps que una casa 

és casa? 

Et quedes  

en el llindar de la raó, 

o saps on anar 

quan es trenquen els pilars… 

Entra,  

corre, 

de puntetes, 

suau…  



que la nit és freda 

i aquí dins 

hi ha abric.  



LLAR 

És freda 

massa freda 

la teva llar. 

No hi ha dimonis 

ni focs 

encesos, 

només  

la travessa 

de la mort. 

Massa mort. 

És freda, 

és freda, 

la teva llar.  

Deixa’m! 

És requerida 

certa valentia 

per avançar la nit… 



Recorre tu 

l’espai del teu  

laberint. 

Deixa’m, deixa’m! 

Orienta’t 

en la sort 

del teu destí.  



PORTA 

De vegades,  

els teus ulls 

em semblen insuficients. 

Quina barbaritat dir això, 

com si jo pogués jutjar 

qualsevol indici de vida… 

Quina barbaritat no acceptar  

la porta  

dels teus ulls. 

De vegades,  

els meus ulls 

em semblen insuficients. 

Quanta semblança  

entre tu i jo, 

tan lluny del teu món 

i a la vegada,  

tan a prop… 

I és que tot allò  

que t’embolcalla 

és teu, 



però es desfà  

l’univers de la mirada 

quan els meus ulls 

hi arriben.  



LLIT 

Conèixer-te ha estat 

entrar despullada 

dins meu, 

acceptar l’infinitud 

d’aquest espai  

finit 

que és el meu cos… 

Obrir de bat a bat 

el cor, 

posar potes enlaire 

la mort. 

Jeure al llit 

i sentir 

que soc amb tu 

quan tu no hi ets. 

Però tan endins  

has arribat, 

que aquests llençols 

ens des-cobreixen 

als dos, 



i a la nit 

el perfum 

de la teva rosa 

calma  

el meu son.  



VOL 

Com una gavina, 

has atravessat el mar 

i has pujat 

suaument, 

acariciant el cel. 

Com una gavina, 

cercant menjar  

i protecció, 

has arribat  

a la meva muntanya. 

I t’he obert  

la cova 

dels meus braços, 

per donar-te 

aixopluc. 

Qui invita a qui 

en aquest joc d’aixoplucs? 

És prou gran la casa 

per cabre-hi els dos? 



Sovint tinc por, 

de no saber  

què es perd  

de mi 

quan soc  

amb tu. 

Al mateix temps, 

un aire de felicitat 

m’obre la pell… 

I quan es pon  

el Sol 

no dubto 

del que he vist 

en les teves pupil·les. 



Jeure 



TAULETA DE NIT 

Objectes insòlits 

que em donen sentit… 

Vine, 

encén el llum 

de la tauleta de nit, 

ajeu-te  

a escoltar les històries  

del meu pit. 



PEDRA LLUNA 

Només donaré 

el plaer  

d'estar amb mi 

a qui pugui  

veure’m. 



MEMÒRIA 

Arbre 

que guarda 

dins seu 

 

tot el que ha viscut. 
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CARGOL 

Camp ros 

de blat segat, 

verd  

de la figuera 

 

al fons del mar. 



DIGNITAT 

Escultura 

de sentiments 

com a matèria prima. 



ESTIMA 

Cançó 

profunda. 



REPÒS 

Flors que s’obren 

dins meu 

després 

de molta neu.  



MÀGIA  

Què li diu  

el dia 

a la nit? 

O 

com tenir  

els ulls oberts 

com si estiguessin 

clucs? 



OBLIT 

Qui m’habita 

ja no soc jo. 



RASPALL 

Plou 

i fa Sol 

la bruixa 

no es pentina. 

Plou 

i fa Sol 

la bruixa 

fa el que vol. 



NOSTÀLGIA 

Te’n recordes 

de quan hi havia ocells? 



TARDA 

Llum d’estiu, 

verd de la muntanya 

dins el niu. 



ÀNCORA 

Una dona  

d’aigua 

desitjant 

un mariner  

de terra 

 

que l’esperi  

a port. 



TRENCADÍS 

Gent 

esbossada en mil pedaços, 

necessitat de l’altre 

per trobar  

el propi mirall. 



FÒSSIL 

Totes les ganes  

de Ser 

amb tu. 



ARREL 

Bategar 

el primer crit, 

mirar 

amb ulls nous, 

ser 

vel d’estels; 

rendir-se 

a la calor 

com qualsevol 

animaló. 

Posar la ment 

a l'escolta 

del cor, 

 

volar 

com ocell 

de foc. 



SUSPIR 

Mentre puguem parlar amb l’Univers, 

tot serà vers. 



Volar 



PARTENÇA 

Contagia’m 

les ganes 

de viure, 

fes una festa 

dins meu, 

on plogui 

i es fongui 

la neu… 

On sembli 

que tot s’aturi 

quan em diguis 

adéu. 



ILLA 

Boira 

entre Cel 

i Mar, 

record  

compartit 

d’un ull 

aclucat 

al meu genoll. 

Mirades  

d’un dia gris 

que abracen 

el desencís. 





EMBOLIC 

Tot el que no dic 

queda doblegat 

dins meu. 

Tot el que no dic 

és nus 

confusió 

embolic.  

Obro 

 la boca 

i entre les cames 

la font 

desboca, 

l’Univers 

creix 

a la punta  

dels meus dits, 

quan  

lentament 

desfaig  

el nus 

del que no dic. 





PLOMA 

És en la suavitat 

dels teus cabells 

que em perdo, 

en la dolçor 

del teu somriure 

que m’esberlo… 

Però de nit 

al llit  

tinc por,  

rumio, 

penso,  

traço  

els camins 

de la raó. 

I anhelo 

de tot cor 

no ser 

foscor…  



Vine  

gavina! 

Vola 

el neguit 

del meu amor, 

obre’t 

al crit 

de l’horitzó, 

sigues 

besada 

i escalfor.  



FINESTRA 

Em proposo 

obrir el temps, 

creure 

en les possibilitats 

de l’infinit 

quan colpegi  

la incertesa 

dins el pit. 

Ser amant, 

tenir  

totes les cares 

d’un diamant. 

Deixar ser 

deixar anar, 

ballar  

amb la lentitud  

dels núvols 

l’endemà. 



Gràcies per la teva lectura, 

quedo atenta a les ressonàncies creatives:  

noemiduransalvado@gmail.com 

www.inquieta.cat


