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Montserrat Abelló acaba de publicar la seva obra poètica d’entre el 1963 i el 2002

La paraula
que és la vena
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Per la seva
condició
de dona,
Montserrat
Abelló
ha hagut
de rompre
barreres
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1963-2002.) Proa.
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E
n art, en literatura,
en el pensament en
general, totes les
anàlisis poden ser
generadores de bri-

llantor, de sentit comú i de
sentit també científic si saben
desprendre’s dels magmes
sectaris i/o exclusivistes. Més
encara, si resulta que aquestes
aspiracions calculades han sa-
but vèncer de totes totes les
negrors més inservibles del
plany i el victimisme... Ben
cert, la literatura i el pensa-
ment d’aquest país han rebut
i continuen rebent arpades
externes. Bruments i salvat-
ges. Però també és constatat
que aquesta mateixa comuni-
tat no s’ha estat pas de res a
l’hora de repartir unes tant o
més ignominioses fuetades
entre els mateixos creadors,
dones i homes plegats. Pen-
sem en rancúnies, en oblits,
en silenciaments i en altres
menes altes de greuge i des-
mesura.

Per la seva condició de dona
–i, encara més, de dona in-
combustible en el combat ful-
gent de les aspiracions huma-
nes i literàries–, Montserrat
Abelló (Tarragona, 1918) ha
hagut de rompre barreres que
ara percebríem directament
com a abominables. I no és pas
l’únic nom en aquesta con-
questa: Rosa Laveroni, Mari-
a-Mercè Marçal, Maria Àngels
Anglada, Teresa Pàmies i un
llarg etcètera. En cadascun
dels casos hi ha força raons
que, juntes, farien el pes sen-
cer. El sac a vessar. Circums-
tàncies de diversa magnitud
que incideixen en espais o
àmbits diferents de l’obra i de
la persona respectives; sempre

alimentades en la bàssia dels
prejudicis (literaris, estètics,
ètics i d’altre signe) o en la
incompetència aliena més fla-
grant; i, per tant, ben lluny del
menor sentit d’equitat intel-
lectual o senzillament huma-
na... Centrats en el cas de
Montserrat Abelló, parlaríem,
com a element afegit, d’un fet
d’enorme transcendència i
que s’inscriu en el territori
sobretot literari: la seva veu
poètica singularíssima i indo-
mesticable. O, ras i curt: la
força estremidora d’una es-
criptura escrupolosament lli-

gada a la vida pròpia, enllà de
les servituds a una o altra estè-
tica oficialista i enllà, per tant,
d’una estricta afiliació.

En l’escriptura de Montser-
rat Abelló, la paraula és la
vena. I diria que ho és en el
sentit més nítid del terme: no
hi ha doctrina, no hi ha dog-
mes, no hi ha veritats infran-
quejables... La paraula conté,
això sí, el nervi de la pregun-
ta, també del dubte, perquè
neix i es projecta no pas en la
pedra pesant de l’immutable,
sinó en els ritmes alterables
que ofereix la vida en tota la

seva dimensió i en tots els
seus territoris... És una poesia
nua, despullada, com algú ha
reiterat, però nua només en
les seves confeccions formals,
en cap cas en la plasmació
d’una visualitat i d’una pro-
pulsió estremidores que són
el reflex d’aquest seu trajecte
justament sadoll i perseve-
rant.

Sovint, en alguns dels seus
poemes una sola paraula
conforma el primer vers. És
un recurs que diu molt, jus-
tament, sobre aquesta pon-
derositat originalíssima que
Abelló sempre atribueix a la
paraula escrita... Amb aquests
mots ho manifestava Adrien-
ne Rich, el 1996, en una mis-
siva de la qual es dóna notícia
en el pròleg que firma Oriol
Izquierdo: “Em colpeix espe-
cialment la manera que les
paraules existeixen en els
teus poemes gairebé com
parts del cos –un sentit tan
físic del llenguatge, de quina
manera paraules no dites lite-
ralment t’ennueguen”.

En molts sentits és aplau-
dible l’aparició d’aquest vo-
lum Al cor de les paraules. Tin-
drem ara accés a una lectura
amb cara i ulls de tota l’obra
de Montserrat Abelló: set lli-
bres de poesia –des del pri-
mer, Vida diària (1963) fins a
Dins l’esfera del temps (1998)–
més un bloc significatiu que
aplega la producció recent,
Indicis d’altres moments. S’hi
sumen els diferents pròlegs
que acompanyaren aquests
llibres (Joan Oliver, Marta
Pessarrodona, Maria-Mercè
Marçal i Maria Àngels Angla-
da), i un espai encara (Altres
veus) dedicat a les versions
que Montserrat Abelló ha fet,
en el curs del temps, de May
Sarton, Alice Walker, Anne
Sexton, Susan Griffin, Adri-
enne Rich i Sylvia Plath. Tot el
conjunt, un volum a basta-
ment recomanable. Amb la
mida d’un començ més que
saborós d’unes vacances.

Digueu-ne pornografia
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E
nunciat amb el titu-
lar de les millors pà-
gines de la literatura
eròtica universal en ca-
talà, i afegint-hi un

subtítol que digués arriba la
primera antologia del gènere
eròtic, amb explicacions sobre els
autors i fragments de les seves
millors obres, el llibre Eròtica
quedaria perfectament defi-
nit. Aviat se’ns acudiria algu-
na reflexió que qualificaria
aquest volum vermell de dis-
seny sensual com una inicia-
tiva lloable pel que significa
d’intent de normalitzar un
gènere maleït i incorporar-lo
a la nostra literatura. Però tot
aquest paràgraf només ens
serviria a priori, perquè des-
prés de llegir l’esmentat lli-
bre ens adonem que tot ha
quedat només en unes bones
intencions i en una oportu-
nitat perduda.

El cert és que la idea és bo-
na i la posada en escena, se-
ductora, que convida a obrir
la tapa i llegir les més de 200
pàgines de lletra gran que
conté. Fins i tot la fórmula
d’estructuració del contingut
és més que correcta, amb una
introducció explicativa per a
cada escriptor, abans d’incor-
porar textos dels que se su-
posa que són els millors au-
tors de la literatura eròtica.
Però l’aplicació d’aquesta fór-
mula és desastrosa i acaba
desesperant el lector que
s’enfronta al llibre amb un
mínim de sentit crític. En les
explicacions sobre els autors,
d’altra banda personatges
ben amagats darrere de pseu-
dònims, manca la rigorositat
mínima que es pot demanar a
una antologia qualsevol;
aquests textos són brevíssims
i de poca consistència, i es li-

miten a presentar l’autor, ci-
tar el traductor i contextua-
litzar el text que llegirà el
lector en les pàgines segü-
ents; tot en menys de deu lí-
nies.

MOSTRES CURTES
Pel que fa als textos pròpia-
ment dits, les pàgines destil-
len fluids sexuals que s’es-
corren coberta avall i us em-
pastifen les mans mentre lle-
giu. Les mostres de literatura
eròtica que es presenten són
curtes i la veritat és que no
puc dir si són les millors pà-
gines del gènere com assegu-
ra la contracoberta, ja que no
he tingut prou temps per
adonar-me’n. Els fragments
són volgudament breus, tan
breus que no permeten fer-se
una idea de la qualitat literà-
ria que suposadament ama-
guen. És més, la sensació que

us queda és la d’haver consu-
mit pornografia, sexe passat
de moda i repetitiu, amb
moltes polles, conys i culs i
totes les combinacions possi-
bles i impossibles amb
aquests ingredients naturals i
les seves secrecions. Els pro-
tagonistes conformen una
fauna humana en què es re-
flecteixen els tabús tradicio-
nalment més mal vistos, com
ara les relacions de capellans
i monges, l’homosexualitat
tant masculina com femeni-
na, l’incest entre pares i filles,
entre germans i també entre
mares i filles, la dominació i
el sadisme, les violacions, la
pederàstia, les relacions in-
tergeneracionals i un llarg
etcètera on no hi falta gairebé
de res. Els títols tampoc no
tenen desperdici, amb perles
inspiradores per a la indús-
tria del cinema X, com ara

L’escola de les amants, Manual
d’urbanitat per a jovenetes, Les
onze mil verges i Les amistats in-
cestuoses.

El millor són els autors que
hi participen i que, indubta-
blement, s’erigeixen com els
pares autèntics de la novel·la
eròtica. Tots pertanyen al
passat, des del segle XVIII fins
a principis del XX, i a la tra-
dició literària europea, so-
bretot de França, però també
d’Itàlia, Alemanya i Gran
Bretanya. Entre els noms més
coneguts, com els dels fran-
cesos Pierre Louys i Guillau-
me Apollinaire, s’inscriuen
alguns membres de l’aristo-
cràcia, com el celebradíssim
marquès de Sade i el no
menys reconegut comte de
Mirabeau. Potser es troba a
faltar, en aquest apartat, al-
gun escriptor més modern, o
fins i tot contemporani, que
s’hagi atrevit amb el gènere,
ja que no resulta creïble que
el bo i millor de l’eròtica hagi
mort abans de la Segona
Guerra Mundial. Malgrat to-
tes les mancances, però, Erò-
tica és únic i aquest mèrit no
pot prendre-li ningú.


