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BIOGRAFIA

Urgència  d’escriure,  desig  de  materialitzar  en  paraules 
una vivència, un moment que transgredeix els límits de 
l’espai i el temps en què s’inscriu i esdevé poema, això és 
el que devia sentir l’escriptora el dia que la seva mà dreta 
va empènyer la ploma per traçar  el  seu primer vers.  A 
partir d’aquell punt, la història d’una poeta indefinible o 
les  mil  històries  que,  ocultes  en  poesies,  componen  la 
vida de Montserrat Abelló.

Montserrat Abelló signa el seu llibre de poemes
 Al cor de les paraules, publicat l'any 2002.

7



“Què és això
que vull dir.
La veu em penja
en la fosca.

Tracto de fer
un poema
d’alguna cosa que
no puc tocar.

Però el poema
hi és, allí
dins meu que crema.”

(Dins l’esfera del temps, 1998)

Montserrat Abelló va veure la llum el primer dia de febrer 
de 1918, a la ciutat de Tarragona. Amb el seu naixement, 
Mateu Abelló Roset i Isabel Soler Gonsé augmentaven el 
cercle familiar amb aquesta segona filla. No imaginaven, 
encara, que més de noranta anys després, ella continuaria 
escrivint  amb  la  seva  pròpia  lletra  tota  una  trajectòria 
poètica en el món de la literatura catalana.  L’autora va 
viure els seus primers anys subjecta a les mans dels seus 
pares fins al punt que, amb ells, abandonà Tarragona per 
recórrer,  entre  altres  terres,  les  de  Cadis,  Londres  o 
Cartagena.  Les  exigències  de  la  feina  de  Mateu  Abelló, 
enginyer naval, van abocar-la a aquest peregrinatge que, 
temps més tard, recorda com una experiència fortament 
enriquidora. Allà mateix, a Cartagena,  el cap de família 
viuria  una  de  les  experiències  més  importants  de  la 
història:  la  proclamació  de  la  República.  Catalanista  i 
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republicà declarat, el pare va impregnar d’aquests valors 
la seva filla, que els  acolliria com a seus en l’edat adulta.  
Tot i les poques oportunitats que la seva situació li oferia, 
Montserrat  Abelló  va  continuar  estiuejant,  quan  li  era 
possible, a Tarragona. Ara, d’aquesta ciutat, li resten els 
records de la casa d’estiu dels avis i tots els moments de 
joventut que hi va viure.
Amb els 18 anys complits, la poeta inicià els seus estudis a 
la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia de Barcelona, 
per  cursar  la  carrera  de  Filologia  Anglesa.  Allà  va 
conèixer Carles Riba, qui impartia les classes de grec, i 
també  Joan  Mascaró.  Un  any  més  tard,  esclatava  la 
Guerra Civil Espanyola. Durant aquest temps, l’escriptora 
va obtenir una plaça com a professora d’anglès a l’Institut 
Salmerón  de  Barcelona  i  va  desenvolupar  tasques  de 
traductora  per  a  alguns  membres  de  les  brigades 
internacionals.  A partir d’aquí, la família Abelló inicià un 
altre període de peregrinació, aquest cop cap a l’exili.
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“Creia que era fàcil
i no ho és.
Les guerres mai no es guanyen.”

(Són màscares que m’emprovo, 1995)

Gener de 1939, Centre d’internament Clermont-Ferrand, 
França. Aquest va ser el primer país que acollí Abelló al 
seu  exili.  La  precipitació  de  la  seva  sortida  d’Espanya 
havia conduit la família al camp d’internament que, tan 
aviat com els va ser possible, abandonaren per encetar el 
viatge  cap  a  Londres.  Montserrat  Abelló,  sempre 
compromesa  amb  els  seus  ideals,  va  aprofitar  la  seva 
estança per introduir-se en diversos moviments juvenils, 
entre  ells,  un  cercle  d’estudiants  dedicats  a  l’auxili  de 
refugiats que, procedents de tota Europa, escapaven de la 
tragèdia:  havia  esclatat  la  Segona  Guerra  Mundial. 
Aquest conflicte bèl·lic propicià un nou trasllat, motivat 
també, en part i com en temps anteriors, per la feina del 
cap  de  família.   Mateu  Abelló  va  ser  contractat  a 
Valparaíso, Xile, per reflotar un dic gràcies a un sistema 
que  ell  mateix  havia  ideat.  Allà  establiren  ell  i  tota  la 
família  la  seva  residència  temporal.  En aquesta  ocasió, 
Montserrat Abelló va trobar feina ràpidament, va decidir 
dedicar  el  seu temps a  realitzar  col·laboracions  amb el 
consolat americà així com a impartir classes d’anglès. 
És sorprenent com la poeta mai no parla d’aquest període 
com  un  calvari.  L’exili  va  esdevenir  per  a  ella  la 
possibilitat d’abandonar una terra en guerra, amb tot el 
què  això  comporta,  i  una  porta  oberta  cap  a 
l’aprenentatge i l’experiència. Van ser temps feliços per a 
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Abelló,  lluny de la  mort,  la  fam i  la  desgràcia.  Fora de 
casa  seva  va madurar  i  va  formar  una família,  però  la 
poeta ja hi era. 
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“Tot sembla ben senzill. Quatre parets
fan una casa. Un home i una dona, 
un fill. Una taula, quatre cadires,
i un llit per a dormir, néixer, morir. 

Tot sembla tan senzill, si fos així!”

(Paraules no dites, 1981)

L’etapa a Xile va ser la més pròspera per a la poeta. En el 
temps que romandre a Valparaíso, a més de desenvolupar 
aquestes  tasques  de  les  quals  hem  parlat,  Montserrat 
Abelló  va  entrar  en  contacte  amb  gran  quantitat 
d’escriptors i personalitats del món de les lletres que, com 
ella, vivien l’exili. Domènec Guansé, Xavier Berenguel o 
Joan Oliver van ser alguns dels seus amics durant aquest 
període.  Abelló  va  conèixer,  a  més,  Roser  Bru,  qui 
esdevindria,  més  endavant,  la  il·lustradora  dels  seus 
llibres. Entretant, va decidir continuar els seus estudis i 
s’inscriví  en el  seu primer curs  d’escriptura.  En aquest 
ambient  literari,  on  es  movia  també  Pablo  Neruda,  es 
començaven a coure els poemes d’aquesta autora. Però, 
aquests poemes no satisfeien pas l’escriptora, que es veia 
massa condicionada en tractar  de  seguir  els  cànons de 
l’època.  Buscava,  incansable,  el  seu propi  estil  que,  per 
algun motiu, no acabava de brollar.  
En canvi, potser l’esdeveniment més important de tots els 
que  van  tenir  lloc  per  a  Montserrat  Abelló,  va  ser 
l’arribada a  la  seva vida de Joan Bofill,  amb qui  es  va 
casar  i  va  ser  mare  dels  seus  fills.  Gran  part  de  l’obra 
futura  d’aquesta  poeta  estarà  dedicada  a  aquests  dos 
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pilars  de  la  seva  vida:  el  seu  marit  i  els  seus  fills.  No 
resulta gens difícil trobar, entre la poesia d’Abelló, versos 
referents a l’amor a través del pas del temps o la imatge 
quotidiana d’una tarda qualsevol amb els fills corrent per 
la casa familiar. 
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“Ets tendre,
estàs malalt.
Confons el negre amb el blanc.
I em pregunto per què.
Per què jo
no et puc aclarir aquest enigma,
si duus la meva sang.”

(Vida diària, 1963) 

Montserrat Abelló és mare de tres fills: Mireia, Miquel i 
Fernando.  Quan  se  li  pregunta  pels  motius  que  van 
provocar  el  pas  definitiu,  per  l’empenta  que  la  va 
catapultar  irreversiblement  cap  a  l’escriptura,  la  seva 
pròpia,  invariablement apareix  Fernando. El  naixement 
del darrer dels seus descendents, afectat per la síndrome 
de  Down  va  esdevenir  un  punt  d’inflexió  en  la  vida 
d’aquesta  autora.  La  necessitat  d’expressar  els  seus 
sentiments,  les  seves  experiències,  era  punyent  i  es  va 
transformar en poema. Així, Abelló es versificava el dia a 
dia sobre el  paper i  cada cop era més lliure.  D’aquí  va 
sorgir la seva poesia tal i com avui dia la coneixem. En 
ocasions  anteriors,  la  poeta  havia  tractat  de  seguir  les 
tendències del moment, cenyint-se a l’atenció a la mètrica 
i la rima. Va ser quan va aconseguir alliberar-se d’aquests 
grillons que les paraules començaren a rajar de la manera 
com ella les sentia. Era l’eclosió de la poeta, el moment de 
trobada  amb  ella  mateixa  en  el  qual  la  poesia  és 
pròpiament  seva,  sense  ornaments  ni  pautes,  només 
Montserrat Abelló. I  aquelles  noves lletres que escrivia, 
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fins  i  tot  davant  els  seus  ulls  crítics,  no  estaven  gens 
malament.  
Podem  dir,  doncs,  que  la  poesia  d’Abelló  comença  en 
aquest punt, deixant enrere l’etapa dels esborranys, de les 
imitacions, per la que tot autor passa. Aquí apareix una 
primera  maduresa  que  deixa  passar  el  criteri  propi,  la 
satisfacció d’escriure amb les mans netes i sense lligams. 
La situació vital dona com a fruit l’esclat de la poesia que 
és, en ella mateixa, el reflex velat d’aquesta vida.
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Retorn

“En aquell camp de Tarragona
amb el cap enterrat entre els coixins,
passava moltes nits amb la mirada
del Crist crucificat
damunt el meu cos de noia.
I estirada a les fresques rajoles
d’aquella cambra emmurallada
amb un sol forat clar
-per on veia el mar i la lluna-
m’arribà un dia el crit dels homes
que passen pel carrer.

I ara, asseguda
al llindar de casa meva, 
sóc amb vosaltres.”

(Vida diària, 1963)

Amb l’arribada dels seus tres fills, a Montserrat Abelló i 
Joan Bofill se’ls hi plantejà un dilema: podien retornar a 
la  seva Catalunya  natal  i  continuar  amb la  vida que la 
guerra havia interromput o bé fixar definitivament la seva 
residència a Xile. El pes de vint anys d’exili era feixuc i si 
els seus fills  creixien allà ja no hi hauria possibilitat de 
trasllat.  Davant d’aquesta situació,  la  família  va decidir 
tornar a la seva pàtria i establir-se a Barcelona. 
Si Xile havia assistit al sorgiment de la poeta com a tal, 
Barcelona esdevingué l’escenari de la publicació del seu 
primer llibre, Vida diària, l’any 1963. Amb el seu retorn a 
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terres  catalanes,  Abelló  continuà  les  seves  tasques  de 
traductora  i  docent  i  seguí,  també,  escrivint  poesia 
pròpia.  Tal  com  havia  fet  a  Valparaíso,  l’escriptora  va 
ensenyar  els  seus  versos  a  Joan  Oliver.  Portava  anys 
traduint molt i havia publicat algun article, però mai un 
recull  de  poemes.  A  Oliver,  la  poesia  de  Montserrat 
Abelló li va agradar fins al punt que decidí intervenir per 
tal que els seus poemes fossin editats. Poc temps després, 
la poeta tindria entre les seves mans la seva primera obra 
publicada.
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(A Roser Bru i tots els amics i familiars de 
Xile)

“Quins missatges frustrats
ens omplen els ulls.
Aterreix la por
de tants esbarzers.

Però encara floreixen geranis i
hi ha ocells que volen a
mig aire!

Avui, onze de setembre,
sols la mar ens separa.”

(Foc a les mans, 1990)

L’exili  sembla ser, per força una experiència que marca 
l’existència  d’aquell  qui  la  viu.  En  canvi,  la  poesia  de 
Montserrat Abelló no reflecteix especialment aquest fet, 
l’exili no ocupa un lloc important explícitament entre els 
seus versos. Tan sols a  Retorn (un dels pocs poemes als 
que Abelló ha donat títol) i a Quins missatges frustrats... 
trobem el  record  d’aquells  dies.  Record  que  no  és  pas 
amarg.  De  tots  els  moments  viscuts,  l’autora  es  queda 
amb els  més amables,  rescata,  sobre tot,  el  component 
humà, les persones que la van envoltar.  Així dedica un 
poema a Roser Bru, als familiars i amics que, amb la seva 
tornada, va deixar a Xile. De tot allò, en resten els bons 
instants i l’enyorança.
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“Set.
Això sí que sé el que és.
Com la sentia
en aquell carrer on –dreta
davant d’una porta– em deien:
“No se sap res”.

I aquell anar i venir,
com sempre,
però amb aquella set!”

(Dins l’esfera del temps, 1998)

El temps va a anar passant i ja poc quedava en els seus 
fills  d’aquelles  criatures  que  van  ésser.  Mireia, 
compromesa amb la causa feminista; Miquel,  defensant 
també els  seus  ideals.  No corrien  bons temps  per  a  la 
llibertat  d’expressió  a  Espanya  quan  Miquel  va  ser 
detingut  durant  l’estat  d’excepció.  La  seva mare emprà 
novament la poesia com a mitjà d’expressió en produir 
aquest poema. 
A partir d’aquí, un dia a dia plàcid a Barcelona, una gran 
trajectòria  literària  a  l’esquena  i  una  història  vital  que 
només cap als seus versos. 
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VIDA DIÀRIA

Vida  diària,  el  primer  recull  poètic  publicat  de 
Montserrat  Abelló,  esdevé la  màxima representació  del 
seu propi  títol.  Entre  les  seves pàgines trobem aquesta 
vida quotidiana, els dies ordinaris que es conjuguen en un 
equilibri perfecte i universal fins a formar la mateixa vida, 
que no és res més que un cúmul d’experiències.  Abelló 
ens  parla  a  mitja  veu  de  sentiments,  de  situacions 
habituals, corrents fins i tot. Però no vacil·la pas en alçar 
el to en forma de crítica. Abelló també reivindica, crida, 
expressa els seus pensaments tot cercant el canvi. Torna, 
després, gairebé al xiuxiueig per apropar-se a la mort, a la 
vivència de la maternitat, a l’amor.

1. Temàtica

En paraules de la mateixa autora, Vida diària ha estat el 
llibre  més  cuidat.  El  fet  de  ser  el  primer  va  marcar 
definitivament  el  seu  caràcter.  La  poeta  li  va  dedicar 
temps  i  paciència  fins  a  decidir  que  la  satisfacció  era 
completa, que el llibre havia estat creat i estava llest per 
ser  publicat.  Potser  aquest  és  un  dels  motius  que  han 
determinat  que  Vida  diària esdevingui  un  paradigma 
temàtic  de  tota  la  seva  producció.  Aquí,  Montserrat 
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Abelló desplega una gran part de les raons que mouen la 
seva ploma. 
La dicotomia eros/tànatos  cau en mans de la poeta per a 
cobrir-se  d’una  senzillesa  i  una  proximitat  quasi 
palpables. El primer concepte apareix en forma del mite 
de la creació del món: Adam i Eva en una història de la 
humanitat reescrita, la narració d’un amor que finalment 
triomfa i esdevé més fort que allò que volia destruir-lo.

Despertaren l’home i la dona
al principi dels segles,

plens de neguit.
Es miraven les mans

i les cloïen. 
S’estén el foc que els consumia,
s’endolceix la mirada ferotge.

Parlen el cel, la tarda, la tempesta.
Criden els seus cors encadenats.  

El segon, en canvi, neix del propi sentiment, de la recerca 
a l’interior del jo poètic. Però, no es una mort estrident, 
horrible  i  amenaçant.  Ens  trobem  davant  d’una  mort 
llunyana, tan llunyana, de fet, que arriba a identificar-se 
amb la  mateixa vida:  la  distància  que ens separa de la 
mort és la vida. La mort està allà, és cert, però tan lluny 
que no s’aprecia si no és per aquesta condició seva.

Llargues són les cadenes
que em lliguen a la mort
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El paper de la dona a la societat és també un dels temes 
que  neguitegen  Montserrat  Abelló.  Des  del  poema, 
explica l’experiència de la dona, les tasques de la casa, el 
cansament... però també la necessitat de que les normes 
canviïn, el desig d’obrir les portes de la cambra i caminar 
a l’exterior i respirar l’aire lliure amb les mans sobre la 
falda.

Però caldrà que em posi, 
com cada tarda,

a repassar la roba,
ficar les mans dins l’aigua bruta,

i destriar entranyes innocents.
Cosir botons,

empènyer la planxa.
però diré que aquesta tarda

és rosa i blava,
única, molt tendra,

inoblidable.
Perquè l’he viscuda

i és meva.
I això que estic cansada!

++++

Dona, necessària com la pedra,
Sempre endinsada en la terra!

Fins i tot, més enllà del propi feminisme, encara queda 
espai per la crítica social en general, la de l’immobilisme 
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que ens aclapara i ens torna insensibles al món. Sembla 
que res no ens afecta, que ens acostumem a tots. I cada 
cop més atrocitats i més ulls que les contemplen, i cada 
cop menys respostes.

Escolteu el seu plany contingut,
mireu quanta injustícia!

++++

Som sors i cecs.
I ara la quietud em puny
i em dol tant de silenci.

A  Vida diària,  a  més,  trobem la  poesia dins la  poesia: 
poemes que ens parlen del seu propi sistema de creació. 
Veiem aquí una Montserrat Abelló plenament poeta que 
ens explica com ha conformat el que estem llegint i ho fa 
a través de la mateixa poesia. 

Ja no sóc lliure de mirar,
de respirar l’herba fragant

Que creix entre les pedres nues.
Incansable, la mà escriu, 

fereix el càndid full.
Signes negres anuncien
una lenta mort blanca.

En el mateix sentit, l’autora vol reivindicar la poesia, el 
vers, el  seu autor.  Són paraules per a aquells  que, com 
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ella mateixa, fereixen els fulls i ens els ofereixen més vius 
que  mai.  Són  els  poetes,  ells  i  elles,  perquè  no  hi  ha 
d’haver cap distinció. 

Poetes estimats, estimades!
Cors abocats sobre el meu cor,
Sou només paraules poderoses.

Certes com la pedra i vives!

Vida diària, doncs, és un còctel de temes transcendentals 
però  també  d’experiències.  És  el  poema  el  què 
transgredeix l’anècdota fins a esdevenir  universal  i  una 
mica  nostre,  perquè  tots  hem  viscut  la  situació,  el 
moment, i entre els nostres pensaments sempre s’hi pot 
trobar l’amor, la mort, però també el gerani que esclata al 
balcó,  l’arbre  del  pati.  I  entre  aquesta  temàtica,  Abelló 
reserva un espai per al seu fill Fernando: 

Ets tendre,
estàs malalt.

Confons el negre amb el blanc.
I em pregunto per què.

Per què jo
no et puc aclarir aquest enigma,

si duus la meva sang. 

En  últim  lloc,  un  dels  pocs  poemes  als  què  Abelló  ha 
atorgat  un  títol:  Retorn,  on  la  poeta  expressa  els  seus 
sentiments en trepitjar de nou Catalunya. 
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I ara, asseguda
al llindar de casa meva, 

sóc amb vosaltres. 

2. Estructura

Pel  que  fa  a  l’estructura,  i  a  diferència  d’altres  reculls 
posteriors, Vida diària esdevé un tot unitari. No trobem, 
doncs, cap tipus de divisió física, però tampoc temàtica, 
estilística o de qualsevol altre tipus, que separi els poemes 
que el componen de manera tan marcada i evident que 
sigui destacable. 

3. Extensió

En quant a l’extensió, Vida diària és un llibre format pel 
conjunt de trenta poemes. Aquests, a més, ens mostren el 
nombre de versos més elevat  que veurem, segurament, 
durant  tota  la  producció  poètica  de  Montserrat  Abelló. 
Això és que els poemes estan composats per un nombre 
considerable  de  versos  que,  al  llarg  del  procés  de 
publicació  de  l’autora,  s’aniran  escurçant  notablement 
per apropar-se a la forma del haikú. Part d’això és degut 
al fet que, en aquest cas, Abelló arriba a narrar històries 
completes en els seus versos, que més tard acabaran per 
resumir-se en la seva essència, alliberant-se de la càrrega 
de tantes paraules per arribar al nucli.  

25



4. Temps

En aquest llibre, la poeta estableix els seus versos entre 
les línies del present i el passat, no cerca encara el futur 
que espera. Els poemes es conjuguen en passat quan el jo 
poètic explica situacions que han tingut lloc i en present 
quan  vol  donar  actualitat,  immediatesa  o  bé 
atemporalitat a allò de què parla.   

5. Evolució

A Vida diària, els poemes no són estàtics. Les situacions, 
els  pensaments,  les  imatges  o  fins  i  tot  les  històries 
narrades  experimenten  una  evolució  que  fa  que  la 
situació  final  i  la  inicial  no  coincideixi.  És  veritat  que 
aquest  recull  conté  algunes  instantànies,  fotografies  de 
moments,  però és cert  també que al  seu interior hi  ha 
moviment, hi ha vida. Abelló no descriu espais buits, tot 
té  una  idea,  un  pensament,  tot  és  susceptible  al 
moviment. 

6. Espai

Els poemes de Vida diària no s’ancoren a un determinat 
escenari, Abelló no versifica només sobre un espai, sinó 
que  aquest  canvia  en  relació  a  la  temàtica  o  fins  i  tot 
desapareix. En moltes ocasions el versos s’abstrauen d’un 
context físics  i  esdevenen un pensament,  una sensació, 
una idea sense espai. 
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Quan ho fan, els indrets van apareixent com la mateixa 
vida.  El  jardí,  la  casa,  la  ciutat.  Aquests  són  els  tres 
principals marcs en què Montserrat Abelló fixa els seus 
poemes, en cas que aquests hagin estat circumscrits a un 
espai. 

7. Recursos

Com hem dit, Montserrat Abelló és una poeta que creu en 
la nuesa dels poemes, per aquest motiu, no empra en la 
seva confecció un gran nombre de recursos retòrics que la 
condueixin al  virtuosisme,  sinó que sol  decantar-se  pel 
pes de la senzillesa de les pobles paraules, que buides de 
l’artifici expressen millor allò que vol dir. No trobarem a 
Vida  Diària,  doncs,  grans  complicacions  en  quant  a 
recursos, perquè és això, finalment, el que construeix un 
pont directe  entre  el  lector  i  l’autora.  Veiem doncs,  les 
figures emprades per Abelló a aquest llibre.
En  primer  lloc,  cal  que  destaquem  la  metàfora  i  el 
simbolisme.  La  poeta,  durant  tota  la  seva  composició 
literària, acostuma a jugar amb tot un seguit de conceptes 
als quals atorga un doble sentit. És el llenguatge literari 
de  Montserrat  Abelló.  A  Vida  Diària trobem  gran 
quantitat d’exemples en aquest sentit que acompanyaran 
l’autora  durant  alguns  reculls  poètics  més  i  aniran 
evolucionant per tal de donar lloc a uns altres. 
La major part d’aquests elements que Abelló empra com 
a símbols o introdueix en les metàfores, estan directa i 
íntimament  relacionats  amb  la  natura  i  amb  l’origen. 
L’arrel, és un d’aquests motius, el nexe d’unió entre allò 
intern i l’exterior, entre el fons de la terra i el món extern, 
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entre la foscor i la llum. Però també és la vida primera 
d’on  creixerà  la  matèria,  i  la  manera  de  nodrir-se,  de 
continuar  vivint.  L’arrel  és  també la  fermesa de  l’ésser 
humà, l’estatisme davant una idea. 

Arbres, avui em són indiferents
els vostres brancatges ampul·losos
que es gronxen al compàs del vent,

sords el meu clam. 
Però les vostres arrels em corprenen,

tan arrapades a la terra,
cada cop més íntimes i segures i cobejoses.

Incansables, obsedides,
obren llargs corredors 

dins aquesta avara terra nostra.

De vegades, l’arrel s’empra per contraposició amb el foc. 
Mentre que la primera és la quietud i la fortalesa estàtica, 
la fredor potser fins i tot; l’altre és l’escalfor, la passió en 
tots els sentits, el moviment, la força del dinamisme.

Però no sóc  arrel
sinó foc,

i cerco debades
dins la nit

el verb absolut.

D’altra  banda  tenim  la  pedra.  Aquesta  acostuma  a 
prendre un significat matisat en cada poema. En ocasions 
tenim  la  pedra  com  a  element  de  tranquil·litat  i 
immutabilitat davant de tot, altres vegades la veiem com 
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un element que trenca la calma amb la seva duresa, algun 
cop la trobem com a matèria de reclusió que tot ho tanca.

Ésser pedra estàtica:
contemplar el pas dels núvols

++++

La teva indiferència, dura com la roca
ha ferit les aigües fins ara tranquil·les.

Al fons, oblidada, jau la pedra.

++++

I les mans tremolaven,
i no pogueren encendre la foguera:

la pira on cremar l’ídol
i fondre l’esperança.

El crit quedà enterrat per sempre,
sota la pedra.

La llacuna, per la seva banda, simbolitza la tranquil·litat i 
el  benestar.  És la  fi  de les  aigües enterbolides que han 
arribat a la vall deslliurades de qualsevol obstacle, ho han 
superat tot i ja res no les neguiteja.

Les aigües del riu torrentós
arriben a la vall i s’amanseixen:
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s’abracen en la llacuna serena,
entre els marges verds i blaus.

Les mans són l’element més important en aquest llibre. 
Són  l’instrument  de  treball,  són  el  que  defineixen  la 
persona com a tal, són el contacte amb el món i la forma 
de continuar la vida. Apareixen en una gran quantitat de 
poemes, sovint relacionades amb la dona.

He envejat els ocells,
però les mans

són fortes,
estimen,

donen i accepten.
Vull mans
i no ales!

++++

Les mans són una cosa,
jo en sóc una altra.

Elles tenen la seva vida -
abasten coses, teixeixen

saluden viatges i retorns.

++++

M’he perdut.
Estic perduda encara,

entre boscos, maresmes.
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Tinc les mans enredades
en les xarxes.
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EL BLAT DEL TEMPS

El blat és allò que ha nascut després d’alguns dies, que va 
ser engendrat amb una llavor sota terra i que a poc a poc 
s’ha anat desenvolupant, creixent. Així, El blat del temps 
és  el  fill  de  les  hores,  que  ha  estat  esperat,  desitjat. 
Segueix un cicle que el porta a anar madurant i després es 
cull.  El  blat  és  també aliment,  pot  donar  lloc  a  moltes 
viandes. El blat és, a la vegada, la via i la seva mateixa 
causa, és cos i és aliment. D’aquesta manera, el blat que 
es  ofereix  Montserrat  Abelló  podria  simbolitzar  la  vida 
que  transcorre  amb  el  pas  del  temps,  que  ha  nascut  i 
crescut i que també l’alimenta en forma de records. Així, 
al mateix llibre, Montserrat Abelló juga amb aquest terme 
emprant moltes paraules del seu camp lèxic, entretenint-
se en la  paraula.  I  és  que,  com veurem més endavant, 
aquest és un llibre que desborda vida. 

1. Temàtica

No és una tasca gens fàcil la de definir el tema que uneix 
els versos d’El blat del temps,  ja que aquest, més aviat, 
constitueix  un  conjunt  de  sentiments,  inquietuds  i 
reivindicacions que l’autora transporta a diferents plànols 
de la societat en cada cas. Però, si haguéssim de delimitar 
el  fil  conductor  de tot  el  llibre,  aquest seria,  sense cap 
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dubte,  el  pas del  temps en totes les  seves variants.  Els 
temes s’entortolliguen els uns amb els altres mitjançant 
aquest denominador comú que és el rellotge, i gràcies a 
ell, l’autora pot parlar d’assumptes tan diversos que en un 
primer moment podrien semblar totalment inconnexos.
Així doncs, en aquesta obra, l’autora passeja a través del 
temps per a mostrar-nos cada un dels seus racons, cada 
instant de la vida i, de la mateixa manera, com  aquests 
moments  romanen eternament  a  la  memòria  enriquint 
l’experiència  o,  pel  contrari,  passen  inadvertits  com  si 
mai no haguessin estat reals. 
El  temps,  però,  pot  ésser  contemplat  des  de  milers 
d’òptiques diferents, i és amb aquesta possibilitat que la 
poeta  juga  durant  tot  El  blat  del  temps,  intentant 
mostrar-nos cada una de les  perspectives amb que ella 
l’aprecia. Els fills, per exemple, esdevenen un motiu molt 
clar per a parlar-ne, perquè és ell qui fa que creixin i es 
converteixin  en  homes  i  dones,  i  un  dia  els  ulls  de  la 
mare,  en  girar-se,  no  trobaran  ja  el  rostre  infantil  tan 
acostumat i  ella,  segura que no l’ha de tornar  a veure, 
sentirà l’enyor constat de la criatura llunyana i les pors 
vagues d’un futur que s’obre incert a les mans inexpertes. 

Voldria endinsar-me
en el teu esguard clar

i sentir el tacte
de les teves mans

llises, tendres, sense
senyals ni nafres.

Viure amb tu cada un
d’aquells moments en què
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se t’aniran fent més fortes
i més dures.

També l’amor permet el pas del temps sobre ell mateix, 
tot reforçant-lo i fent-lo cada vegada més gran i resistent 
fins arribar un punt en què sobren les paraules, i els dos 
amants podran comprendre l’un a l’altre  amb els  llavis 
closos. I precisament la paraula, esdevindrà un dels altres 
motius del llibre, i el desig de comunicació que sempre 
queda i que, en produir-se, evoca records, instants que no 
han de tornar a repetir-se i  que impregnen Montserrat 
Abelló d’una nostàlgia immensa però agraïda...

Petites guspires des
dels teus ulls em diuen

que ja no hi ha res
d’estrany entre tu i jo;

que cap camí no ens és vedat.

++++

Molts estius de llum
de verds inútils

m’omplen els ulls.
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2. Estructura

Si hi alguna cosa que defineixi la poesia de Montserrat 
Abelló, aquesta és el trencament amb les normes, que han 
de  quedar  supeditades  a  la  sinceritat,  l’expressió 
espontània  i  el  propi  sentiment.  I  precisament  aquesta 
forma d’expressió tan pròpia ha esdevingut la base per a 
dividir  El  blat  del  temps en  tres  parts  clarament 
diferenciades,  tot  i  que íntimament lligades  entre  elles: 
Tu/Jo/Nosaltres. Com ja hem dit, el fil conductor del tot 
el llibre és el pas del temps, i aquest ha de portar-nos a 
recórrer infinitat de motius temàtics, però, per contra del 
que pugui semblar, aquest llibre no és pas un tot unitari, 
sinó que sota la temàtica inicial, i els subtemes que pugui 
provocar, hi ha una tercera divisió que alhora relaciona 
tota l’obra.  
Neus Aguado1 ens parla també sobre la divisió  en l’obra 
de  Montserrat  Abelló:2 “En  la  primera  parte,  el  verso 
breve  y  preciso  servirá  para  transmitir  la  emoción  del 
alma desde la experiencia y desde la inteligencia. En la 
segunda parte, cobra protagonismo la palabra que no se 
dice, la palabra que sugiere otra, la que oculta y convoca. 
En la última, la palabra es vista como una añagaza. Las 
palabras  que  fueron  pronunciadas  en  el  ayer,  que 
creíamos sinceras y lúcidas, ya están muertas, y eso no es 

1 Neus Aguado nasqué a Argentina el 1955, però ben aviat arribà a Catalunya 
i s’hi establí de manera definitiva. Es dedicà, en un principi, al periodisme en 
la vessant de la crítica d’art, teatre i poesia i també publicà articles d’opinió.  
També s’endinsà, més tard, al món del teatre les editorials i les biblioteques. 
Ha publicat assaigs i llibres de poesia i contes. Prengué part, també, en l’obra  
Paisatge emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX (1999) juntament 
amb Montserrat Abelló i altres poetes.
2 Neus  Aguado:  “Montserrat  Abelló,  la  palabra  imprescindible”,  La 
Vanguardia, 8 d’octubre del 1987.
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lo  peor,  lo  terrible  es  que  sirvieron  de  excusa  para  no 
abrir  puertas  nuevas,  Así  está  concebido  el  tríptico  de 
Abelló: cada parte se desnuda para abrirnos paso hacia 
los sentimientos de soledad y la decepción. Sin embargo, 
no  es  una  soledad  que  atemorice,  es  simplemente  la 
confirmación de que la autora ama la vida.”

2.1. Tu
“Tu”.  Quan  la  poeta  parla  de  la  segona  persona  del 
singular cerca, en certa manera, la forma de passar a un 
segon pla  el  paper  protagonista  d’ella  i,  per tant,  de la 
dona.  Podríem  pensar,  llavors,  que  Montserrat  Abelló 
supedita  en aquest  apartat  la  dona per  mostrar  l’home 
d’una forma més propera, i en canvi, això només és cert 
en alguns casos, perquè el que intenta ella en realitat és 
ensenyar  els  lligams  entre  ambdós,  la  relació  que  s’hi 
estableix, i com es veu aquesta des de la perspectiva del 
gènere  femení  que,  tot  i  no  esdevenir  pròpiament  el 
centre  temàtic,  hi  és,  i  constitueix  una  part  força 
important.  “Tu” són totes aquelles persones que, sense 
ésser ella mateixa, estan al seu interior. Però, és també la 
part masculina, apartada de la dona i del seu sentiment, 
allò que a ella la fa pensar, però que no pensa en ella.

Ja res no li dónes;
t’espera i no véns.

I en la tarda encalmada,
sola,

sola es debat amb el record
tendre de plors

escandalosos d’infants.
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2.2. Jo
En  canvi,  si  mirem  el  “Jo”,  podrem  apreciar  el  caliu 
femení de cadascuna de les paraules. El “Jo”, reflecteix la 
poeta,  Montserrat  Abelló,  i  els  seus  sentiments  nets  i 
cristal·lins, buits de jocs de paraules. És una tornada de la 
dona  al  protagonisme perdut  en  la  part  anterior.  Aquí 
parla des de les seves entranyes, abocant a l’exterior tots 
el sentiments d’ésser humà i de dona que traspuen de la 
seva  pell.  Es  tracta  d’uns  versos  purament  femenins, 
deserts de la vessant masculina que presentàvem abans, 
molt íntims i propers. En aquest apartat, l’autora escriu 
en primera persona, i ho fa com a poeta i com a membre 
del gènere femení, i és d’aquesta manera com ens narra 
les seves experiències, que poden ser de tot tipus, passant 
d’un  motiu  a  l’altre  a  través  del  temps,  tot  tornant-se 
propera i coneguda. 

M’he esbandit els ulls d’odi.
He emprès nous camins
vers comarques obertes.

Cerco esguards clars
que es desprenen d’ulls nets,

sense sal de llàgrimes.

2.3. Nosaltres
Si bé el “Tu” i el “Jo” constitueixen la part individualista 
de l’obra,  el  “Nosaltres” vol prendre un caràcter plural. 
Aquesta part del llibre, acull un col·lectiu, el de la dona. 
No  és  en  cap  cas  un  “Nosaltres”  masculí,  sinó  que  es 
torna, potser, un crit de reivindicació, una demanda rebel 
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del gènere oblidat, la reclamació femenina de la vida i els 
sentiments. Aquest poemes parlen el llenguatge universal 
de la dona, i no n’hi ha d’haver cap que no es trobi a ella 
mateixa  representada  en  algun  vers,  en  una  imatge 
poètica impressionantment quotidiana i alhora simbòlica. 
Perquè,  aquest  vegada,  la  dona escriu  per  a  la  dona,  i 
expressa els seus neguits d’una forma absoluta.

Caminem a l’atzar
sota l’impuls

d’una nova certesa,
amb ulls àvids, oberts,

per abastar-ne un escaig
de llum, i esperem.

La mòrbida son de dies,
dits més venturosos

se’ns apareix com un
bàlsam insípid

de somnis túrpids.
I, sobergues, ens alcem contra

Mites, déus i profetes!

3. Extensió

El blat del temps agrupa a les seves pàgines un total de 
trenta-cinc poemes, repartits de manera gairebé simètrica 
entre  les  tres  divisions  del  llibre:  tretze  poemes al  Tu, 
onze poemes al  Jo,  i  els onze restants  al  Nosaltres.  La 
quantitat  de  versos  comença  a  disminuir.  Abelló  ha 
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iniciat el seu camí cap al nucli de la paraula i les històries 
s’escurcen,  l’autora  explica  les  seves  idees  en  una 
quantitat inferior de lletres. 
Destaca  també  aquesta  partició  del  llibre  en  tres 
fragments.  Aquesta  mateixa  estructura,  que  neix  a  la 
trajectòria  de  Montserrat  Abelló  amb  aquest  mateix 
llibre,  tornarà  a  aparèixer  exactament  igual  a  Dins 
l’esfera del temps. Tanmateix, la major part dels reculls 
que produeixi la poeta a partir d’aquest moment també 
estaran dividits, normalment en dues o quatre parts. 

4. Temps

Els poemes d’El blat del temps habiten al temps present. 
És cert que, en ocasions, aquests troben el seu inici en el 
temps  passat,  però  és  només  el  camí  cap  a  l’arrel  del 
poema per després poder arrencar-lo i transportar-lo al 
present. De vegades, l’ús de l’infinitiu permet extreure els 
versos del marc temporal.

Plantar sobre la terra
Els peus. Ja no tenir

Por.  

5. Evolució

Com  hem  pogut  apreciar  en  l’anàlisi  del  temps  dels 
poemes d’aquest recull, els versos d’Abelló pateixen una 
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evolució  que  acostuma  a  partir  del  passat  per  a 
posicionar-se  finalment  al  temps  present.  D’aquesta 
manera,  l’autora  viatja  al  passat  per  trobar  l’inici,  el 
motiu del poema, i el trasllada cap als seus dies. Allò que 
va tenir lloc, encara continua, però ha anat canviant i ara 
és d’una altra manera. 
Altres  vegades,  quan aquesta  llavor  del  poema ja  és  al 
present,  l’autora  es  limita  a  dibuixar  imatges,  a  fer 
fotografies de la vida que, per tant, presenten un major 
estatisme. 

6. Espai

D’igual manera que en el llibre anterior, els poemes d’El 
blat  del  temps  no  acostumen  a  fixar-se  en  un  espai 
concret que pugui condicionar-los. Potser perquè la poeta 
va més enllà de l’anècdota i converteix les situacions en 
pensaments abstractes, és difícil definir l’espai en el qual 
tenen  lloc  aquests  versos.  Aquest  tret  de  la  poesia 
d’Abelló, anirà accentuant-se amb el pas del temps.

7. Recursos

Tot i  que hem parlat  força  sobre  l’estil,  la  manera  tan 
autèntica de crear poemes de Montserrat Abelló, potser 
cal aclarir alguns aspectes. Com hem remarcat, la poesia 
d’aquesta  autora  és  una  poesia  gairebé  nua  d’elements 
decoratius, pura i nítida, basada en la musicalitat de les 
paraules i exempta de gran quantitat de recursos retòrics. 
Però, tot i això, entre els seus versos, podem trobar amb 
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facilitat certs elements representatius d’altres realitats, és 
a  dir,  l’obra  de  Montserrat  Abelló  és  una  producció 
plenament simbòlica on, a través de diferents motius, la 
poeta ens transporta a altres significats. Així, ella permet 
un  ventall  amplíssim  de  possibilitats  a  l’hora  de  la 
interpretació  de  la  paraula,  de  manera  que cada  lector 
pugui  crear-se  una  visió  pròpia  del  poema,  veure-s’hi 
reflectit i fer-lo seu perquè, de fet, aquesta és una de les 
principals  finalitats  que  cerca,  i  sense  cap  dubte 
aconsegueix, la poeta.  Ens trobem, doncs, davant d’una 
poesia que no sempre ens vol dir el que veiem a primera 
vista, sinó que permet una immersió profunda en el vers 
per  tal  de,  mitjançant  aquest  símbols,  arribar  a  altres 
significats.
No obstant, la condició de la separació del llibre en tres 
parts, implica que no tota l’obra ens oferirà els mateixos 
símbols sinó que, cada subdivisió d’aquesta, en tindrà els 
seus, de propis.   

7.1. Tu
Si  llegim  el  primer  dels  tres  subapartats  d’El  blat  del  
temps,  apreciarem  clarament  tota  una  sèrie  de  motius 
que es repeteixen tot alternant-se els uns amb els altres al 
llarg  dels  diversos  poemes.  Un  dels  que  obsessiona 
fortament  l’autora  és  la  mirada,  que  representa 
mitjançant  els  propis  ulls  o  les  pupil·les.  Potser  això 
respon a  la  creença  que l’element que ens mostra  més 
clarament els sentiments de l’ésser humà és la mirada, 
que  els  ulls  mai  no  menteixen  i  són  un  reflex  del 
pensament.  Així,  quan  Montserrat  Abelló  parla  dels 
esguards,  parla  també  de  la  netedat  d’aquell  qui  el 
posseeix, de la seva sinceritat i claredat. A través dels ulls 
coneixem la persona.
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Les teves pupil·les, fins ara
immòbils, tremolen

dins els meus ulls oberts,
buits de sorpreses.

Un  altre  del  mots  que  es  repeteix  durant  el  llibre 
constituint un símbol és el de la terra. Aquest, en canvi, 
presenta diferents interpretacions,  segons l’adjectiu que 
l’acompanyi. Sovint, Montserrat Abelló identifica la terra 
amb els orígens, l’inici de la vida. Aquest és un element 
renovador,  mare  de  l’ésser  humà  i  font  de  la  seva 
existència.

Plantar sobre la terra
els peus. Ja no tenir
por. Sentir com puja

la saba, amunt, amunt.

La contraposició nit/dia és també una constant en El blat  
del temps. Si la nit representa els neguits, l’obscuritat de 
la ment, la incapacitat del coneixement... tot i que també 
suggereix el somni, la tranquil·litat del silenci; el sol, per 
la seva banda, és la llum, la claredat que tot ho il·lumina, 
el moviment, la vitalitat i  també, com la terra,  l’origen. 
Sobretot,  aquest  últim,  s’empra  per  evidenciar  la  seva 
manca, sovint s’expressa la carència de la llum solar més 
que la seva presència.

Tenies en el blat del temps
tanta mesura cansada, d’ordis
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daurats sense sol
I de paraules mutilades.

++++

Sobre un diàfan oblit
la nit reposa.

Un altre  dels  símbols que es repeteixen és el  dels  fills. 
Aquests  constitueixen  moltes  vegades  una  evidència 
claríssima  del  pas  del  temps,  i  per  tant,  acostumen  a 
erigir-se en records del passat, com ho fan, per exemple, 
quan  Montserrat  Abelló  rememora  els  seus  plors 
infantils.    No obstant,  aquests  prenen un caràcter  ben 
diferent quan l’autora els identifica amb un llast, els fills 
són una càrrega que no li permet avançar en la seva vida 
i, tot i que se’ls estima, a vegades s’estimaria més poder 
caminar lleugera.

Els fills ens pengen
de les mans.

el record
tendre de plors

escandalosos d’infants.

El darrer motiu simbòlic que trobarem en aquest apartat 
del llibre és un que ha obsessionat l’autora des dels seus 
inicis com a poeta i que és present en totes les seves obres 
de poesia pròpia: la paraula. Aquí, precisament, els mots 
prenen  en  cada  vers  un  significat  diferent:  poden  ser 

43



paraules  no  dites,  paraules  carents  de  sentit,  paraules 
oblidades  o,  fins  i  tot,  desafortunades,  que  mai  no 
haurien d’haver estat pronunciades...

Avui les paraules
no se’ns quallen a la

boca.

7.2. Jo
En analitzar la segona part d’El blat del temps,  veurem 
que hi alguns dels símbols anteriors (ulls, paraula...) que 
es repeteixen ja que representen alguns dels motius que 
vertebren ja no tan sols aquest llibre, sinó tota l’obra de 
Montserrat  Abelló.  Així  doncs,  no caldrà  que tornem a 
esmentar-los  perquè  aquestos  prenen,  generalment,  el 
mateix significat en les dues divisions del llibre que hem 
vist.
No obstant, podem apreciar també uns motius simbòlics 
propis  del  “Jo”,  motius  que,  en  certa  manera,  ajuden 
també a impregnar d’un caràcter ben diferenciat aquest 
apartat en comparació amb l’anterior. 
Veiem doncs el primer element que trobem en obrir les 
pàgines  i  que  és  el  gerani.  Aquí,  el  gerani  perd  el  seu 
significat més simple com a planta per a prendre’n un de 
més profund. Representa allò que és casolà (cal tenir en 
compte  que  aquest  és  una  dels  plantes  típiques  que 
decora  molts  dels  nostres  balcons  a  les  ciutats),  però, 
també esdevé un clar símbol de la vida. El gerani, en gran 
quantitat dels versos de l’autora, esclata, s’obre a la llum, 
neix  i  ho  impregna  tot  del  seu  color  vermell  tan 
característic,  que  podria  ser  interpretat  ben  bé  com  a 
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sang.  I  en  desprendre  sang  emana  també  aquesta 
existència que hem dit anteriorment, així que en aquest 
cas, el motiu del gerani presenta un doble simbolisme. 

entre ombres inútils
i erts geranis

de flors sempre vermelles.

Un dels altres mots a què acostuma a recórrer Montserrat 
Abelló és l’ombra. Aquesta esdevé quelcom indefinit, allò 
que encara no s’acaba de saber ben bé què és, perquè està 
borrós,  desdibuixat,  però ens inquieta,  ens fa pensar.  I 
així, en alguns poemes, es decanta cap a la foscor, la por 
del  somni  o  la  companyia  inadvertida.  Però,  l’ombra 
també  és  la  persona  que  ja  no  veiem,  o  que  no  es 
manifesta, que no ens és “útil” en certa manera.

Cada dia escolto neguits
com ombres.

Sovint, es parla també del camí o del fet de caminar. Això 
representa sense cap dubte l’avanç de l’ésser a través del 
temps. A cada passa creem un camí que, més endavant, 
podrem  desfer  o,  fins  i  tot,  contemplar  un  cop  hàgim 
tornat,  des  de  la   llunyania.  Aquesta  senda travessa  el 
propi pas del temps, perquè la creem nosaltres, i és també 
un recull d’experiències, de moments viscuts i passat, que 
no han de retornar però que hem fet nostres.   
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Lluny sento avui la fressa
dels camins.

i respiro la pau
d’aquest saber-me retornada.

Finalment,  el  símbol  més  important  i  característic  del 
“Jo”, que es troba, fins i tot, en el propi subtítol “L’ordit 
del  temps”.  Aquest  és,  em  sembla,  ben  clar.  L’ordit 
representa  el  conjunt  de  moments,  el  temps que es  va 
teixint  amb ell  mateix  per  donar  lloc  a  la  vida,  a  cada 
instant que protagonitzem o bé presenciem. L’ordit  del 
temps és tot allò viscut, tot allò que viurem.

Era com una ombra.
Polia esperances contra

l’ordit del temps,
les dents serrades.

7.3. Nosaltres
Vegem ara, doncs, la tercera i, per tant, darrera part del 
llibre. Novament, com en el cas anterior, trobem símbols 
ja remarcats, cas normal,  si tenim en compte que, tot i 
que subdividit, estem parlant d’una sola obra i, per tant, 
tots els apartats es troben lligats, d’una o altra manera, 
entre  ells  mateixos,  fet  que,  juntament  amb  l’autoria 
única, ha de portar clarament a la repetició de símbols.
A continuació, i abstenint-nos de la redundància amb els 
anteriors,  definirem els  símbols  característics  d’aquesta 
nova part, del “Nosaltres” femení a qui escriu Montserrat 
Abelló.
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En  primer  lloc,  fins  i  tot  ja  en  el  títol,  apreciem  amb 
netedat el símbol de la sang. Aquesta sang representa allò 
que  és  nostre,  propi  i  intransferible  en  certa  manera. 
Nosaltres en som responsables, és la part més íntima de 
l’ésser  humà,  allò  que  el  delimita  i  el  caracteritza,  tot 
diferenciant-lo. També representa la part més racial de la 
persona,  allò  difícilment  controlable,  l’essència. 
Constitueix,  doncs,  un  símbol  amb  certa  força  dins  la 
poesia de Montserrat Abelló, que no havia aparegut en tot 
el llibre i que neix amb “Nosaltres”. 
Sovint, es parla de la “força de la sang” o el “batec de la 
sang”.  Podríem  dir,  en  certa  manera,  que  ambdós 
s’identifiquen  amb  la  mateixa  idea:  un  impuls  propi  i 
interior,  que empeny la  persona,  perquè és  la  voluntat 
d’ella mateixa.

I submergida hi visc;
tot recordant llunyans moment,

aquells que passen, fugaços,
davant els ulls –

com si el vent se’ls endugués –
però, aviat, cremen, i s’endinsen,
fins a fer-se sang i obra nostra.

++++

Indòcil al batec de la sang,
nua de paisatge,

atenta al vol nocturn,
més enllà de tota paraula,
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Un  altre  d’aquests  símbols  és  la  llavor.  D’un  significat 
claríssim,  aquest  motiu  ens  evoca  tot  allò  que  ha  de 
néixer, en un futur proper, tot esdevenint vida, quelcom 
significatiu.  És  un  esclat,  l’obertura  al  món,  senyal  del 
futur, auguri de vida.

Dins la llavor, latent
el crit que es desarrela
i aquell neguit amb què

es desengruna tota espera.

Finalment, i  molt íntimament relacionat amb l’anterior, 
trobem el significant de l’arrel. Tan nítidament com en el 
cas de la llavor, veiem que l’arrel representa el lligam amb 
la  vida,  allò  que  serveix  com  a  mitjà  per  a  la  unió 
aferrissada amb la terra, amb el món que envolta la poeta 
i la dona.

Llavor d’arrels trasplantades,
i la desolada pietat
d’ulls que han mirat
per darrera vegada.
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DINS L'ESFERA DEL TEMPS

En  titular  aquest  nou  recull  de  poemes,  Montserrat 
Abelló  obre  la  porta,  altra  vegada,  a  la  llibertat 
d’interpretació  que  sempre  ha  concedit  al  lector.  Dins 
l’esfera  del  temps suggereix  i  evoca  una  imatge  amb 
molta potència, amb un significat força nítid. 
Segons la  nostra  interpretació,  l’autora  sembla  explicar 
tot el que ha estat la seva vida en tant sols un títol. Ella 
està dins l’esfera del temps, que és a vida. Tots nosaltres 
hi som, a l’esfera del temps. I per què aquesta forma? Per 
què el temps és una esfera? La vida envolta l’autora en 
tots els sentits. Ella mateixa és plena de vida, s’hi aferra, 
l’estima.  El  temps  no  pot  ser  aturat,  però  ella  s’hi  ha 
endinsat  i  per  això pot  viure,  no ha deixat  que camini 
sobre el seu cos, que l’arrossegui,  sinó que ha passat a 
formar  part  d’ell.  Ella  és  a  l’interior  del  temps  com el 
temps  és  a  l’interior  d’ella,  com  un  bucle  que  mai  no 
arriba a la seva fi. 

1. Temàtica

Si  haguéssim  d’escollir  un  sol  motiu  temàtic  que 
constituís el centre de l’obra de Montserrat Abelló  Dins 
l’esfera del temps, i del qual pengessin tots els altres que 
conformen el recull  de poemes, podríem dir que aquest 
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seria el temps. Tot i que pugui semblar que es tracta d’un 
element força senzill i recurrent en la poesia, això no és 
pas del tot cert.  Què és la vida...  temps? Cadascun dels 
moments, dels esdeveniments que han tingut lloc en la 
nostra existència han estat forçosament inscrits dins d’un 
temps, sotmesos a les limitacions del rellotge.  Així doncs, 
ocorre que una data ens resulta quelcom especial, o una 
estació  ens  evoca  milers  de  records  cada  any.  Diem, 
doncs, que l’obra versa sobre el temps que és vida, o bé 
sobre la vida a través del temps.
En  escriure  els  presents  versos,  l’autora  sembla  dur  a 
terme  una  reflexió  sobre  la  seva  vida,  sembla  meditar 
profundament què ha estat  de l’  existència  pròpia.  I  és 
justament aquest fet de viure, allò que dona el fruit que 
esdevindrà la base de Dins l’esfera del temps.  Montserrat 
Abelló  se  sent  nostàlgica  pels  dies  que  han  passat, 
fugissers, i que mai no han de tornar, però sent, alhora, 
un desig intens de posseir-ne més, de moments, de viure 
eternament. 
Així  doncs,  essent  aquesta  vida  unida  al  temps  l’eix 
central, tindrem un amplíssim ventall de subtemes que, 
entramats els uns amb els altres, íntimament relacionats 
i, fins i tot en algunes ocasions, fusionats, donaran lloc als 
poemes  de  la  poeta.  Dins  de  l’existència,  per  exemple, 
trobem una part importantíssima per a ella mateixa com 
és  el  fet  d’escriure,  de  plasmar  la  seva  obra  sobre  un 
paper.  Però,  aquest  fet  duu,  al  darrere,  tot  un  procés 
creatiu que no sempre és fàcil i que la mateixa Montserrat 
Abelló ens mostra dins els seus poemes, com si els versos 
s’endinsessin els uns en els altres, tot creant un poema 
emergent de l’anterior. 
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Tracto de fer 
un poema

d’alguna cosa que
no puc tocar.

Però el poema
hi és, allí

dins meu que crema.

També, aquestes ànsies inesgotables de perdurar a través 
del  temps,  de  les  quals  parlàvem  anteriorment,  tenen 
cabuda en la ploma de Montserrat Abelló que sembla, de 
mica  en  mica,  buidar  el  seu  cos  en  un  llibre,  omplir 
pàgines de sinceritat, sense amagar-se ni abstenir-se de 
comunicar cap sentiment que li sigui propi. I és que ella 
mai no és rendeix, mai no és vençuda, Montserrat Abelló 
no capitularà mai en el seu intent d’esdevenir eterna, de 
qualsevol de les maneres en què això sigui possible.

Assumeixo el risc
de no acabar de comprendre

que cap giny no assoleix
vèncer el temps.

A  més,  una  de  les  altres  característiques  que  ha  anat 
perfilant  Montserrat  Abelló  com  a  autora,  ha  estat  els 
seus  ideals  feministes,  la  seva  lluita  aferrissada  per  a 
donar a conèixer la dona, ja sigui en el territori que li és 
propi,  la  poesia,  o bé dins el  conjunt de la societat.  La 
concepció  de  la  dona  com  a  ésser  maltractat,  oblidat, 
relegat, en definitiva, a un segon pla a través dels anys tot 
i la seva tasca essencial dins la família i el paper necessari 
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que ha jugat des de sempre en el desenvolupament del 
conjunt dels  éssers,  l’ha empès a  la  reivindicació  d’uns 
drets  que  tot  i  que  mai  no  reconeguts,  sempre  li 
pertanyeren.

Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.

Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,

que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen

nascut al fons dels segles.

Trobem, evidentment, dins la composició de Montserrat 
Abelló, un element tan important dins la seva experiència 
com ha estat l’amor. Un amor que, en aquest cas, sembla 
que sí que ha assumit les característiques de l’eternitat, 
que s’ha mantingut sòlid i inseparable a través d’aquest 
temps del qual parlem. El cor que, en cert moment, va 
deixar d’ésser illa  solitària per a esdevenir istme unit a 
terra, aferrat a l’altre.

Ara l’illa no hi és.
És un istme que

s’endinsa en el mar.
I del teu somni vençut

sols en quedem
tu i jo a la deriva.
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Finalment,  per  acabar  amb  aquesta  enumeració  dels 
motius temàtics de  Dins l’esfera del temps , i tot i saber 
que, a causa de la seva extensió inacabable ens en deixem 
moltíssims  dins  el  tinter,  parlarem  del  propi  pas  del 
temps,  d’allò  que en dèiem el  centre  de  la  composició. 
Aquest  ha  esdevingut  un  dels  primers  motius  de 
preocupació de l’autora i, per tant, una font inesgotable 
de poesia que encara brolla.   

És com si sols tingués
la sentor de les coses

i n’hagués oblidat tots els noms.
Se m’obren immensos els ulls 

i em tremolen les mans.
sóc com una ombra que pensa

que ha perdut el pes de tants anys.

2. Estructura

Des del primer moment, Montserrat Abelló deixa brollar 
la  sinceritat  interior  que  posseeix  cap  als  seus  versos, 
l’estructura de la seva obra no podria, llavors, respondre a 
un  altre  criteri  que  no  fos  aquest  sentiment,  aquesta 
espontaneïtat  fora  de  tota  norma,  pròpia  i  clara.  Així 
doncs, tot i que ja hem comentat que l’obra constitueix un 
tot  unitari,  lligat  a  través  del  temps  i  la  vida,  els  seus 
poemes  es  troben  dividits  en  tres  apartats  ben 
diferenciats  dins  de  les  similituds  lògiques:  Compàs 
d’espera/Vora l’illa roja/Contra el caire del temps.
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Cadascuna  d’aquestes  divisions,  posseirà  una  temàtica 
pròpia, i unes característiques diferenciadores. En llegir-
les  separadament,  veurem  nítidament  la  diferència  en 
l’argument  i,  potser,  en  la  composició,  però  trobarem 
sempre una mateixa Montserrat Abelló. 

2.1. Compàs d’espera
En obrir l’apartat del “Compàs d’ espera”, la poeta mira 
cap  al  seu  interior,  i  es  retroba  amb  les  sensacions 
pròpies. Sensacions,  aquestes,  que responen a diferents 
moments en la seva vida. Així, dins de la divisió de la qual 
parlem, podrem veure les reaccions de la mateixa autora 
davant del temps, de la creació literària, el feminisme o la 
paraula.  Dins  l’esfera  del  temps constitueix,  doncs, 
l’autoexploració del sentiment humà, i també d’allò que 
ens diferencia els uns dels altres, dels propis interessos, 
dels  neguits  més  íntims  i  les  pors  inconfessables. 
Montserrat Abelló ens obre les portes d’ella mateixa, ens 
permet  d’entrar  al  seu  interior  i  conèixer-la,  en  certa 
manera, a través del seu pensament més nítid i cristal·lí, 
sorgit, sembla, de l’espontani sentiment.

La mar és blava
d’un blau lleu d’alba tendra

gairebé blanca,
que el sol tot just daura
d’una breu pinzellada.

I ara ben sola
tracto de retrobar-me

en les paraules
que em defugen esquives
al fons altiu del silenci.
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2.2. Vora l’illa roja
“Vora l’illa  roja”  constitueix  plenament,  i  gairebé  en la 
seva totalitat, un cant d’amor, de sentiment i d’esperança. 
La poeta vol ensenyar-nos aquesta sensació que li crema 
per dins, que vol comunicar, l’estimació insostenible que 
es veu corresposta  i  amara  el  cor  de llum i  claror  mai 
abans no coneguda. Així, aquest apartat parlarà de l’amor 
en totes les  seves vessants,  però,  ho farà sempre d’una 
manera  intensíssima,  incontenible.   Veurem,  també, 
diversos motius a través d’aquest amor que constitueix el 
centre  de  l’apartat,  com  són  la  sinceritat,  l’oblit,  la 
necessitat  de  l’altre...  Montserrat  Abelló  veu  aquesta 
sensació  com  una  força  massa  violenta  per  a  ésser 
deturada, i només li queda ja sucumbir a la carícia, al bes. 
Podria  definir-se,  doncs,  aquest  apartat,  com  el 
lliurament a l’altre, la relació amb el no-jo. Si “Compàs 
d’espera” era una mirada endins, “Vora l’illa roja” esdevé 
una mirada  cap  a  l’ésser  estimat  des  de  la  perspectiva 
pròpia.

L’amor avui m’és
desencís, un plor

amarg,
sense costures,

un esvoranc en una
constel·lació de somnis,

una dentegada en la més
vermella síndria,

esberlada, sucosa,

55



curulla de llavors
negres, que s’escolen
lentes dins la terra.

2.3. Contra el caire del temps
Com el  seu propi  nom ens  indica,  “Contra  el  caire  del 
temps”  és  record  i  és  memòria.  L’autora  no  està 
disposada a deixar que el temps esborri ni un instant de 
la seva ànima. Montserrat Abelló és al llindar del temps, 
pot veure-ho tot,  posseeix cada moment que va viure, i 
s’hi aferra tan fortament que el pas del temps no podrà 
prendre-li. 
Tot i això, de vegades, “Contra el caire del temps” esdevé 
un  reflex  de  les  insatisfaccions  humanes,  un  mur  de 
queixes,  de  problemes  que  els  anys  no  solucionen  i 
ferides que mai no van ésser tancades.
Així doncs, aquest apartat, conjuga tots els éssers, tothom 
qui habita en aquest món, regit pel rellotge de sorra que 
mai no s’atura, que venç l’home i el torna no-res.

Ara la lluna entre els núvols
mostra la seva cara immòbil

massa blanca.
I no em queda res
sinó aquest espant
que no em deixa.
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3. Extensió

“Dins l’esfera del temps” giren trenta-sis poemes. Aquests 
compten ja amb una llargària considerablement inferior a 
la dels primers versos. La paraula es compacta cada cop 
més, es condensa en poques línies i pren força per ella 
mateixa; com que cada mot està més ple de contingut, no 
és  necessari  l’ús  d’una  gran  quantitat  d’aquests  per 
expressar  el  sentiment  o  la  idea  que  Abelló  vol 
transmetre.

4. Temps

Un cop més, trobem el present com a temps predominant 
en la poesia de Montserrat Abelló. Algun condicional que 
acaba  tornant  al  present,  o  algun  futur  que  parteix 
d’aquest,  s’introdueixen  també  en  els  seus  versos,  així 
com temps passats que són el punt de partida del poema 
per conduir-lo després als nostres dies.  

5. Evolució

Els  poemes  de  “Dins  l’esfera  del  temps”  gairebé  no 
evolucionen  en  el  sentit  del  trasllat  en  el  temps.  Els 
versos  han  construït  imatges  fixes,  pensaments 
abstractes,  sentiments  traduïts  en  paraules  que  no 
necessiten  d’aquest  viatge  perquè  tenen  força  en  ells 
mateixos. Ja gairebé no podrem parlar de l’empenta del 
passat  que  ens  condueix  al  futur  o  de  relats  llargs  en 
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forma de poemes. Tot s’escurça i es comprimeix per a que 
resti només l’essència vertadera de la poesia. 

6. Espai

L’entorn  pacífic  de  la  natura,  la  casa,  el  context  d’una 
tarda...  són  els  espais  més  habituals  per  als  poemes 
d’Abelló  que  arriben  a  circumscriure’s  a  un  escenari. 
Tanmateix,  sovint  aquests  lligams  desapareixen  per 
deixar pas a un poema que, si ja no s’ancora al passat, 
tampoc no ho fa a un entorn,  perquè ha transgredit  ja 
aquests límits i pot prescindir-ne.  

7. Recursos

En el procés creatiu dels seus poemes, Montserrat Abelló 
empra tot un seguit d’elements simbòlics determinats que 
dibuixen una constant  durant  la  seva obra i  esdevenen 
icones per al lector, imatges a través de les quals viatja a 
l’interior  de l’autora i explora els seus sentiments. Sovint, 
aquests motius simbòlics varien d’un llibre a l’altre, però 
sempre estan connectats entre ells perquè són fixos; si en 
parlar d’un cert tema Montserrat Abelló ha fet servir un 
símbol, quan torni sobre aquest mateix  tema emprarà un 
símbol  idèntic.  Tot  i  això,  són  aquestes  paraules 
carregades  d’un doble sentit  les  que atorguen,  en bona 
part,  un  caràcter  propi  a  l’obra  i  la  identifiquen,  la 
distingeixen  de  la  resta,  i  de  la  mateixa  forma  que 
provoquen aquest fenomen en un llibre, ho fan també en 
els  seus apartats.  A més,  els  símbols  constitueixen una 
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font importantíssima d’informació, n’ofereixen tanta que 
les  interpretacions  d’un  poema  poden  multiplicar-se  a 
causa de totes les lectures que un mateix símbol mostra 
per  ell  mateix.  Així  doncs,  si  en  un  poema  introduïm 
diversos  símbols  aquest  fugirà  d’una  pauta 
d’interpretació fixa per a endinsar-se en el lector i posar-
se al seu servei, permetre que l’analitzi i n’extregui unes 
conclusions  úniques.  Vegem,  doncs,  la  simbologia  de 
cada apartat de Dins l’esfera del temps.

3.1. Compàs d’espera
En  llegir  aquest  apartat  de  Dins  l’esfera  del  temps, 
apreciem una  clara abundància d’al·lusions a les fases del 
dia,  als  moments  en  què  es  divideix.  Així  doncs, 
Montserrat Abelló parla de l’alba i la nit, i ho fa gairebé 
en tots els poemes del “Compàs d’espera”, de manera que 
els converteix  en els  dos únics símbols remarcables.  Al 
voltant d’aquests dos motius simbòlics centrals, l’autora 
teixeix  a  poc  a  poc  tota  una  xarxa  de  significats  i 
significants que li permet de reflectir-ne la mateixa idea 
emprant  un  altre  mot.  Per  tant,  no  sempre  s’explicita 
l’alba o la nit, també podem trobar en l’obra versos que 
ens  parlen  de  sol,  blancor,  llum,  i  foscor  o  ombra. 
D’aquesta  manera  es  plasma un mateix  sentit  sense  la 
necessitat de caure en la repetició excessiva. 
L’alba,  representa,  dins la simbologia de l’escriptora,  la 
innocència,  la  bondat,  l’instant  infantil  que  resta  a  la 
memòria.  La  nit,  en  canvi,  és  el  moment  de  passió, 
l’escalfor  de  l’amor,  el  sentiment  de  companyia,  de 
reclusió dins l’altre. Vegem-ne, doncs, alguns exemples, 
així com la gradació existent entre aquests dos nuclis.
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La mar és blava
d’un blau d’alba tendra

gairebé blanca,
que el sol tot just daura
d’una breu pinzellada.

Jonc de les hores
que vincla la ventada,

falsa promesa
d’amor que a l’alba

venç l’ignot sortilegi
que l’empresona.

Què és això
que vull dir.

La veu em penja
en la fosca.

Qui em donaria
llum tan suau i clara

en una nit serena!
Mai més, mai més no sabré

com n’és de tendra la nit.

3.2. Vora l’illa roja
Obrim ara “Vora l’illa  roja”.  En aquest apartat  de  Dins 
l’esfera del temps, es fa al·lusió, en primer lloc, al motiu 
simbòlic que serveix per a encapçalar-lo a mode de títol: 
l’illa roja. Aquesta illa, constitueix un símbol que evoca la 
imatge del cor amarat de solitud, vermell, sagnant però 
mancat de companyia. Així, com una illa enmig de l’oceà, 
aquest cor resta únic entre corrents de sang, batega, però 
ningú no l’escolta, crema, però ningú no rep la calor... Tot 
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i això, ben aviat deixarà d’ésser illa per a esdevenir istme, 
unit a terra, aferrat a un altre cor amb qui compartir la 
vermellor sanguínia, l’escalfor del sentiment. No importa 
que  només  un  estret  fil  faci  la  funció  de  nexe,  perquè 
ambdós  amants  poden  caminar  a  través  d’ell  i  viatjar 
cadascun  al  cor  de  l’altre  a  través  d’aquestes  venes 
finíssimes però fermes. 

Vora l’illa roja
com Ulisses navegaves

a l’espera d’un retorn impossible.
ara l’illa no hi és.
És un istme que 

s’endinsa en el mar.
I del teu somni vençut

sols en quedem
tu i jo a la deriva.

Destaquem, a més de l’anterior, un altre símbol que ha de 
mostrar-nos el cor: la síndria. El cor esdevé una síndria 
tendra,  que és mossegada,  partida,  que sagna i  fa  mal, 
perquè l’amor cruent se la menja. La síndria és plena de 
llavors  negres,  que  són  moments  tristos,  els  quals,  en 
morir la fruita on havien fet niu, tornen a la mare, a la 
terra, aprofundeixen en ella, però mai no moren, resten 
per sempre, tot esperant que neixi una nova síndria. 

L’amor avui més
una dentegada en la més

vermella síndria,
esberlada, sucosa,
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curulla de llavors
negres, que s’escolen
lentes dins la terra.

   
La mirada, esdevé també un símbol claríssim durant tota 
la producció de Montserrat Abelló. En aquest cas, però, 
els ulls volen significar claror, netedat, sinceritat gairebé 
infantil,  producte  de  la  innocència.  Sovint,  els  ulls 
eliminen les  paraules,  les  tornen innecessàries:  tot  just 
clavant la pupil·la en la de l’altre coneixem tot allò que 
pensa,  ens  endinsem  al  seu  interior,  no  cal  que  ens 
comuniqui res, ho sabem. Aquesta situació, producte dels 
anys de convivència, del coneixement mutu, esdevé una 
constant en l’obra de la poeta. D’altres vegades, la mirada 
es transforma en un element esclaridor, que ha de saber 
veure més enllà de les aparences, ha de trobar la netedat 
en l’altre, la llum que permeti saber realment com és.

No hem parlat de res,
Ens hem assegut mirant-nos. 

La maduresa
dels nostres esguards

era ben plena 
de paraules.

Vine, et vull veure
davant meu.

No com pretenies
sinó tal com ets.

D’altra  banda,  tornem  a  parlar  del  sol  com  a  element 
simbòlic.  En certa  manera  relacionat  amb la  concepció 
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que en l’apartat anterior en teníem, aquesta vegada l’astre 
esdevé una mena d’element purificador,  allò  que ha de 
retornar-nos  la  innocència,  allunyar-nos  d’allò  que  és 
quotidià  i  fer-nos  renéixer  de  les  nostres  cendres  cada 
matí. 

I em veig a mi mateixa diferent,
batejada de nou per aquest
dia de sol que ara comença.

Per tal de plasmar el seu estat d’ànim, o bé el caire que ha 
de prendre el poema, el seu ambient, Montserrat Abelló 
fa servir el símbol del cel. En cas que la composició ens 
inspiri tristor, melangia o dolor, el cel anirà prenent tons 
foscos,  amenaçarà  pluja;  pel  contrari,  si  l’optimisme 
natural de l’autora ho amara tot, el firmament serà clar i 
obert, buit de núvols, pur. En definitiva, el cel, esdevé un 
mirall dels sentiments. 

Cel gris, cenyit
damunt les cases.

Demà, clar i
llunyà seràs miratge

d’il·lusions
clavat d’estrelles.

++++

De mi
ja no queda res
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sinó una espurna
solitària en un cel immens

on ja no té cabuda
la falsedat, ni la mentida.

++++

Cada núvol és una ombra
que es congria en cels

sempre espaiosos.

3.3. Contra el caire del temps
El primer dels símbols que observem en llegir “Contra el 
caire del temps”, és el  vent. Clarament,  aquest element 
vol  evocar  moviment,  imprevisibilitat,  violència, 
inestabilitat... L’amant és com el vent, fuig i torna, estima 
o odia, és temerari, és fugaç. L’autora, en una de les seves 
composicions,  demana a  l’altre  que no es  torni  com el 
vent, que afronti l’amor que sent al seu cor i romangui a 
la seva terra. No pot marxar cada cop que se senti feble, 
desencantat, l’estimat ha d’ésser fort, prendre vida. Si no 
ho fa, si abandona la lluita,  mai no arribarà a sentir el 
vertader amor al seu cor, aquell amor que fa por, que lliga 
el cos al de l’altre.

No t’esmunyis contra el vent.
I encara que el cor t’esclati
mira tothom cara a cara
i sentiràs com et reneix
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fort i altiu un nou coratge.
No t’esmunyis contra el vent.

L’altre gran motiu simbòlic en aquest apartat és la set. No 
es tracta, en aquest cas, de la manca d’aigua, sinó que la 
poeta va més enllà.  La set  vol  representar  l’angoixa,  la 
intranquil·litat d’aquell que no obté una resposta segura, 
que vol  saber  i  no té accés  al  coneixement.  Montserrat 
Abelló necessita beure respostes, truca a la porta, formula 
qüestions que ningú no contesta, i cada vegada més la set 
penetra l’organisme. La deshidratació és de paraula.

Set, insaciable,
d’aigua.

Set que corsecava, la boca
espessa

Un dia rere l’altre.
quantes vegades vaig sentir

aquelles paraules que
en sospesar-les

em semblaven buides.
La set, 

me la imaginava d’aigua.
I ara sí que puc dir que

aquesta altra set
tan fonda que clama
també ho és, d’aigua.
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EL FRED ÍNTIM DEL SILENCI

Montserrat Abelló, davant la pregunta de com tria el títol 
dels  seus  reculls,  no  dubta  en  respondre  que  escull 
sempre un vers poderós i amb força, un que li hagi arribat 
especialment  a  dins.  El  fred  íntim del  silenci es  torna 
càlid  en  obrir  les  seves  pàgines,  parla  a  crits,  però  és 
també personal.  Abelló dedica l’obra a les persones que 
l’estimen perquè diu que sense elles res no seria possible, 
potser  hauríem  de  contemplar  també  el  procés  a  la 
inversa.

1. Temàtica

Si  hi  ha alguna cosa que caracteritzi  El  fred  íntim del  
silenci que sent Montserrat Abelló, és que no posseeix un 
centre  temàtic  que exerceixi  de  fil  conductor  de  l’obra, 
sinó que és un receptacle de les diferents temàtiques que 
han preocupat l’autora al llarg de la seva vida i que han 
motivat  els  poemes  dels  seus  reculls  anteriors.  Abelló 
sembla retornar a la seva Vida diària per transcendir els 
seus límits i estendre la seva poesia encara una mica més 
enllà d’aquesta quotidianitat que li és tan pròpia.
No hi ha res tan inherent a la vida com ho és la mort. 
Ambdós  estats  es  veuen  reflectits  a  El  fred  íntim  del  
silenci.  La  vida,  com  ja  hem  llegit  en  altres  versos 
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d’Abelló,  apareix  com  un  cercle,  en  contraposició  a 
aquesta  mort  que  esdevé  la  fi  de  tot.  Així,  la  vida  és 
aquella  lluita  banal  per  vèncer  una  mort  que  mai  no 
perdrà la partida, mentre vivim som “l’absurd contra les 
evidències més clares”. Existim, doncs, intentant trencar 
les lleis que ens posaran fi i contra les que no podem fer 
res. La mort es presenta de manera més angoixosa que en 
obres anterior, lleugerament més propera a l’angoixa que 
a la placidesa.

La vida, un cercle
amb veus que amunt

s’enlairen
amb força inusitada

buscant sempre
l’origen,

del foc la flama.

++++

Se m’han eixugat les llàgrimes,
encara que volgués no puc plorar.

No som res més que l’absurd
contra la més flagrant evidència.

Així oblidem que tot moment
viscut ja mai no torna.

I mai no podrem fugir d’aquest
destí fatal que se’ns acosta.

Però, queda encara un punt en el qual la mort i la vida 
s’uneixen  i  constitueixen  (com  la  vida  en  un  primer 
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moment)  un  altre  cercle,  com  si  aquesta  davant  la 
impossibilitat  d’eliminar  la  mort  hagués  acabat 
absorbint-la i integrant-la en ella mateixa. 

Al capdavall
el començament

i la fi són
una mateixa cosa.

La soledat és un altre dels temes que compta amb més 
presència  als  versos  d’El  fred íntim del  silenci.  La dels 
poemes  d’Abelló  és  una  soledat  que  neix  per 
contraposició a la presència d’aquells que un dia hi van 
ser i que han deixat ara tan sols un espai buit. Però aquest 
sentiment  també  es  forma  a  través  de  l’enyorança 
provocada per elements comuns, espais compartits amb 
l’altre, que ha marxat.  

Sol, sola, soledat.
Solitud.

On trobar aquells
i aquelles
que volien

fer-me companyia?

++++

I em sento immersa
en aquesta ciutat on

cada rajol, cada finestra
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és com si també fos
part de tu i de mi.

És curiós  veure com, en el  primer d’aquest  poemes,  la 
poeta  juga  amb  les  diferents  paraules  que  evoquen  la 
soledat.  Inclou  tant  el  masculí  com  el  femení  i  acaba 
fixant-se  en  la  “Solitud”.  Al  següent  vers,  insisteix  en 
emprar  la  forma  masculina  i  també  la  femenina. 
Tanmateix, aquesta enyorança acaba per desembocar en 
el record de l’amor, de la persona estimada.

Si pogués sentir
altra vegada aquell

amor incandescent, que
trenca qualsevol miratge, i

fa que tot torni a tenir
el seu pristi encant.

I estimar-te fos 
així de senzill,

com respirar, vora
la mar en calma.

En aquesta línia, apareix el tema del feminisme. Tot i que, 
com hem vist, aquesta és una actitud molt present en les 
manifestacions  literàries  de  Montserrat  Abelló, 
independentment del  tema que tractin,  a  El fred íntim 
del silenci trobem també poemes dedicats íntegrament a 
aquest motiu temàtic. En aquest cas, la poeta se centra en 
l’evolució de la dona i com aquesta, moltes vegades, ha 
estat  pautada  pels  homes.  Aquest  col·lectiu,  llavors,  ha 
d’aprendre a moure’s per ell mateix si el que vol és arribar 
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a un destí que li sigui propi. Sempre compromesa amb el 
sentiment del feminisme, Abelló acostuma a afirmar que 
aquest moviment deixarà d’existir només quan ja no sigui 
necessari. 

Suprem engany,
visió que ens

submergeix en
un desig de ser indefinible.

Així avancem
a salts, sempre més enllà

mogudes
per estranyes mans
que ens empenyen

i ens duen
vers destins confosos,

inapel·lables. 

Altres problemes globals, com la fam, preocupen també a 
aquesta autora que fa,  com ja hem vist en altres casos, 
una crítica  de  la  societat  actual  i  la  seva impassibilitat 
davant  els  problemes  que  no  l’afecten  directament.  A 
diari, veiem a la televisió imatges d’altres països que ens 
ensenyen infants morint de gana. Però, eliminar el nostre 
càrrec de consciència esdevé tan senzill com pitjar el botó 
del comandament a distància. Tornem, llavors, a sentir-
nos alleujats de la nostra existència. 

La fam,
la terrible veritat
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que escapça la nit
i no et deixa dormir.

Ulls esbatanats que miren
fixos, a través de la pantalla

I acusen. I saps que
no deixaran de perseguir-te.

A El fred íntim del silenci trobem també la poesia dins la 
poesia. És curiós com Abelló ha escrit tants poemes sobre 
aquest mateix tema sense resultar mai repetitiva. És tan 
gran el seu amor envers la poesia que és com si, cada cop, 
pogués descobrir-li una nova visió. Fins i tot, dedica un 
poema sencer a un amic poeta.

Tu ets l’home
jo, la dona,

que hem buscat
la veritat oculta

al fons de les paraules
nues, sense embuts,

ni artificis.
I, de vegades, tu
des dels teus ulls 
d’home, i jo des

dels meus de dona,
encara que fos, tan
sols per un instant,

hem cregut trobar-la.

++++
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Pensar el cercle,
el punt, la coma,
on cal aturar-se,

on prosseguir.
Quedar-se quieta,

no moure’s.
Retenir la paraula.

El pas del temps no deixa indiferent ningú i  són molts 
anys els que Abelló porta escrivint poesia. Gràcies a això, 
hem pogut conèixer la percepció que l’autora té sobre ella 
mateixa en cada moment. En aquest cas, Abelló travessa 
un moment de no reconeixement d’ella mateixa provocat 
potser per aquests anys que corren massa. 

I ja no sabré si aquell ahir
Haurà esdevingut l’avui

On em costa reconèixer-me.

++++

[... ]
I voldries posar-hi
paraules. Però es
mostren esquives,
ara ocultes al fons

d’aquest jo que,
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de sobte, se’m fa estrany.

2. Estructura

Quant a l’estructura,  El fred íntim del silenci no manté, 
en  cap  sentit  una  divisió  especial  ni  remarcable.  Els 
poemes es succeeixen al seu interior sense una distribució 
concreta, no posseeix cap separació definida. De fet, els 
llibres partits se situen tan sols en el tram central de la 
producció poètica d’Abelló. Al principi i al final d’aquesta, 
la creació acostuma a donar un fruit unitari i total.

3. Extensió

El  fred  íntim del  silenci  consta  de  trenta-nou poemes, 
una extensió considerable que ho és encara més si tenim 
en  conta  aquesta  absència  de  particions  al  llibre.  El 
nombre de versos és  limitat  en cada  poema.  Abelló no 
narra,  en  aquest  cas,  històries  senceres,  perquè  ha 
experimentat ja aquest procés d’abstracció cap al nucli de 
la idea. Així doncs, trobem una gran quantitat de poemes 
de dues estrofes i la major part de les composicions no en 
tenen més de tres. 
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4. Temps

En  aquest  cas,  Montserrat  Abelló  insereix  els  seus 
poemes en un temps present. Només en algunes ocasions 
recorre al passat. Però, aquest cop l’autora no ho fa per 
trobar  l’arrel  de  l’anècdota  i  transportar-la  al  present, 
sinó  que  s’hi  queda i  estableix  el  centre  del  poema en 
aquest temps passat. Trobem, també, versos formulats en 
condicional, recurs que acostuma a emprar la poeta.
És curió observar que, a  El fred íntim del silenci, Abelló 
sembla fer un pas definitiu cap a aquesta simplicitat tan 
seva tot despullant-se dels verbs prescindibles. El ver ser, 
per exemple,  queda en molts  casos anul·lat,  desapareix 
del  poema  perquè  se  sobreentén  i  resulta  innecessari. 
Aquesta  és  l’economia  de  les  paraules  de  Montserrat 
Abelló.

(És) Inútil despertar contra
cels massa distants.

++++

(És) Una quietud immensa,
el sol espurneja al mar

entre les teulades.
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5. Evolució

Definitivament, els poemes d’Abelló s’han tornat imatges 
o  moments  capturats,  com  instantànies  quietes  on  el 
moviment  només  pot  imaginar-se.  Així,  l’avanç  dels 
versos no comporta una evolució a la història (de fet, ja 
hem  dit  que  aquest  llibre  no  narra  històries)  sinó  un 
aprofundiment en la idea que ens explica o en la visió que 
ens ofereix. 

6. Espai

L’espai,  a  la  poesia  de  Montserrat  Abelló,  gairebé  ha 
desaparegut  completament.  Com  diem,  se’ns  mostren 
imatges,  però  aquestes  són  també  abstraccions 
difícilment  emmarcables  en  un  entorn  concret.  Només 
queda la idea, despullada de tot. 

7. Recursos

En el  seu camí cap a la  nuesa poètica,  l’autora  sembla 
haver deixat  de  banda,  fins  i  tot,  els  recursos  dels  que 
acostumava a servir-se en les seves obres anteriors. Els 
encavallaments  continuen  presents,  com  una  manera 
d’accentuar  les  paraules,  però  són  emprats  per  Abelló 
amb  una  freqüència  molt  menor.  A  El  fred  íntim  del  
silenci han desaparegut, fins i tot, els símbols propis de la 
poesia d’aquesta autora. On és la pedra? On han quedat 
les mans? Per què ja no neix l’arrel ni s’endinsa a la terra 
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fonda?  La  metàfora  es  manifesta  a  penes  abraçant 
poemes sencers. 
Sembla com si, en el tema dels recursos, Abelló hagués 
trencat amb la seva trajectòria i,  tanmateix,  els poemes 
són  perfectament  identificables  com  a  seus  i  no  han 
perdut en cap cas la seva essència. 
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PRODUCCIÓ POÈTICA

Un  cop  analitzades  dues  de  les  obres  de  Montserrat 
Abelló,  Vida Diària,  El blat del temps,  Dins l’esfera del  
temps i  El fred íntim del silenci, escollides especialment 
perquè  formen una línia  des  de  l’inici  de  la  producció 
poètica  de  l’autora  fins  la  seva  vessant  més  recent,  a 
continuació procedirem, a comparar-les, tot establint les 
diferències  i  semblances  que  entre  elles  hi  hagi.  Així 
doncs, aprofundirem encara més en la seva poesia, per tal 
de  poder  extreure’n  uns  trets  característics  que  la 
defineixin i alhora puguem valorar l’evolució que hi hagi 
a la poesia a través del temps.

1. Temàtica

En l’aspecte  temàtic,  hem pogut concloure  que existeix 
una relació que uneix les dues obres centrals i una altra 
que uneix la primera amb l’última. 
Quant al  cas de  Vida diària i  El fred íntim del  silenci, 
l’autora se centra en el tractament de temes relacionats 
amb els sentiments i  la  pròpia vida,  com ara l’amor, la 
mort  o  la  solitud.  Atén  també  a  aspectes  com  el 
feminisme i, en ambdós casos, reserva alguns versos per a 
la  crítica  social.  Destaca  l’aparició  de  la  poesia  dins  la 
poesia, de la creació poètica plasmada en un poema, tema 
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que mai no abandonarà en el transcurs de la seva creació. 
Tanmateix, aquests dos llibres es caracteritzen per estar 
mancats d’un fil temàtic dur del qual pengin la resta de 
qüestions.  Són,  mes  aviat,  reculls  de  temes  que 
preocupen  a  l’autora,  que  formen  part  de  la  vida 
quotidiana i que són inherents a l’ésser humà i a la dona.  
Si analitzem El blat del temps i Dins l’esfera del temps, és 
curiós  el  fet  d’arribar  a  constatar  que  ambdues  obres 
coincideixen, a grans trets, en la temàtica central que les 
mou i dóna forma: el pas del temps. Potser es tracta, tan 
sols,  d’una  evidència  de  la  importància  que  aquest 
element, tan tangible en la vida dels éssers humans, pren 
en la ment de l’autora. Però, el  coneixement de la seva 
obra  i  la  pròpia  personalitat  ens  ofereix  una  altra 
explicació: la poeta empra el temps com a un decorat, un 
mitjà de transport que ha de dur-la a la destinació final 
que  és  la  vida.  Montserrat  Abelló  és  una  autora  de  la 
senzillesa, d’allò que ens és quotidià i proper. Cadascun 
dels seus versos parlen de vida, de situacions familiars, 
sentiments  ben  coneguts.  Fins  i  tot,  quan  els  mots  es 
tornen un cant  a  la  mort,  constitueixen una part  de la 
mateixa  vida,  ineludible,  inseparable  d’ella.  Així  doncs, 
afirmem que les obres de Montserrat Abelló són producte 
d’una blancor planera que desperta els sentits de l’altre 
ésser,  que provoca una identificació instantània amb la 
paraula  llegida,  perquè  és  també  paraula  viscuda, 
patrimoni de l’home.
D’aquesta  manera,  la  que  podríem  denominar  com  a 
poeta  de  la  vida,  deixa  nodrir-se  del  temps  totes  les 
situacions  que  escauen  a  l’home,  a  la  dona,  que  han 
d’esdevenir  reals  i  sentides  en  un  o  altre  moment,  de 
manera irrevocable. I és que aquest temps és el mitjà que 
permet que els successos més insignificants tinguin lloc, 
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és allò que mou el calendari  i  les estones, provocant el 
part prematur d’instants renovats que s’amaguen rere els 
plecs de la seva faldilla. Sense temps no hi ha trajecte, no 
hi ha renaixement de tot. A través, d’ell, doncs, la poeta 
ens apropa a totes i cadascuna de les sensacions que la 
vida  provoca  en  un  cos  humà,  ens  parla  d’amor,  de 
desencant, de matins assolellats i criatures que creixen, 
de geranis pintats de sang i mans enfonsades a l’aigua. 
Els versos de Montserrat Abelló constitueixen un passeig 
a través de la vida pintada sobre pàgines blanques. Tot 
obrint-nos les portes de la seva existència ens obre també 
les pròpies, i podem sentir com a nostre aquell bes dolç 
del què ens parla, i recordar una nit blanca com la que 
hem llegit.
En conclusió, ambdues obres tracten el tema de la vida en 
tots els seus aspectes a través de la figura del temps, que 
esdevé  motor  de  tot  i  de  tothom,  l’element 
imprescindible.

El temps acumula
nombrosos dies de

vagarosa llum, d’esglais,
de necessària calma

apresa. I tota jo
em sostinc, com per miracle,

en una corda vertical,
quasi impossible;

entre ombres inútils
i erts geranis,

de flors sempre vermelles.
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El temps no passa en va
i se’ns fa estrany.

Tot tan a prop i lluny ensems.
En el silenci esdevenim
esfinxs. Pou de secrets

2. Estructura

Tornem a trobar, aquí, una relació entre el principi i el 
final  de  la  creació  poètica  de  Montserrat  Abelló.  Vida 
diària i  El  fred  íntim  del  silenci  són  llibres  unitaris  i 
sense  particions,  que  no  mostren  cap  tipus  de  divisió 
clara. En comparar  El blat del temps i  Dins l’esfera del  
temps,  en  canvi,  observem  una  coincidència  en 
l’estructura,  un  paral·lelisme  explícit  en  la  divisió  del 
conjunt poètic.  Ambdós llibres  són fragmentats  en tres 
apartats.
Observem,  doncs,  que  la  fragmentació  és  un  element 
present  en  la  major  part  de  les  obres  de  Montserrat 
Abelló  a  partir  de  la  tercera  publicació  que  és, 
precisament,  El  blat  del  temps.  Aquesta  divisió  es 
manifesta en la part central de la seva producció literària 
i  no  és  present  ni  en els  seus primers  llibres  ni  en les 
darreres publicacions. 
Tanmateix, en el cas d’El blat del temps i Dins l’esfera del  
temps,  analitzem no tan sols és present el paral·lelisme 
en la divisió de la qual  parlem, sinó que aquest amaga 
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també un paral·lelisme en el sentit,  en el punt de vista 
dels apartats. Tot i que no segueixen el mateix ordre en 
els dos llibres,  totes dues obres estan formades des del 
“jo”, el “tu” i el “nosaltres”. En cada una de les divisions 
que presenten les composicions, l’autora tracta el tema de 
la  vida  des  d’una  perspectiva  diferent,  de  manera  que 
aquesta pren un caire subjectiu i individualitzat en cada 
cas, gairebé personal. Quan el “jo” pren el protagonisme, 
Montserrat  Abelló  s’obre,  ens  mostra  les  situacions  a 
través de la seva pell,  on ella és el centre al voltant del 
qual  tot  gira,  tot  ho sent,  ho  veu i  ho  viu ella,  aïllada, 
reclosa, íntima. En canvi, quan el “tu” està en possessió 
de la paraula, els poemes ens parlen de l’altre, s’allunyen 
potser una mica de l’autora per a enfonsar-se, lluny del 
seu cos, en els sentiments de l’ésser estimat, tot i que el 
fet de ser representat,  aquest ésser, com a home que la 
poeta aprecia, estableix per força, cert lligam amb el “jo” 
del qual hem parlat. El “nosaltres”, en canvi, ens ofereix 
una visió de conjunt, que no ha de ser irremeiablement la 
parella,  sinó  que  pot  expandir-se  més  enllà  d’aquestes 
fronteres i representar, per exemple, el col·lectiu femení 
o, fins i tot, la humanitat al complet.   

El blat del temps
El blat del temps (Tu)
L’ordit del temps (Jo)

L’impuls de la sang (Nosaltres)

++++
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Dins l’esfera del temps
Compàs d’espera 

Vora l’illa roja
Contra el caire del temps

3. Simbolisme

Com  hem  comentat  en  diverses  ocasions,  l’aparent 
senzillesa en la composició poètica de Montserrat Abelló, 
contrasta  amb  la  utilització  més  que  acostumada  del 
simbolisme  en  la  seva  obra.  La  poeta  recorre  al 
simbolisme d’una manera gairebé habitual,  i  podem dir 
que,  precisament  aquest,  podria  esdevenir  un  dels 
elements  que  caracteritza  la  seva  producció:  rere  una 
lectura fàcil, anecdòtica, en trobem una altra de molt més 
complicada  i  sentida,  el  vertader  significat  dels  versos. 
Així doncs, no hi ha poema sense símbol.
D’altra banda, tot continuant en la línia comparativa que 
iniciàvem  en  aquest  apartat  direm  que,  com  acabem 
d’evidenciar, trobem una gran abundància de símbols que 
s’inicien a  Vida diària i continuen en  El blat del temps, 
com també en  Dins l’esfera del temps. A més, fins i tot, 
hem  arribat  a  distingir-ne  alguns  que  coincideixen,  a 
grans  trets,  a  les  tres  publicacions.  L’esguard,  per 
exemple,  esdevé un motiu simbòlic  tan clar  i  necessari 
per a l’autora que té cabuda en els dos llibres i, a més, és 
present  gran  quantitat  de  vegades.  El  sol,  per  la  seva 
banda, manté les mateixes característiques que el símbol 
esmentat anteriorment.
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El fet és que podríem establir entre aquests tres llibres de 
Montserrat  Abelló  una  clara  tendència  en  la  tria  de 
motius  simbòlics,  que  mena  l’autora  a  apropar-se  a  la 
natura. La major part de les identificacions que apareixen 
en la seva producció han estat  fruit  de l’observació  del 
medi natural, de l’entorn que l’abraça. El cel, el vent, les 
plantes,  les  llavors,  la  terra...  prenen  una  gran 
importància  dins  els  poemes.  Per  aquest  motiu  podem 
dir, que, una vegada més, la poeta es vessa al seu voltant, 
a l’exterior proper i a la universalitat.  La natura és allò 
més  present  en  la  seva  vida,  allò  que  l’envolta,  que 
constitueix l’escenari dels seus actes i els condiciona o els 
reflecteix. Però, aquesta mateixa natura és també l’origen, 
el punt de partida de tot, la mare. Tot això no fa res més 
que  evidenciar-nos  una  altra  vegada  la  senzillesa  de 
l’autora, que rebutja imatges excessivament complicades 
per  a  prendre-les  d’entre  allò  més  net  i  pur,  proper  a 
l’home.
A més, la inclinació de l’autora cap al medi no és tan sols 
notable en elements exteriors com plantes o roques, sinó 
que  es  pot  apreciar  fins  i  tot  en  el  seu  propi  interior. 
Montserrat Abelló s’endinsa en l’ésser humà a través de la 
seva sang, i  la fa símbol,   generalment de les passions, 
allò  que  és  espontani  i  incontrolable,  que  escapa  a  la 
racionalitat  com,  per  exemple,  l’amor  o  el  desig 
revolucionari.     
La coincidència simbòlica en les dues obres analitzades, 
però,  no  exclou  el  fet  que  cadascuna  posseeixi  una 
personalitat  pròpia  que,  com  no  podia  ser  d’una  altra 
manera, s’expressa també a través dels motius simbòlics 
que,  més  enllà  d’atorgar  la  qualitat  individual  a  cada 
llibre, coincideixen fins i tot  en cada divisió d’aquests, en 
cada agrupament poètic.
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El vent m’embolcalla
amb remolins de mort,

mes no vacil·lo pas.

++++

Jonc de les hores
que vincla la ventada,

falsa promesa 

Tanmateix, aquest marcat ús dels elements simbòlics, que 
segueixen  una  línia  tan  clara  i  fàcilment  distingible, 
sembla desaparèixer a El fred íntim del silenci, s’esborra 
completament.  A  aquest  llibre,  no  és  tan  sols  que  no 
apareguin els símbols propis de la producció poètica de 
Montserrat Abelló, sinó l’autora deixa gairebé de banda 
l’ús del simbolisme. Un pas més cap a la senzillesa i la 
nuesa de la paraula. 

4. Mètrica

Fidel al seu estil poètic,  tan propi i tan net, Montserrat 
Abelló  continuà  escrivint  versos  lliures,  exempts  d’una 
pauta fixa de mètrica i rima definides que condicioni el 
contingut  de  la  composició.  L’autora  confia  en  la 
musicalitat de la paraula, i se’n serveix per tal de poder 
prescindir,  d’alguna  manera,  d’aquestes  cadenes 
mètriques  de  les  quals  parlem.  Així  doncs,  les  quatre 
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obres mantenen l’essència de la poeta en l’aspecte lliure 
de la paraula, que es vessa al lector en tota la seva bellesa,  
sense artificis ni trencaments.
En  canvi,  si  ens  referim  a  l’espai  ocupat  pel  poema, 
hauríem  de  dir  que  es  distingeix  un  camí  cap  a 
l’escurçament dels versos i allò que ha estat definit com 
economia de la paraula. Aquest fet, que es veu clarament 
en el pas de Vida diària a El blat del temps, es torna una 
apreciació mínima durant el trajecte cap a  Dins l’esfera 
del temps, per a acabar de concretar-se a  El fred íntim 
del silenci. És com si l’autora tingués les idees tan clares, 
fos  tan  precís  el  sentiment  que  l’empeny  a  escriure  el 
poema, que no li calgués emprar ja una gran quantitat de 
paraules, sinó que pogués concentrar el missatge que vol 
explicar en un nombre inferior de mots.

Sóc plena de dolor
de records que em reclamen.

i és inútil que m’esforci
a oblidar.

I els rostres i els núvols
se m’allunyen; com en una tarda

massa calorosa d’estiu.
I la rosada que refresca

ja no arriba.
Sóc terra assedegada.

++++

La lluna em mira
tota de seda blanca.
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Qui em donaria
llum tan suau i clara

en una nit serena!

5. Rima

Com en el cas anterior, Montserrat Abelló, s’ha alliberat 
dels paràmetres marcats també en aquest aspecte. Lluny 
de  les  cadenes  de  la  rima,  l’autora  escriu  els  seus 
pensaments  tal  com  li  brollen,  sense  haver  de 
transformar-los per tal d’ajustar-los a un cànon. La poeta 
fuig  de  la  rima  fixa  i  es  limita,  en  els  dos  llibres  que 
analitzem,  a   fer  rimar  alguns  versos  estratègicament 
disposats,  però  mai  establint  una  pauta  de  rima,  una 
forma concreta, sinó confiant en la musicalitat del propi 
mot, de la paraula per ella mateixa.

6. Recursos estilístics

Com ja hem comentat en diverses ocasions, l’austeritat de 
recursos estilístics predomina dins l’obra de Montserrat 
Abelló, hi ho fa en el mateix grau en tots dos llibres que 
analitzem. 
Algunes  de  les  figures  que  empra  són  les  preguntes 
retòriques,  que fa servir  normalment per a introduir el 
tema del qual  vol parlar.  <<Què és un desengany,/sinó 
un orgull sotmès/ a noves proves?>> D’aquesta manera, 
l’autora, a més de plantejar l’eix principal al voltant del 
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qual  girarà el  poema,  aconsegueix embolcallar  el  lector 
amb aquesta mateixa pregunta. Ell, de mica en mica, va 
sentint-la com a seva, es veu invitat a la reflexió durant la 
lectura i  comença a plantejar-se si  això que se’n diu és 
cert, si ho comparteix. Amb la senzillesa d’una pregunta 
retòrica,  doncs,  Montserrat  Abelló  apropa,  com  té  per 
costum, la poesia al lector, intenta que ell la paeixi i la faci 
seva, que no es quedi amb la interpretació més senzilla i 
banal,  sinó  que  hi  aprofundeixi.  I  aquest  recurs,  que 
respon tan  clarament  a  la  seva personalitat  poètica,  és 
emprat  de  la  mateixa  manera  a  les  quatre  obres 
analitzades. 
Veiem  també,  a  la  poesia  d’aquesta  autora,  l’ús  de 
l’asíndeton.  En  el  poemes,  trobem  certa  tendència  a 
l’enumeració, sobretot d’adjectius, nus de nexes. Seguint 
en la línia de les preguntes retòriques, l’ús de l’asíndeton 
provoca un cúmul d’adjectius, un rere l’altre, de manera 
que s’acumulen també els seus significats i les sensacions 
que produeix en el mateix lector, gairebé dibuixant amb 
aquest  efecte  gràfic  tan  característic  de  Montserrat 
Abelló, allò que intenta expressar a través de paraules.
La  poeta  fa  un  ús  habitual  també  de  l’antítesi,  fa 
contrastar  aquests  adjectius,  una  vegada  més,  amb  la 
intenció d’impactar de cara a aquell qui llegeixi el poema.
Tot  i  això,  un dels  recursos  retòrics  que més empra la 
poeta és l’encavallament. Però, aquest no és pas un recurs 
utilitzat  de  manera  arbitrària,  ni  de  bon  tros,  l’autora 
l’empra  per  tal  de  deixar  caure  les  paraules  amb  més 
càrrega significativa o simbòlica del poema a principi de 
vers.  Així  doncs,  trobarem  em  moltes  ocasions  versos 
formats per una sola paraula que, en canvi,  sustenta la 
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resta de l’estrofa a través del seu significat o capacitat de 
ser interpretada de diverses formes.
Com  ja  sabem,  les  metàfores,  així  com  els  epítets,  se 
succeeixen d’una manera constant dins l’obra de la poeta, 
de la mateixa manera que ho fan, amb una importància 
més  que  destacable,  els  símbols,  tret  característic  de 
l’obra de Montserrat Abelló. És per això que, en moltes 
ocasions, els poemes esdevenen pràcticament al·legories, 
cadenes  de  metàfores  i  símbols  que  sempre  hi  són 
presents.    

T’he estimat
amb massa
paraules.

++++

Parlen les dones
amb la seva poesia

tendra i forta

++++

Tenies en el blat del temps
tanta mesura cansada, d’ordis

daurats sense sol.

++++
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vermella síndria
esberlada, sucosa
curulla de llavors

negres

6. Graficitat de la paraula

A tots  quatre  llibres  analitzats,   la  capacitat  gràfica  del 
vers juga un paper imprescindible. Podríem dir, fins i tot, 
que  la  poesia  de  Montserrat  Abelló  és  gairebé 
completament formada per imatges, conjunts de símbols, 
epítets i metàfores que van formant dins el cap del lector 
un dibuix, reflex de les paraules de l’autora. Cada poema 
transmet  una  forma  diferent,  evoca  un  record  o  un 
moment, pinta un quadre.

Torbar-te sola, sense paraules,
amb les mans plenes de bosses,

i de paquets, buides
d’escalf i de sorpreses.

Sentir com et retrunyen
els clàxons, les frenades.

++++

La claror s’esmorteeix,
lenta, sobre els vidres,

sobre els ciclàmens erts
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de flors blanques i
les fulles dels geranis
arrugades pel fred.

7. Encapçalament dels poemes 

Montserrat  Abelló  mai  no  posa  títol  a  cap  dels  seus 
poemes.  Tan  sols  en  un,  rellevant  especialment  per  la 
seva importància i temàtica; ha estat batejat amb el nom 
de  “Retorn”.  Però,  més  enllà  no  n’hi  ha  cap  altre  que 
gaudeixi  d’aquest  privilegi,  i  és  per  aquest  motiu  que 
acostumem a referir-nos-hi tot emprant els primers vers 
de la composició a mode de títol.

8. Al·lusions al món clàssic

A Dins l’esfera del temps, Montserrat Abelló al·ludeix en 
més  d’una  ocasió  a  personatges  del  món  clàssic.  Més 
concretament, l’autora fa referència a la mitologia grega. 
Aquest  fet  constitueix  un  element  diferenciador  entre 
aquesta  obra  i  la  resta,  on  aquesta  presència  del  món 
clàssic  apareix  només  en  petites  pinzellades  o 
directament no ho fa. 

Vora l’illa roja
com Ulisses navegaves

a l’espera d’un retorn impossible.
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Recòndita memòria que,
com Medea, devora els seus fills.
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ESTIL

Cada autor, cada poeta, ha de tenir el seu propi estil. El 
de Montserrat Abelló és clar, senzill, proper i tendre, com 
la seva poesia. 

1. Mètrica i rima

En analitzar la poesia de Montserrat Abelló sobta, potser, 
la  manca  explícita  d’una rima i  una mètrica  clarament 
definides.  L’autora  ens  presenta  una  poesia  senzilla, 
virginal i blanca, però, mai absent de la profunditat del 
seu missatge i sentiment. Així, en obrir qualsevol de les 
seves obres, el lector s’enfronta al contingut i també a la 
forma,  mai  arbitrària,  que  busca  la  paraula  exacta  per 
expressar  el  contingut  del  poema  a  través  del  seu 
significat.

Avui les paraules
no se’ns quallen a la

boca.
Cauen com fulles,

mortes,
deixalles de sentiments

i d’esperances.
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Aquesta llibertat a l’hora de la composició, no constitueix 
pas quelcom premeditat, sinó una imposició de la pròpia 
ploma de  Montserrat Abelló, que a l’inici de la seva tasca 
literària,  provà  d’escriure  fixant  pautes,  ajustant-se  als 
models  de  l’època,  mantenint  una  rima  i  una  mètrica 
constants que s’ajustessin a allò, aquella poesia, que era 
considerada  brillant.  Però,  mai  no  aconseguí  sentir 
aquells  versos  com  a  seus.  Ella  cercava  alguna  cosa 
diferent,  i  ben  aviat  abandonà  tota  mena  de  models 
poètics  prefabricats  per  a  crear-se’n  el  seu  propi,  i  tot 
reinventant  la  seva  poesia,  seguint  la  tradició  del  vers 
lliure  que  començava  a  implantar-se  en  l’època,  deixà 
rajar  la  poesia  directament  de  la  boca  al  paper,  per  a 
desenvolupar  un  estil  netíssim,  buit  d’elements 
decoratius  innecessaris.  Així,  assistí  sorpresa  al 
naixement de la seva personalitat poètica real, la que més 
tard donaria a conèixer amb la seva obra. 

“I vaig tornar a la poesia, però no tractant de seguir 
cànons establerts com havia fet esporàdicament fins 
aleshores –cosa que no m’acabava de satisfer–, sinó 
seguint el meu propi impuls interior, basant-me en 
el ritme de les paraules.”3

Cal  dir,  però,  que  el  fet  que  la  poesia  no  segueixi  pas 
aquests  cànons,  no la torna en cap cas una composició 
vulgar. Si ens fixem en la distribució dels versos i de les 
paraules dins d’ells mateixos, podrem constatar la certesa 
que  Montserrat  Abelló  escriu  en  base  a  les  pròpies 

3 Cita de Montserrat Abelló extreta, de la mateixa manera que la resta de les 
que són compreses dins el present apartat, de l’ Opuscle per a la campanya 
“Punt  de lectura” de  la  Institució  de les  Lletres  Catalanes,  conversa amb 
Xavier Fabrés.
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paraules, al seu so i el seu ritme. Cadascun dels mots que 
podríem denominar essencials,  que contenen més valor 
dins el poema i tenen la funció d’impactar el lector, tot 
determinant  la  temàtica  d’allò  que  és  escrit,  cauen  al 
principi de cada vers. És a dir, generalment les paraules 
que posseeixen un major caràcter, les que han de dir més 
dins la composició, són les paraules que encapçalen els 
versos.   

He vist la mort
per dintre. Duia

un infant als braços.
No tenia peus, no caminava.

En aquests  versos,  per  exemple,  la  poeta  podria  haver 
escrit  <<He vist  la  mort  per  dintre/Duia  un  infant  als 
braços/No  tenia  peus,  no  caminava>>  Així,  podem 
pensar que, en principi el poema, que constaria de tres 
versos,  expressaria  la  mateixa  idea  que  mostra  en  la 
forma original.  Però, la veritat és que quedaria despullat 
de bona part de la capacitat de sorprendre el lector, ja que 
les paraules clau de  què hem parlat es veurien relegades 
a la part final dels versos, on perdrien força intensitat. 

2. Musicalitat

Els poemes d’Abelló, potser com els de qualsevol poeta, 
estan impregnats  de la  seva mateixa experiència  vital  i 
són  també  el  fruit  dels  seus  coneixements.  Existeixen 
indicis,  doncs,  per  creure  que  la  musicalitat  dels  seus 
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versos és una conseqüència directa dels estudis de piano 
que va cursar. Segons ella mateixa afirma, la música li era 
natural i senzilla, tal com veiem que ho són els poemes. 
Aquesta  musicalitat  esdevé la  compensació  a  l’absència 
de la mètrica i la rima fixades. La llibertat que en aquest 
sentit es pren la autora, empelta plenament amb la de la 
música.  Els  poemes  sonen  a  la  boca  d’una  manera 
personal.  I  és  que,  sovint,  els  poetes  que fugen  d’unes 
normes  preestablertes  que  no  fan  per  ells  acaben  per 
presentar  una  llibertat  tan  gran  que  condueix  al 
descontrol dels versos i acaba per no transmetre res. En 
el cas d’Abelló, aquesta mancança de normes, a més de 
ser  justificada  i  positiva,  es  veu  potenciada  per  la 
musicalitat de les paraules que tan bé sap trobar. 
Els sinònims no sempre són intercanviables, cal cercar la 
paraula exacta que encaixi al trencaclosques del poema, 
s’uneixi a ell i alhora el faci esdevenir un tot complet. Els 
poemes d’Abelló sonen. 
Fins  i  tot,  podríem  atrevir-nos  a  dir  que  les  paraules 
escollides responen també a una tria regida per criteris de 
bellesa  morfològica.  Els  mots,  en  pronunciar-los, 
transmeten d’alguna manera també allò que expressa el 
seu significat. El significat sona com el seu significant.

És la tardor:
un núvol se m’acosta,

blanc i esponjós,
sense doblecs ni arestes.

[..]
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Aquí podem veure perfectament la tendresa del núvol i 
fins  i  tot  les  seves  arester  ens  rasquen.  Les  mateixes 
paraules ja transmeten el seu significat. 

3. El pes dels mots

Com  estem  veient,  Abelló  és  una  experta  pesadora  de 
paraules. Sembla com si les toqués, com si pogués agafar-
les  amb les  mans i  determinar  el  seu poder  per  tal  de 
situar-les de manera que prenguin encara més força, que 
trenquin el poema, que sobtin al  lector o que facin  del 
vers un caleidoscopi de significats i interpretacions. I és 
que no hi ha cap lector que pugui dir que ha acabat de 
llegir  una  obra  d’aquesta  poeta.  Cada  cop  que  obri  el 
llibre,  trobarà  un  sentit  nou,  un  enginy  amagat,  una 
imatge d’alguna cosa que abans no reconeixia i que ara és 
capaç  de  fer  seva.  Els  poemes  d’Abelló  tenen  quelcom 
d’infinit.
Tanmateix, tornant al pes de la paraula, podem afirmar 
que  aquest  augmenta  considerablement  a  mida  que  la 
poeta  avança  en  la  seva  producció  literària.  Si  bé  al 
principi aquestes eren més lleugeres i, per tant, calia que 
apareguessin en una quantitat més gran per tal de donar 
al  poema  el  sentit  que  volia,  a  poc  a  poc  es  tornen 
pesants, autosuficients d’alguna manera, i així el poema 
esdevé tan sols un nucli dur ple de significat i de poder 
literari. 
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4. Simplicitat de la paraula

I com podem apropar-nos d’aquesta manera a la poesia 
de Montserrat Abelló, fer-la nostra? Novament, la poeta 
apel·la  a  la  bellesa  de  la  simplicitat.  Un  llenguatge 
conegut, mancat d’una gran quantitat de cultismes, però, 
elaborat alhora, ha de ser el bitllet d’entrada del lector al 
món dels versos. I és que, com ella mateixa diu en un dels 
seus poemes:

Desconec tot enginy que
formula florides paraules,
i amb fermesa m’entesto

a parlar amb mots senzills.

Sense cap dubte tota un declaració d’intencions que ens 
mostra la personalitat de Montserrat Abelló més enllà de 
la seva tasca de poeta. I aquesta nitidesa de conceptes en 
la  seva  obra,  és  posada  en  pràctica  ben  sovint,  com 
podem veure  a continuació.

Aquest teu aire suau
i el desig que m’embolcalla

m’omple els ulls
i em vertebra paraules.

Encara que no ho vulgui,
en cada mot que dic

hi ha un bri de tu.
Ja no puc parlar

sense que hi siguis.
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És ben clar i sobren potser els comentaris. Aquest poema 
representa  la  senzillesa  dels  mots  de  l’autora,  que 
prescindeix de la dificultat i l’elitisme per apropar-se a la 
gent, per a regalar cada poema.
Veiem, també,  l’opinió de Susanna Rafart  sobre  aquest 
tema:  “Si  hi  ha  austeritat,  concisió,  antiretoricisme, 
aspror, objectes sobre els quals es mostra la contenció de 
la pulsió per escriure, també s’han d’apreciar les poques 
imatges d’alt voltatge líric que, de tard en tard, reordenen 
el món. La senzillesa, doncs, està sota sospita.”4

5. Capacitat gràfica del vers

L’obra  de  la  poeta,  ben  lluny  de  patir  qualsevol  tipus 
d’estancament,  continuà  evolucionant  i  creixent 
juntament amb ella. Els versos de Montserrat Abelló, no 
reflecteixen  entortolligats  i  obscurs  arguments,  difícils 
d’identificar, tot el contrari: cada un dels poemes vol ser 
una còpia d’una imatge, un moment o un sentiment que 
hagin pogut sobtar l’autora. Tots els versos són fragments 
de l’experiència. 

“Així,  quan  et  sobta  un  fet,  una  imatge,  un 
sentiment  i  ho  plasmes  en  una  pintura  o  en  un 
poema, hi és fixat per la necessitat vital d’expressar-
ho, però també obert perquè s’ho miri i llegeixi algú 
i s’ho faci seu.” 

D’aquesta  manera,  la  lectura  pot  evocar-nos  un  matí 
calorós  d’estiu,  la  sensació  de  la  maternitat,  el  pas  del 
4 Susanna Rafart: “El foc de cada dia. Montserrat Abelló o la tenacitat per 
l’immediat.”, Caràcters, 22 de gener del 2003. 
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temps, el feminisme, el valor de la paraula o, fins i tot, la 
visió  pròpia  sobre  la  mort.  I  aquesta  senzillesa  de  la 
temàtica, haurà d’obrir-nos les portes d’una vida de dona, 
de mare, però, d’un ésser humà per damunt de tot. 

Caminar ciutat endins,
tot cercant l’amic, l’amiga –

un gest, un senyal.
Trobar-te sola, sense paraules,
amb les mans plenes de bosses,

i de paquets, buides
d’escalf i de sorpreses.

Sentir com et retrunyen
els clàxons, les frenades. I
que en respirar et manca

l’aire. Alçar els ulls,
no veure ni una fulla,
ni un arbre. Caminar,

pensarosa, vers la coneguda
escala. En obrir la porta,
retrobar-se en cada cosa.

Submergir-te en la penombra
de la casa. I reconèixer

que ets rica de tenir
aquest silenci, per a tu.

En llegir  aquest  poema,  és  la  nostra  pròpia imaginació 
qui passeja per la ciutat junt amb aquella dona. I la pot 
veure clarament caminant, carregada amb les bosses de 
supermercat, creuant una rere l’altra les carreteres plenes 
de  cotxes  que  formen  embussos  i,  el  conductors  que 
s’entesten a tocar el clàxon, impacients... i la sensació de 
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solitud  i  neguit  viatja  des  dels  versos  a  nosaltres 
mateixos,  podem  sentir-la.  De  la  mateixa  manera, 
dibuixem també aquesta dona retornant al silenci de la 
llar,  a  la  pau  i  la  tranquil·litat,  que  novament  se’ns 
encomana. 
D’això en podríem dir un poema extremadament gràfic 
que, tal com diu Montserrat Abelló, plasma un moment 
en paraules, un instant que ella ens lliura, amb la intenció 
palpable que el fem nostre. I ho fem, inevitablement.

6. Brevetat en la composició

A  més  a  més,  en  l’obra  de  Montserrat  Abelló,  sobta 
l’omnipresència de poemes breus. Aquests es presenten 
amb  una  quantitat  de  versos  limitada,  la  poeta  no 
acostuma a escriure grans composicions, poesies llargues 
i  pesants,  sinó  que  deixa  els  seu  missatge  i  la  seva 
capacitat  d’expressió  en  mans  d’uns  pocs  versos  que, 
sovint, han de concentrar una gran càrrega de sentiment, 
o  descriure  gràficament  qualsevol  situació  amb  una 
brevetat inusual. 
És per aquests motiu que, amb certa freqüència, la seva 
producció  ha  estat  comparada  amb  els  anomenats 
“poemes xinesos”.5 

5 Poemes  xinesos:  es  tracta  de  poemes  curts,  d’expressió  delicada  i  que 
centren  gairebé  la  totalitat  del  seu  simbolisme  en  elements  naturals.  En 
paraules de Dolors Folch i Fornesa, directora de l’Escola d’estudis orientals 
de Barcelona , la poesia xinesa “és com un joc de diamants, com un joc de 
miralls en el qual cada un dels caràcters és una peça que irradia llum en 
diferents  direccions  i  que  aconsegueix imantar  la  peça  del  costat. 
S’estructura  així.  Però  si  la  mires  des  d’un  altre  angle,  des  d’una  altra 
perspectiva,  aquest  joc de llums i de relacions canvia.  És una poesia amb 
moltes més connexions amb el llenguatge pictòric del que té la nostra. Pinta 
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“Aquí  i  allà  es  reflecteix  la  fruïció  del  temps  en 
paisatges  mòdics,  de  la  minúscula  vida  casolana 
amb  l’austeritat  elemental  dels  remots  poemes 
xinesos.  La  màgia  d’aquests  petits  poemes  és 
transparent, l’estil econòmic. Però no són paraules 
fredes, eixutes. Hi ha l’anhel d’una aproximació al 
nervi mateix de la vida, a les arrels i les branques.”6

Aquí, Joan Oliver, tot prologant Montserrat Abelló, ens 
expressa  com  és  la  seva  poesia,  recolza  la  idea  abans 
exposada.  Per  exemple,  contemplem  aquesta  economia 
de la paraula en el següent poema:

Creia que era fàcil
i no ho és

les guerres mai no es guanyen.

Tres  versos,  14  paraules.  Tan  sols  amb  aquests 
instruments, Montserrat Abelló és capaç de crear aquest 
poema, màxima expressió de la seva brevetat literària. No 
obstant,  la  manca  d’un  extensió  major,  no  exclou  la 
capacitat  d’aquests  tres  versos  de  contenir  una  idea 
llampant, que brilla per ella mateixa i ens mostra als ulls 
una  realitat  que  l’ésser  humà  no  sempre  és  capaç  de 
veure.  Amb tan sols  14 paraules,  la  poeta defineix  una 
enorme veritat que no tothom comprèn. Els mots no són 
suficients per a definir la màgia d’aquesta composició tan 
curta  i  tan  sincera,  espill  del  seu  estil  tan  net  i 
transparent. 

l’espai,  el  descriu  d’una  forma  vivíssima,  amb  quatre  pinzellades,  d’una 
manera que no és tan habitual en el nostre món.”
6 Fragment extret del pròleg per a l’obra de Montserrat Abelló Vida Diària, 
escrit per Joan Oliver.
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Tot i això, el fet que la poeta creï poemes tan curts,  no 
exclou  la  possibilitat  que,  en  comptades  ocasions  en 
pugui escriure’n d’altres de més extensos i, de fet, ho fa, i 
ella  mateixa  afirma:  “Només  tinc  un  poema  biogràfic, 
molt llarg,  l’únic tan llarg de tota la meva obra, que es 
titula “Retorn””.

7. Recursos estilístics

Si parlem de recursos literaris en la poesia de Montserrat 
Abelló,  cal  destacar-ne  principalment  dos: 
l’encavallament  i  la  metàfora,  a  més,  és  clar,  del 
simbolisme que és emprat en cada vers.
La utilització del recurs de l’encavallament és constant, 
fins al punt de poder afirmar que no hi ha cap poema de 
l’obra de Montserrat en què aquest no hagi estat emprat. 
L’encavalcament consisteix en l’existència d’una pausa en 
el vers que no coincideix amb una pausa morfosintàctica, 
de manera que un vers queda trencat bruscament. Això 
ho fa, principalment, per a donar lloc a la característica 
literària  anteriorment  comentada:  si  volem  que  les 
paraules  que  duen  el  pes  del  poema  siguin  situades  a 
principi  de  vers,  sovint  no  tindrem  més  remei  que 
obligar-les  a  caure  al  seu lloc  mitjançant  el  sistema de 
l’encavallament. Aquest recurs, també compleix la funció 
de donar rapidesa a la lectura, de fer fluir els versos més 
ràpidament  perquè  el  lector  pugui  captar  amb  més 
netedat la intensitat d’aquell tema que s’està tractant.
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Tot resta deturat davant el vidre
rígid i fred  de la finestra,

muralla closa de la meva ciutat.7

Aquí,  per  exemple,  en trobem un,  d’encavallament  ben 
clar. Si aquest no existís, el vers hauria estat <<Tot resta 
deturat  davant  el  vidre  rígid  i  fred  de  la  finestra.>>, 
constituint un tot unitari, ja que la unitat morfosintàctica 
així  ho  demana.  Però,  el  fet  d’emprar  aquest  recurs 
propicia la lectura d’ambdós versos com si només fossin 
un,  i  així  el  poema es  torna  més  ràpid.  A  més  a  més, 
d’aquesta manera l’adjectiu “rígid”, se situa a principi de 
vers,  ajudant  a  crear  el  clima  i  l’impacte  desitjats  per 
l’autora.
Un altre recurs que Montserrat Abelló acostuma a emprar 
és la metàfora, amb la qual identifica dues realitats que, 
en un principi, potser no tenien res a veure entre elles. 

Les mans, segures guies,
són flors descloses

que m’assenyalen camins.8

En aquest cas, per exemple, l’autora iguala les seves mans 
amb dos termes: segures guies i flors descloses. Així, els 
elements que, en un primer moment, no se semblaven en 
res, ara constitueixen un mateix subjecte. Les mans són 
allò  que  la  guiarà  durant  el  camí,  són  les  flors  que  hi 
trobarà mentre el recorre. 

7 Avui el vent imperiosament crida..., Vida diària (1963).
8 M’és necessari l’ordre..., Paraules no dites (1981).
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Còdols petits, arrodonits,
en el fons d’una riera,

on un sol massa intens,
ha eixugat la deu d’aigua.9

Si  llegim  aquests  darrers  versos,  trobarem  també  una 
metàfora claríssima i evident. Els còdols representen les 
paraules,  petites,  arrodonides,  que resten esperant  a  la 
gola, on la pressió de la societat ha assecat l’aigua, i, per 
tant, no permet que aquests mots siguin pronunciats, la 
societat  reprimeix  la  persona.  En  aquest  cas,  doncs, 
Montserrat  Abelló  enllaça  tot  un  seguit  de  metàfores 
totalment escaients  i  delicadament escollides per a allò 
que han de representar. 
Podem  apreciar,  també,  dins  l’obra  de  l’autora  la 
utilització constant de l’asíndeton i la polisíndeton, d’una 
forma aleatòria, per tal d’imprimir un regust més íntim a 
les seves paraules. També es fa present alguna anà, com 
en el cas del primer exemple.

I és inútil que m’esforci
a oblidar.

I els rostres i els núvols
se m’allunyen; com en una tarda

massa calorosa d’estiu.
I la rosada que refresca 

ja no arriba.
Ja no sóc lliure de mirar,

de respirar l’herba fragant
que creix entre les pedres nues.

9 Aturar-se al bell..., Paraules no dites (1981).
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Incansable, la mà escriu,
fereix el càndid full. 

8. Llibertat en la creació

Com ja hem destacat en diverses ocasions, allò que més 
caracteritza la poesia de Montserrat Abelló, l’element més 
notable, és la llibertat que l’autora té a l’hora de composar 
versos. La poeta no es lliga les mans amb normes fixes 
que  donin  com  a  resultat  un  patró  determinat  en  la 
creació dels seus poemes, no se sent encadenada a pautes 
ni  a  models  mètrics  determinats,  sinó  que  plena 
d’aquesta  llibertat  de  la  qual  parlem,  d’una  manca 
explícita de cadenes, Montserrat Abelló dóna forma a les 
seves obres. 
En  paraules  de  Roger  Costa-Pau:10 “En  l’escriptura  de 
Montserrat 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 dogmes, no hi ha veritats infranquejables... La paraula 
conté, això sí, el nervi de la pregunta, 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  propulsió 
estremidores  que  són  el  reflex  d’aquest  seu  trajecte 
justament sadoll i perseverant. 

10 Roger Costa-Pau: “La paraula que és la vena”, Avui, 11 de juliol del 2002.
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“Sovint,  en  alguns  dels  seus  poemes  una  sola  paraula 
conforma  el  primer  vers.  És  un  recurs  que  diu  molt, 
justament, sobre aquesta ponderositat originalíssima que 
Abelló sempre atribueix a la paraula escrita...”

9. Absència de títols

Si  mirem  l’obra  de  Montserrat  Abelló,  podrem 
comprovar, en qualsevol dels seus llibres, com els poemes 
són  lliurats  a  una  llibertat  d’interpretació  sincera  i 
enorme,  fins  al  punt  d’ésser  dipositats  a  les  mans  del 
lector  mancats  d’un  títol,  un  mot  que  encapçali  la 
composició i l’apropi al seu significat. Això és d’aquesta 
manera,  segons  la  pròpia  autora  confessa,  perquè  “El 
poema no s’explica, se sent”, de forma que no és present 
en la seva mentalitat el fet d’engarjolar-lo a través d’un 
títol que hagi de delimitar el seu sentit, sinó que aquesta 
neutralitat,  la  no-presència  d’aquest  element  al  qual 
estem  tan  acostumats,  obligarà  aquell  qui  llegeixi  els 
versos  a  fer-los  seus,  interpretar-los  de  manera  que 
s’acomodin a les seves pròpies experiències. Aquest és, en 
definitiva, el desig de l’autora. 
Només aquell  poema que tingui  prou forma com per a 
versar  només  en  un  sentit,  que  hagi  estat  creat  per  a 
esdevenir  només  una  situació,  durà  un  títol  que 
l’identifiqui  i  alhora  el  diferenciï  de  la  resta.  Aquest 
exemple el trobem tan sols en el poema “Retorn”, el qual 
ja  hem comentat  amb anterioritat,  i  que suposa un fet 
importantíssim  dins  el  cor  de  la  poeta,  fins  al  punt 
d’esdevenir  l’únic  que,  dins la seva poesia,  posseeix  un 
títol. 

106



10. L’experiència al servei del poema

Montserrat Abelló sempre ha sostingut la seva incapacitat 
per escriure poemes que realment no sent. Lligada amb 
aquesta  realitat,  trobem  l’experiència  de  l’autora.  Els 
temes que es tracten als seus versos responen a la vida 
quotidiana,  però  també a  les  vivències  excepcionals  de 
l’autora, que ja de ben jove va haver de passar per molts 
canvis  a la seva vida.  Moltes vegades són imatges d’un 
moment, amaguen una anècdota que creix fins a arribar a 
la universalitat, però que hi és. L’obra d’Abelló, doncs, es 
nodreix del sentiment i de la vivència, i potser això la fa 
encara  més  personal  i  més  seva,  i  també  més  fàcil  de 
caure en gràcia del lector i que aquest se senti identificat 
amb les seves paraules.

11. Una altra poesia de dona

Evidentment, Montserrat Abelló és una dona, una poeta 
en femení. La seva poesia hauria de ser, doncs, poesia de 
dona? Potser sí poesia de dona, però en cap cas poesia 
només per a dones. La seva és una poesia de dona en tant 
en  quant  parteix  del  seu  propi  cos,  però  no  s’adreça 
només a una lectora ni tampoc no segueix les línies de la 
poesia clàssica dels temes considerats de dona. Abelló va 
saber trencar una vegada més amb els tòpics de l’època i 
escriure  sobre  qualsevol  tema  i  sota  els  seus  criteris, 
sense  haver  d’incloure  en  les  seves  paraules  aquella 
delicadesa i sensibilitat que se pressuposa als versos fets 
per poetes dones. Podem dir,  doncs, que Abelló és una 
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poeta que s’ha creat a ella mateixa recorrent camins poc 
transitats. 
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ENTREVISTA

Cara a cara amb Montserrat Abelló, la veu que condueix 
la ploma. Dues entrevistes: una, al 2005, l’altra al 2008.

2005

És ben clar que la seva vida va estar,  durant la 
seva  joventut,  fortament  condicionada  per  la 
feina  del  seu  pare,  Mateu  Abelló,  i  els 
desplaçaments  continus  a  què  els  sotmetia. 
Considera  aquest  fet  com  un  fet  negatiu,  o  pel 
contrari  va  esdevenir  quelcom  enriquidor, 
permetent-li conèixer indrets que mai no hauria 
visitat?  Fins  a  quin  punt  aquesta  situació  va 
condicionar la seva vida?
-  Bé,  no  considero  pas  que  aquest  hagi  estat  un  fet 
negatiu. És cert que en moltes ocasions em va allunyar de 
Catalunya,  però,  d’altra  banda,  també  em  va  donar 
l’oportunitat  de  viatjar,  de  veure  el  món  i  entrar  en 
contacte amb persones i cultures molt diferents, i penso 
que aquesta és una cosa molt important, cal sortir d’un 
mateix i obrir-se als altres.
Com va viure l’exili a Xile?
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- Jo no em vaig prendre pas l’exili com a tal, eren més bé 
una mena de vacances. Mai no em vaig sentir desgraciada 
per haver marxat de la meva terra, sinó que vaig pensar 
en tot moment que estaria molt millor a Xile que no pas a 
Catalunya, tenint en compte la situació que s’estava vivint 
aquí  durant  la  dictadura  franquista.  A  més, 
m’acompanyaven els meus pares i ben aviat vaig conèixer 
gent  que,  com  jo,  havien  estat  exiliats.  Vaig  aprofitar 
aquell temps per a estudiar i escriure. No ho vaig passar 
malament.  De  fet,  aquest  no  és  un  fet  que  hagi  estat 
plasmat gaire sovint en els meus llibres,  l’únic poema de 
tota  la  meva  producció  que  parla  d’aquesta  situació, 
titulat  “Retorn”,  reflecteix  els  meus  sentiments  durant 
aquell període i la posterior tornada. 
Tanmateix,  una  gran  part  dels  esdeveniments 
importants  de  la  seva  vida  tingueren  lloc  a 
Valparaíso. Quina va ser la raó definitiva que la 
feu tornar a una terra on, tot i ser la seva pàtria, 
gairebé mai no hi havia viscut? 
-  Després  d’alguns  anys  d’exili  a  Valparaíso,  la  meva 
família i jo vam establir-nos-hi d’una manera més fixa, 
vaig conèixer molts altres escriptors i assistia a diferents 
cursos.  Però,  temps més tard,  em vaig casar  amb Joan 
Bofill,  i  va  ser  llavors  quan  se’ns  plantejà  la  qüestió 
definitiva:  si  ens  quedàvem  un  temps  més  ja  mai  no 
tornaríem a Catalunya, i si volíem marxar hauríem de fer-
ho en aquell moment. Així doncs, vam optar pel retorn a 
la que era i és la nostra pàtria. Per això sempre he dit que 
sóc catalana fins al moll de l’ós, perquè estimo la meva 
terra i la sento com a quelcom propi.
Conserva  algun  record  especial  de  les  seves 
estades a Tarragona, quan encara era petita?
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- Sí, encara conservo molts records d’aquella etapa de la 
meva vida. Acostumaven a venir a passar els estius amb 
els avis. Teníem una casa bastant humil al carrer Apodaca 
i era allà on passàvem la major part del temps. Recordo 
quan anàvem a jugar a la platja, els meus germans i jo. 
Algunes vegades, també veníem a Tarragona a passar les 
festes  senyalades  com,  per  exemple,  el  Nadal,  sempre 
amb els avis... Va ser una època molt bonica de la meva 
infància, només tinc records bons de Tarragona. Després 
de l’exili, les circumstàncies van voler que acabés vivint a 
Barcelona,  però  jo  sempre m’he estimat  Tarragona i  la 
considero la meva terra. 
Vostè  és  una  feminista  declarada.  D’on 
nasqueren  els  seus  ideals,  aquesta  lluita  pel 
reconeixement de la dona?
- No es pot dir que els ideals feministes sorgiren en un 
determinat  moment,  penso  que  m’han  acompanyat 
durant tota la meva vida. La dona mai no ho ha tingut 
fàcil, ha estat  al llarg del temps un col·lectiu marginat en 
molts  aspectes.  Penso  que  això  no  està  bé,  i  el  món 
necessitava  que la  dona alcés  la  veu per  a  començar  a 
aprendre  a  escoltar-la.  Hi  ha  moltes  coses  a  fer,  la 
situació de la dona ha millorat en els darrers temps, però 
encara falta molt camí per recórrer cap a la igualtat. Per 
això el feminisme es converteix en una necessitat,  si  la 
dona no fos discriminada no hi haurien feministes, és el 
fet  de  deixar  de  banda  el  gènere  femení  el  que  ha 
provocat aquest sentiment de dona.
Per què sempre tradueix obres de dona?
- Bé, com ja he dit, crec que la dona ha estat marginada 
en certs àmbits de la vida, la poesia n’és un. Així, durant 
molt  de  temps  s’ha  cregut  que  la  poesia  de  dona  era 
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inferior en qualitat a la de l’home. Evidentment això no és 
cert.  Hi  va  haver  una  època  en  què  escriure  bé  era 
sinònim  d’escriure  com  Carner,  i  si  no  seguies  uns 
paràmetres determinats, si no escrivies com un home, no 
eres pas ningú. Conec moltes poetes joves i puc dir que la 
gran  majoria  d’elles  escriuen  molt  bé,  m’agraden,  i  no 
segueixen de cap manera l’estil de Carner, a poc a poc van 
trobant els seus camins, una forma de fer poesia pròpia. 
És  aquesta  necessitat  d’ajudar,  dins  el  meu  àmbit,  al 
reconeixement de la dona, el motiu principal del fet que 
acostumi a traduir poesia de dona. A més, sentir-me més 
propera  a  aquesta  poesia,  perquè  ha  estat  creada  per 
dones que pensen i senten com jo, ha afavorit la situació.
Com va decidir-se a escriure poesia?
- Penso que hom no decideix escriure poesia per un motiu 
en concret. Per què els artistes pinten quadres? Bé, crec 
que  això  neix  d’una  necessitat  interna:  un  dia  sents 
l’impuls  d’escriure  la  teva  primera  poesia,  que 
generalment  no  t’agrada,  i  a  partir  d’aquell  moment 
escrius sovint allò que et sobta, que et sorprèn. A mesura 
que ho vas fent les composicions van millorant i t’agraden 
més, comences a creure que escrius una mica bé i acabes 
publicant alguna cosa. Però, mai no he tingut el neguit 
d’editar  les  meves  poesies,  escric  per  mi,  a  poc  a  poc, 
segons brolla, i vaig guardant allò que faig. 
Selecciona  d’alguna  manera  especial  els  seus 
poemes?
- Després d’un temps reviso les poesies que he escrit i les 
vaig dividint en grups, sóc una poeta que gairebé mai no 
llença allò  que ha creat,  si  una poesia no va bé en una 
composició, en moltes ocasions acabo incloent-la en una 
altra on quedi millor. Potser per això no es pot analitzar 
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amb molta certesa la meva producció, perquè no sempre 
allò  que  publico  ha  estat  escrit  en  aquell  mateix 
moment... però tot això necessita temps i calma, i ha de 
ser la resposta a una necessitat, no pots seure davant la 
taula i provar d’escriure alguna cosa que no sents.

Mónica Pérez i Montserrat Abelló, el dia de la primera entrevista.
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Per què va escollir aquest gènere?
- La poesia em sembla el millor vehicle per a plasmar els 
sentiments.  Podria  haver  escrit  prosa  o  qualsevol  altre 
gènere, és cert,  però va ser aquella primera vegada que 
vaig prendre la ploma i vaig escriure el que pensava en 
forma  de  vers  que  va  marcar  la  meva  trajectòria.  La 
poesia escau millor que cap altra forma a allò que desitjo 
expressar,  és  el  gènere  dels  sentiments  i  l’expressió 
espontània.
D’on ve la temàtica de les seves obres?
- La temàtica tampoc no és una cosa que pugui escollir 
deliberadament.  Els  poemes sorgeixen en funció  de  les 
sensacions  que jo  mateixa experimento.  De vegades  he 
escrit llibres, per exemple, molt dedicats al feminisme, i 
la gent ha cregut que expressament havia volgut escriure 
poemes  feministes.  Això  no  és  així.  Simplement  en 
aquella  època  el  tema  de  la  dona  m’inquietava 
especialment,  i  els  poemes  tant  sols  en  són  una 
conseqüència. I això se succeeix amb tots els altres. Cada 
llibre  de  poesies  respon  als  meus  neguits,  en  poques 
ocasions he escrit  premeditadament sobre un tema que 
no m’inquietés.
La major part dels seus llibres estan dividits en 
diferents apartats, per què?
-  Cal  dir  que  això  tampoc  no  respon  pas  a  quelcom 
premeditat. Jo vaig escrivint els poemes segons brollen, 
de mica en mica i,  passat  un temps,  m’assec i  els  vaig 
revisant i  organitzant-los en apartats  segons el que ells 
em demanen, la seva temàtica, el seu punt de vista... i els 
distribueixo  en  grups  segons  em  sembli  que  queden 
millor.  No  penso  a  fer  les  parts  d’un  llibre  mentre 
composo  poesia,  és  més  bé  una  reacció  natural  d’ella 
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mateixa,  que  demana  ésser  inclosa  en  un  o  un  altre 
apartat.
Quina creu què ha estat la seva evolució com a 
poeta?
- Com qualsevol autor, penso que he evolucionat amb el 
pas del temps. Però, la meva evolució no ha tingut lloc 
pas en fragments, en etapes clarament definides, sinó que 
ha  estat  una  línia  contínua.  Mai  no  he  fet  un  canvi 
radical, no he abandonat la meva personalitat poètica. En 
certa  manera,  continuo  sent  la  mateixa  poeta  que  va 
escriure  el  seu  primer  recull  de  poemes.  Això  no  ha 
canviat. A més, com ja he dit, els poemes responen a les 
meves  inquietuds,  parlen  d’allò  que  sento  o  que  no 
m’agrada, contra el que vull lluitar o el que adoro i, ben 
mirat,  encara  continuo  estimant  les  mateixes  coses  i 
revelant-me contra similars situacions. 
Si hagués de triar una obra seva com a preferida, 
quina escolliria? 
- Penso que no podria triar-ne una de sola.  M’agraden 
totes les obres de la meva producció, les estimo totes per 
igual. Cada llibre respon a un moment de la meva vida, 
reflecteix  els  meus  pensaments  dins  l’època  de  la  seva 
publicació. Com hauria d’escollir-ne un? Tots em semblen 
interessants i els aprecio.
S’estima més escriure o traduir?
-  Tampoc en aquest  cas  no sabria  definir-me,  les  dues 
coses tenen la seva gràcia. Quan tradueixo he de cenyir-
me a unes pautes, als versos de l’autora. La meva missió 
tan sols consisteix a canviar d’idioma un poema, que ja ha 
estat escrit, de la manera més fidel que em sigui possible. 
No intervinc en el procés creatiu, que ja ha dut a terme 
una  poeta,  sinó  que  tracto  el  text,  m’endinso  en  ell  i 
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també a l’interior de la poeta i la comprenc. És agradable 
llegir uns versos d’una altra dona i poder aportar el teu 
gra d’arena a través de la traducció i, a la vegada, apropar 
la  seva  obra  a  uns  nous  lectors  que  parlen  un  altre 
idioma.
D’altra  banda  la  creació  també  m’és  molt  gratificant. 
Escriure poemes és, per a mi, una necessitat, no podria 
passar sense escriure’n. Poso els meus pensaments sobre 
el paper i els lliuro al lector, de manera que els llegeix i els 
interpreta subjectivament, els fa seus. Puc transmetre a la 
gent les meves idees i els meus sentiments, i això és molt 
interessant i agradable.
Com  sorgeix  aquesta  inclinació  seva  per  la 
llengua anglesa?
-  Des  que  era  petita  vaig  viure  temporades  a  Londres, 
seguint  les  destinacions  que  la  feina  del  meu pare  ens 
imposava,  i  va  ser  llavors  quan vaig  aprendre  l’anglès, 
una llengua que em serviria per a moltes coses durant el 
transcurs de la meva vida. Així doncs, aquesta esdevingué 
la meva segona llengua,  abans i  tot que el castellà,  que 
mai no m’ha agradat gaire. A partir d’aquell moment vaig 
començar  a  pensar  en les  traduccions,  i  l’anglès  va ser 
l’eina que em va permetre de dur-les a terme.
Quina creu que és la situació actual de la poesia?
- Penso que la situació actual de la poesia és molt bona. 
Hi ha molta gent jove que s’està animant a escriure i, ara, 
aquesta gent està  preparada,  coneix les normes,  coneix 
l’idioma. A més, ja no cal escriure mirant cap a un model, 
no cal ésser un Carner per a obtenir reconeixements, la 
poesia  és  més  lliure.  Tanmateix  conec  molta  d’aquesta 
gent jove i la major part m’agraden, saben escriure força 
bé, i he de dir que una gran part són dones. La dona ja no 
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està  tan  marginada  dins  la  poesia,  però  encara  hi  ha 
molta  feina a fer  per a arribar  a la igualtat.  Els  reculls 
poètics  continuen  aglutinant  només  poetes  homes,  o 
incloent només la vessant masculina de l’obra d’algunes 
poetes determinades, sempre les mateixes. Jo també he 
patit  aquesta situació:  quan vaig escriure un dels meus 
primers  reculls,  res  no va ésser  ressaltat  per  la  crítica, 
excepte  un poema que parlava de l’home. Què hem de 
fer? Penso que amb el temps això canviarà, n’estic segura. 
I tornant a la pregunta,  voldria dir que em sembla que 
cada vegada més la poesia s’apropa a la gent, al carrer, ja 
no és un gènere tan excloent, sinó que està a l’abast de 
tothom, i  els lectors saben aprofitar-ho. Tenim el  futur 
assegurat.

2008

Quan va començar a escriure?
- Quan va néixer el meu darrer fill vaig tenir necessitat 
d’escriure, va ser llavors quan vaig començar. De fet, en 
aquell mateix moment ho vaig començar a fer tal com em 
rajava  i  llavors  ja  em  va  semblar  que  valia,  li  vaig 
ensenyar al Joan Olivé i li va agradar. 
Com es va decidir a publicar?
- Vaig venir aquí, a Barcelona, i Joan Olivé també estava 
aquí. Llavors ja tenia el llibre més acabat, perquè tots els 
poemes no estan escrits a l’exili. El que a mi em va donar 
una  empenta  per  publicar  més  va  ser  el  feminisme,  i 
també trobar  la  Maria  Mercè  Marçal.  Vaig  estar  divuit 
anys sense publicar, és una de les coses més fantàstiques 
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que em va passar:  jo mai m’he preocupat per publicar, 
sempre he seguit escrivint.
De quina manera es relaciona la seva obra amb el 
pensament feminista?
- Quan va arribar el moviment feminista, la meva filla hi 
estava bastant ficada. Llavors ella va treure aquest llibre, 
el  meu primer llibre,   i  vam trobar  que hi  havia  molts 
poemes... clar, si parles de la dona, has de ser feminista 
per força. Com que de problemes en tenim bastants més 
que els que hauríem de tenir... 
Com defineix el seu primer llibre?
-  En aquest  primer recull  parlo molt  de coses de tipus 
existencial  i  també  de  temes  de  denúncia,  que  sempre 
m’han preocupat. Sobretot m’agrada el primer poema del 
llibre, que no el llegia mai, que és com el meu despertar, 
trobo que fa gràcia. Després em vaig fixar que no hi ha 
cap poema d’amor, perquè estava molt obsessionada amb 
la  cosa  dels  poemes  existencials.  Per  això,  de  poemes 
d’amor no n’hi han. Després, en el segon llibre, ja si. 
Quina acollida va tenir?
- El primer llibre va ser ben rebut per la crítica. Fins i tot 
el Toni Turull,  que em sembla que era parent del Joan 
Oliver, estava a la Universitat de Bridgestone, ensenyant 
català i feia servir el meu llibre. Llavors, més o menys, ell 
ha corregut en els cercles, de Francesc Parcerices, de la 
gent d’aquell temps, i el tenen i els hi agradava.
Per què va trigar tant en tornar a publicar?
- A vegades quan la gent comença tard fa el primer llibre 
molt bo. I aquell llibre, en conjunt, era bo. Llavors això 
em feia pensar que potser els altres poemes no eren tan 
bons.

118



Clar, jo llavors tenia una vida molt complicada, donava, a 
més, moltes classes, el meu fill estava detingut per l’estat 
d’excepció.  Entre  les  classes  i  un  tràfec  i  un  altre  no 
deixava d’escriure, però clar, eren les classes de l’escola 
d’idiomes,  que havies de corregir  molt,  també.  Vaig fer 
moltes  coses,  no  em  vaig  preocupar  de  publicar,  vaig 
acabar la carrera...
Vostè escrivia poemes que eren reconeguts com a 
feministes, però els feia amb aquesta intenció?
- Jo seguia escrivint, i quan va venir el moment feminista 
vam  veure  que  hi  havia  molts  poemes  que  parlaven 
d’això, del món de la dona.  Llavors ells van escollir els 
que  parlaven  no  de  temes  existencialistes,  que  a  mi 
m’agraden ara molt. La part existencialista és interessant. 
Però ells van posar més aquests poemes doncs de caire 
feminista. I a mi això em fa gràcia perquè és clar, jo feia 
una mica el que feien les dones fins aleshores, que no es 
veiés massa que era una dona:

Caldrà que em posi com cada tarda a repassar la roba
Ficar les mans dins l’aigua bruta...

Publicaven una revista,  Dones amb lluita, i van publicar 
un poema meu, que la  Txiqui  Berraondo va musicar.  I 
com que hi havia l’editorial  La Sal,  que la meva filla hi 
tenia  bastant  relació,  van  decidir  publicar  els  meus 
poemes i van escollir la part que era més feminista. Jo 
havia anat escrivint poemes i dels que havia anat escollint 
vaig fer una tria i la vaig anomenar Paraules no dites. 
Té tots els poemes publicats?
-  Tinc  tots  els  problemes publicats,  excepte  algun que, 
potser, no ho acabo de trobar. Jo tendeixo a no destruir 
els  poemes;  quan  no  m’agraden  no  els  poso  però  els 
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guardo. Després, un dia, canviant només una paraula de 
lloc,  molt  delicada,  una  cosa  que  sembla  banal  agafa 
força.  De  vegades  publico  poemes  que  els  he  escrit  fa 
temps. Quan faig un llibre nou, aquells que tinc en repòs, 
me’ls miro i de vegades veig que funcionen i els poso.
Vostè sempre ha dit que no li agrada que, als seus 
poemes, es veig l’anècdota de la qual van sorgir, 
però d’alguna manera aquesta sempre hi és. 
- Jo no faig gaires poemes d’aquests en què s’expliquen 
coses de manera directa. No sóc gaire amiga d’allò que en 
diuen  “poesia  d’experiència”.  És  un  nom  mal  donat, 
perquè tot ho és, de l’experiència. Expliquen coses com 
aquestes però també coses que, de vegades, trobo que no 
tenen massa interès. M’agrada un altre tipus de poesia. 
Sempre la poesia es fa a través de fets, però ha de ser una 
mica més abstracta. Per aquesta mateixa raó mai no poso 
títol als poemes, perquè qualsevol persona se la pot fer 
seva  d’es  d’un  punt  de  vista  molt  diferent.  Això  ho he 
viscut i m’agrada.
Quin  impacte  creu  que  té  aquest  fet  sobre  el 
lector?
- Et pots comunicar amb una altra persona a traves de les 
seves vivències,  no de les teves, que són completament 
diferents.  Aquesta  és  la  gràcia  de  la  poesia:  et  pots 
comunicar  molt  i  d’una  manera  molt  subtil  i  sense  ni 
conèixer una persona. La persona veu el poema a través 
del que li passa a ell mateix. 
Recorda  alguna  anècdota  especial  que  hagi 
desembocat en un poema?
- Una tarda, quan era més petita, estava jugant amb les 
nines.  De  sobte,  vaig  sentir  uns  nens  que  cridaven  al 
carrer.  Em  vaig  apropar  a  la  finestra  i  vaig  veure  que 
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apedregaven un nen. Em va impressionar molt i en vaig 
fer un poema.
Quin és el seu llibre preferit? 
- M’agraden tots, cada llibre és diferent i tots m’agraden. 
Potser el llibre que vaig estar més segura de que estava 
bé, no el que m’agrada més, va ser Memòria de tu i de mi. 
De  totes  maneres  quan  publico  una  cosa  és  perquè  hi 
estic segura. El llibre que quan el vaig fer de seguida no 
vaig tenir cap dubte és  Memòria de tu i de mi. A més a 
més penso que és un llibre que em va sortir bé perquè no 
m’ho vaig proposar. 
Quin sistema segueix a l’hora d’escriure?
- La poesia te allò indefinible, has d’esperar que et vingui 
aquesta mena d’impuls. No ets pots asseure i pensar que 
vols escriure un poema sobre la nit, no et ve la inspiració, 
sempre  hi  ha  un moment  donat  que tens  la  necessitat 
d’expressar alguna cosa que tens dins. No pots dir alguna 
cosa perquè queda maco, no queda bé, es nota. El poema 
ha  de  ser  escrit  per  necessitat.  Generalment  sempre 
s’escriu per necessitat, però la poesia encara més.
Pots provocar la inspiració llegint poesia, traduint algun 
poema... però no ho pots fer expressament, has d’esperar 
que surti.
Com és la seva poesia?
- Jo escric tal com raja. No tots els escriptors poden voler 
escriure com Carner, és com si tots els pintors volguessin 
pintar com Rubens. En això he estat  bastant avançada. 
No penso que això sigui entendre la poesia. La poesia és 
la paraula, el significat,  a través de la poesia la paraula 
agafa tota la seva força i significat. Diu el que significa en 
el seu estat més pur i també pel so. El so és important per 
entendre  la  poesia.  Jo  no  he fet  música,  però  sento  el 
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ritme. A través de les traduccions he comprés tot això. 
Totes aquestes poetes famoses que he traduït sí que ho 
feien bé, es basaven en la força de la paraula.
Què llegeix Montserrat Abelló?
-  Agafa  Cares  a  la  finestra i  veuràs  les  autores  que 
m’agraden  i  els  poemes  que  m’agraden.  M’agraden  els 
poemes que escriuen les dones ara, molt, perquè escriuen 
des d’un cos de dona i uns ulls de dona. Abans les dones 
més aviat ens ho amagaven. Ara hi ha moltes dones que 
escriuen bé, moltíssimes. Més dones que homes, també hi 
ha homes, però jo crec que les dones són millors. També 
m’agrada algun noi com Francesc Parcerisses. A ell també 
li agrada la meva poesia, és com una corrent de simpatia, 
em passa amb alguns autors.  
Quina serà la seva següent publicació?
- Estic a punt de publicar un nou llibre, m’agradaria que 
sortís per Sant Jordi.  Aquest també l’he fet molt ràpid. 
Ara em surten així. Així com l’altre estava molt segura, 
aquest no tant.  Però tothom que ha llegit  algun poema 
diu que li agrada molt. Es dirà  El fred íntim del silenci. 
Sempre faig servir un vers que m’agradi.  Aquest em va 
agradar, és una mica esotèric.
Com es va iniciar en el món de la traducció?
- Vaig anar a Anglaterra i vaig conèixer el Toni Turull que 
em  va  regalar  un  llibre  de  la  Sylvia  Plath  que  es  deia 
Arbres d’hivern.  A partir  d’aquí  vaig  conèixer la  Sylvia 
Plath i vaig llegir els seus diaris, on deia “ara em diuen 
que sóc descuidada amb la rima o la mètrica, però ara la 
meva poesia sí que té força i ara em faran un nom!”. És el 
mateix que dic jo, que quan diguis una paraula en veu 
alta  la  sentis,  la  facis  irrefutable,  que  aquella  paraula 
només pugui ser aquella. 
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Quan parla de traduccions, sempre fa referència 
a Cares a la finestra.
- Cares a la finestra és un llibre que té molt de mèrit per 
mi.  Quan  el  vaig  fer  encara  treballava.  Vaig  haver 
d’aconseguir  tots  els  llibres,  mirar  les  biografies  de  les 
poetes estudiant antologies diverses...
Quin criteri de selecció va seguir?
-  Jo  les  vaig  trair  perquè  ja  tenia  una  idea,  un 
coneixement  previ  d’aquestes  poetes  i  m’agradaven. 
Sobretot Sylvia Plath. Llavors vaig triar les 20 que em van 
semblar. 
Sempre ha traduït dones?
- Sí,  perquè els homes ja els tradueixen. Dones no n’hi 
havia cap,  de traduïdes,  no en coneixien ni una.  Emily 
Dickenson era la única que havia publicat.
Ha pensat en traduir les seves poesies a l’anglès?
- Sí, també he traduït algunes poesies meves a l’anglès. 
Sempre les he traduït jo, m’agrada més fer-ho jo. 
Quins projectes té actualment, en aquest sentit?
- Ara m’agradaria continuar traduint l’Anne Sexton, que 
és molt interessant també i ja en tinc bastant, de traduït. 
Ha  mantingut  correspondència  amb  altres 
autors?
- Amb l’Adrienne Rich ens vam escriure molt. Ella va fer 
aquells  poemes  com  de  denúncia  i  com  que  a  mi 
m’agradaven vam estar parlant sobre la poesia, sobre la 
situació mundial... però després va ser quan el seu marit 
es va posar malalt. Ens vam deixar d’escriure.
Amb el Joan Olivé també ens enviàvem algunes cartes. 
No gaire, perquè després ens vam trobar aquí. Em vaig 
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escriure amb més gent, però com que viatjava tant moltes 
cartes se’m van extraviar. 
També ho va fer durant l’exili?
-  No.  Només  vaig  mantenir  correspondència  amb  el 
Carles  Riba,  però  amb  el  temps  s’ha  perdut.  Ens  vam 
escriure un parell de cartes. Érem bastant amics perquè 
jo  l’havia  tingut  a  la  universitat  de  professor  i  també 
coneixia el meu pare. 

Anna Gispert i Montserrat Abelló, durant una de les trobades que 
mantingué Mónica Pérez amb l'escriptora tarragonina l'any 2005.
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Què opina dels joves poetes?
- Els joves sempre m’han estimat molt, m’han recolzat i 
m’ha  ajudat  molt  sense  demanar  res,  mai  no  han 
demanat res a canvi i jo també me’ls estimo molt.
Creu que ha estat una poeta oblidada fins fa poc 
temps?
- En tot el temps que oficialment no m’han fet molt de 
cas, he tingut la sort de tenir molts amics escriptors que 
m’han envoltat.
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