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i ha un abans i un després a partir
de la poesia d’Anne Sexton
(1928-1974), la malaguanyada

poeta nord-americana, que va tenir una vi-
da intensa i una mort prematura, segura-
ment perquè no va poder suportar la sen-
sibilitat de ser diferent, d’explotar en el seu
mateix suc. Sexton va tocar temes nous
en la poesia confessional del seu temps.
Ens va parlar de l’avortament (“aquest no-
nat que dessagno”), de la menstruació als
quaranta (“El ventre no és cap rellotge, ni
és cap campana que toqui, però a l’onzè
mes de la seva vida, jo sento el novembre
del cos tan bé com el del calendari”), de la
bogeria i el suïcidi (“Vaig fer que els sons
es tornessin agres? Vaig dir-te que t’enfi-
lessis al defora de la finestra?”) i fins i tot
de la masturbació en l’impactant i irrepeti-
ble a Balada de la masturbadora solitària
(“A la nit, sola, em caso amb el llit”).

Sexton era així: trencadora i a punt de
trencar-se, tan aperturista que no va sa-

H ber protegir-se d’ella mateixa. El seu llegat
són, però, un grapat de poemes extraordi-
naris, dels quals Montserrat Abelló n’ha fet
una selecció bilingüe al volum Com ella.
Poemes escollits (1960-1965). La traduc-
ció és tan bona que cada poema agafa
una tonalitat pròpia, no sembla un llibre
traduït. Fa anys que Abelló navega entre
aquesta generació de poetes i ha realitzat
excel·lents antologies individuals i col·lecti-
ves. De totes les escriptores, Sexton és la
més autobiogràfica i esfereïdora. Va saber
sumar el talent al caràcter decididament
confessional i despullat.

Hem d’agrair Abelló la seva paciència
per aconseguir publicar aquesta gran per-
sonalitat literària. Si els agrada l’art, no
dubtin a invertir uns euros per al seu cer-
vell. En essència, trobaran la vida i la mort:
“El silenci és la mort. Ve cada dia amb el
seu xoc a asseure’s a la meva espatlla, un
ocell blanc, i em picoteja els ulls negres i el
múscul vermell i vibràtil de la boca”. ❋
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Sexton, entre
la màquina
d’escriure i el
volcà mental
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