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Rosa Vilanova i Tané, Olot, 17 de febrer de 1963. Professora de llengua 
i literatura catalana. Vinculada al món del teatre, ha dirigit, també, diversos 
espectacles poètics. Té publicats dos llibres de poesia: El cel de les oques (2006) i 
La perfecció de la molla (2015).

Els paisatges de l’ànima són laberints d’or brunyit 
el sol ponent-se darrere el puigsacalm el clam també inútil de la llum 
perdura el moviment constant del riu 
fils d’asfalt teixeixen la mortalla de la meva la ciutat 
la rosella no floreix enmig dels camps de blat 
flors d’orenga al marge del camí 
caçar grills cucs de terra capgrossos 
faigs que s’alcen metres i metres 
paret basàltica 
anem a la riba per veure el lliri de neu florit busquem la silene pel maig 
l’escorça de la terra meridians invisibles que ens llencen al bosc de la nit 
petits pujols artigues de blat parets seques poroses colgades sempre de bardisses 
pedra tosca 
boscos d’estrelles s’arrelen en la nit 
tota l’olor dels camps en els teus ulls 
prats d’herba tendra flamegen quan senten galopar els cascos del teu cavall 
darrere dels turons les gralles ruixen músiques
saps el soroll que fan les parets quan s’eixamplen 
el foc d’aquest crepuscle 
les parets paraules esdevingudes pedra 
branques altes del plàtan 
ales de pigarg 
amplitud d’un cel incendiat sobre la foguera de sant joan  
el silenci per trobar la música del món 
les ruïnes d’aquests pilars enyoren el pont 
les aigües llisquen i travessen la ciutat 
el riu sembla més vell del que és 
una mica de corrent empeny la serenor de l’aigua 
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l’ombra dels plàtans amb prou feines troba on emmirallar-se 
el liquen s’arrapa calladament a la soca 
el meandre no desitja pas la fúria del corrent 
l’aigua passa color de canyella 
prop de la creu entre les lloses passen les aigües del riu per sempre 
traç de la senda 
espai per rebre 
núvol pols rosa 
el verd de la fulla 
l’olor del fenc acabat de dallar

> Il·lustracions: Nora Salvat i Soler, Girona (1996). Pinta, dibuixa, escriu, fa treballs manuals,  
toca el piano i és una gran amant de la naturalesa. Ha estudiat batxillerat artístic i il·lustració. Ha fet 
diferents exposicions i fires. Ha estat vivint a Austràlia durant sis mesos.
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