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La poeta Montserrat Abelló va néixer a Tarragona el 1918

M Ó N D E L L E T R E S / M O N T S E R R A T A B E L L Ó ( P O E T A )

Les dues Virgínies
V I C E N Ç L L O R C A

La trajectòria
d’Abelló
s’ha vist
recompensada
per la
consideració
de les seves
col·legues

V
aig descobrir la poe-
sia de Montserrat
Abelló arran d’un
article que vaig pu-
blicar en aquest ma-

teix diari amb motiu de l’apa-
rició de Foc a les mans (Colum-
na, 1990), titulat L’arribada al
dens silenci com a sensació de vida.
Llavors vaig destacar l’impac-
te que els versos d’Abelló
aconsegueixen damunt el
lector en expressar, sota l’a-
parent imatge tranquil·la del
viure quotidià, com crema el
foc de la vida i el dolor, així
com l’esperança que prové de
la capacitat de redempció que
atorga la veu davant el silen-
ci. En el seu moment va ser
un llibre important en la tra-
jectòria de l’escriptora, valo-
rada adientment en el pròleg
que hi va escriure Maria-Mer-
cè Marçal. Quan el va publi-
car, Abelló tenia 72 anys i,
enrere, un llarg itinerari en-
cetat l’any 1963 amb el poe-
mari Vida diària publicat per
Joaquim Horta.

Ara bé, va ser a partir de la
dècada dels 90 que es va pro-
duir un crescendo en l’activitat
literària i pública d’Abelló. El
1993 tornà a ser un any clau, ja
que va aparèixer el volum Cares
a la finestra. 20 dones poetes de
parla anglesa del segle XX (Edito-
rial Ausa, Sabadell) en què
confluïen tres passions: la poe-
sia, la paraula de dona i la lite-
ratura en llengua anglesa en un
recorregut que partia de Stevie
Smith (1902-1971) i arribava
fins a Rhea Tregebov (1953), tot
passant per autores tan admi-
rades per Abelló com ara Adri-
enne Rich i Sylvia Plath.

Cal recordar que el 1998 li
era concedida la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat per la
seva tasca com a traductora.
Nascuda a Tarragona el 1918,
aquesta degana de la poesia
catalana va reunir els seus
poemes al volum Al cor de les
paraules. Obra poètica 1963-2002
(Proa, 2002), en una edició a
cura d’Oriol Izquierdo. El lec-
tor que desconegui Abelló té
un magnífic accés a través
d’aquesta publicació, que va
merèixer el reconeixement
crític amb el premi Lletra d’Or
del 2003.

FORNADA DE NOVES AUTORES
Discretament i constant, la
trajectòria de la poeta s’ha vist
també recompensada per la
consideració de les seves col-
legues escriptores. Encetem la
conversa tot parlant precisa-
ment de la fornada de noves
autores, de la qual se sent es-
pecialment orgullosa; i està
contenta quan la van a visitar.
I també de la tasca que estan
realitzant els poetes més joves
en general: “No veig mala-
ment la situació actual de la
poesia catalana, sobretot per-

què veig que hi ha gent molt
jove i més preparada que
abans. A pesar que aquests au-
tors han de lluitar contra un
ambient que, a vegades, no els
és gaire propici. En general,
fan bona poesia, una poesia
que surt d’ells. L’important és
que la poesia sigui molt au-
tèntica, ja que la poesia perquè
sigui bona, en lloc de seguir
molts cànons, cal que sigui
autèntica. Cada persona és
molt diferent i, per tant, el que
sent una persona, si ho sent de
veritat, és molt important per-
què és la seva vida”. Potser
aquest intent d’autenticitat és
la raó per la qual el desenvo-
lupament de la seva obra ha
conegut un camí lent, sense
frisança de sortir a la llum pú-
blica i, sovint, ple de discreció:
“Una de les coses de les quals
estic més contenta de mi ma-
teixa és que mai no he tingut
aquesta espècie d’afany de pu-

blicar. És com si les coses ha-
guessin de venir i van venint.
Benvingudes. Conec gent molt
bona que trobo que els fa mal
pensar que mai publiquen
prou, que mai no tenen prou
premis. Tens el que tens. El que
fas, i com ho fas, és el que im-
porta. Els premis i la resta es-
tan molt bé a més a més, però
el que importa és que estiguis
convençut del que fas i que les
persones que tu aprecies apre-
ciïn allò que fas”.

I si l’autenticitat és el nord
del seu capteniment poètic, la
llibertat no queda enrere. Abe-
lló veu en l’actualitat de les
lletres catalanes més possibili-
tats creatives que en temps
anteriors: “Cadascú ha d’es-
criure des del seu jo. Les coses
han canviat molt en relació a
Carles Riba, Josep Carner... Ara
és diferent: no pots escriure
com ells perquè és una altra
època. I això era un defecte
abans. Jo me’n recordo, al co-
mençament d’escriure, que no
agradava a ningú perquè la
meva poesia no s’assemblava
gens ni a la de Carner ni a la de
Riba. Ara sí que s’accepta que
tothom escrigui com cregui”.

Estudiant de literatura i
llengua angleses durant la
República, l’exili després de la
guerra la porta a viure a An-
glaterra i, més tard, a Xile. Cal
destacar la seva estada a les
Illes Britàniques, ja que aca-

barà marcant la seva vocació
anglòfila. Quan torna a Cata-
lunya, tot i la seva dedicació a
la poesia, trigarà a publicar.
Aquest fet està lligat a un
moment d’alliberament per-
sonal: “No m’agradava la poe-
sia que escrivia fins a aquell
moment. Tractava de fer poe-
sia seguint els cànons. Ara bé,
quan va néixer el meu fill vaig
sentir la necessitat d’escriure
com em va semblar. Li vaig
ensenyar el que vaig fer a Joan
Oliver, li va agradar i llavors
em vaig llançar a escriure. El
1963 apareixia Vida diària”. La
bona recepció, especialment
pel moviment feminista, la va
encoratjar, però alhora li va
dificultar arribar al nivell que
volia. Això explicaria el retard
a l’hora de tornar a publicar,
ja a la dècada dels 80.

Paral·lelament, Abelló es
dedica a la traducció, especi-
alment de poesia anglesa. En
aquest punt se sent satisfeta
d’haver defensat un model
concret de traducció: “Modes-
tament considero que he in-
fluït en la poesia i també en la
traducció perquè jo tradueixo
d’una manera que no faig
versions. Sóc molt fidel a l’o-
riginal. Si tu ets molt fidel a
l’original has de buscar molt
la paraula adequada”. Creu
que el nivell de la traducció a
Catalunya és bo, tot i que “en
poesia, trobo que hi ha massa
versions. Per exemple, Manent
quan tradueix és Manent. En
canvi, ara trobo que s’ha se-
guit més la meva escola. No
cal que la traducció sigui lite-
ral, però ha de ser fidel, sinó es
fuig força del significat que,
en poesia, és el més impor-
tant. El que es diu és molt
important”. S’ha sentit sola en
la defensa d’aquest tipus de
traducció: “Fins i tot, si la po-
esia és rimada fer una versió
lliure és millor perquè té més
cos la poesia. Conservar el rit-
me intern del poema per a mi
és el més important. La poesia
és la paraula, i és el pes de la
paraula”.

LA POESIA DE DONES
Valora molt positivament l’a-
portació de la poesia de dones.
Ara bé, és crítica amb la valo-
ració que se’n fa: “Tu llegeixes
articles sobre poesia catalana, i
mai no mencionen una dona.
Després diran que som femi-
nistes, però gent que conec
quan fan un article seriós no
citen cap dona, tret de tant en
tant de Maria-Mercè Marçal. En
novel·la passa menys. El feno-
men torna a repetir-se amb les
antologies”. Abelló destaca,
entre altres, les figures de Cle-
mentina Arderiu, Maria-Mercè
Marçal, Maria Àngels Anglada
i, sobretot, Mercè Rodoreda,
especialment pels contes. En
aquest context, es veu “com
una persona molt normal que
he aportat el meu gra de sorra.
Modestament, he contribuït
una mica en el canvi que s’ha
produït en la poesia catalana.
Amb tota humilitat, he fet ex-
actament el mateix que van fer
poetes nord-americanes tan
grans com ara Sylvia Plath i
Ardrienne Rich. Van començar
escrivint seguint tots els cà-
nons, però no els agradava el
resultat, i quan es van revolu-
cionar van escriure a la seva
manera fugint dels cànons i
escrivint des del seu cos de
dona i el seu punt de vista com
a dona. Hi ha un punt de vista
masculí i un de femení. Recla-
mo el dret de parlar no sola-
ment des del teu pensament
de dona, sinó des del teu cos de
dona, que és diferent, des d’a-
questa diferència que és una
veritat com un temple”.

La tenacitat i la fermesa tor-
nen a surar en el mar de la
discreció i la calma. Esguardo
llavors en la paret de l’estudi
una magnífica obra de Rosa
Bru dedicada a Abelló, i que bé
podria resumir el retrat de la
conversa d’aquesta tarda: Les
dues Virgínies.

B R E V I A R I X X I

☛ Un color.
El vermell i el blau.

☛ Un polític català
i un de mundial.
Francesc Macià. Cap.

☛ Un paisatge i una ciutat.
La mar Mediterrània.
Tarragona.

☛ Una paraula.
Viure.

☛ Una obra de poesia
catalana i una altra de
la poesia universal.
‘Llengua abolida’, de
Maria-Mercè Marçal. ‘El
Machupichu’, de Pablo Neruda.

☛ Una obra de prosa
catalana i una altra de
la prosa universal.
‘La meva Cristina i altres
contes’, de Mercè Rodoreda.
‘Les ones’, de Virginia Woolf.

☛ Un obra d’assaig de
pensament català i una altra
pertanyent a l’universal.
‘Els orígens del coneixement.
La fam’, de Ramon Turró.
‘Filosofía y poesía’, de María
Zambrano.

☛ Una obra de la crítica
literària catalana i una altra
de la universal.
‘Per comprendre’, de Carles
Riba. ‘What is found there’,
d’Adrienne Rich.

☛ Un artista català
i un de forà.
Margarida Xirgu. Greta Garbo.

☛ Un segle.
El segle XX, que és el que he
viscut.


