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La poesía es un derecho humano

Aina Torres Rexach
Aina Torres Rexach (Barcelona, 1984) es poeta, escri-

tora, periodista  y gestora cultural
Ha publicado Dones Rebels. Històries contra el silen-

ci (Sembra Llibres, 2019) (2a edició), el poemario
Baula de la nit (Pagès Editors, 2018), la antología

Manual de Pedrolo (Amsterdam. Ara Llibres, 2018),
la biografía Montserrat Roig. La memòria viva

(Sembra Llibres, 2016) (2a edició) y el poemario Dos
hiverns i un incendi (Viena Edicions, 2014) (2a edi-

ció), ganador del Premi de Poesia Martí Dot...

Más información: http://ainatorres.cat/

SEXTINA A LES DONES

Sí, serem vint, serem quaranta,
amb la lluna per estendard.

Maria-Mercè Marçal

Sabem que totes nosaltres, les dones,
portem a dins una part de la lluna
que habita en l’alba i en aquesta sang
que clama al foc i desafia el sol
que colpeix com la ruda el nostre cos
que ens amara amb la força de la terra.

I estem tan unides a aquesta terra,
que semblen arrels els cabells de dones
que creixen com rudes al nostre cos
i brillen amb la claror de la lluna
després de vessar-se vermell el sol
com cent nou galledes escopint sang.

Potser és que duem la nit a la sang,
potser és que sentim el pes de la terra
o la força de quan bat fort el sol
i vindiquem els nostres noms de dones
sota el blanc i la màgia de la lluna
que es filtra en cada plec del nostre cos.

Un diluvi d’estigmes sobre el cos,
tantes cicatrius, paraules i sang,
massa nits de pànic sota la lluna,
molts cops i caigudes sobre la terra,
milers de silencis amb noms de dones.
Perquè no hi ha res nou sota aquest sol.

I direm prou abans que caigui el sol
i decidirem sobre el nostre cos
amb cor, ment, veu i consciència de dones
i ja no brollarà mai més la sang
ni els nostres cabells tenyiran la terra
sota cap més cel ni sota cap lluna.

Perquè portem una part de la lluna,
perquè lluitem amb la força del sol,
perquè som filles d’una forta terra,
afirmarem el nostre propi cos
i també la nit, les bruixes, la sang
i cada somni de totes les dones.

Les dones amb el recer de la lluna
i el vermell de la sang i d’aquest sol,
estimem el cos i estimem la terra.

Dos hiverns i un incendi
(Viena Edicions, 2014)


