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abia que era 
la traductora 
de qui,  ella, 

considera una de 
les millors poetes 
del segle XX, Syl-
via Plath, la mal-
aurada autora del 
recull poètic Sóc 

vertical. També sabia que havia 
traduït la poesia d’Alice Walker, l’ 
autora de la impressionant autobi-
ografia El color púrpura. Més tard 
vaig saber que era la mare de Mire-
ia Bofill, una bona amiga  amb qui 
he tingut ocasió de compartir ide-
es i inquietuds. Per aquest motiu, 
vaig saber que va viure exiliada a 
Mèxic durant 20 anys, què és lli-
cenciada en filologia anglesa, que 
havia escrit nombrosos llibres 
de poesia recollits a Al cor de les 
paraules  (2002). Mentrestant, 
ha estat guardonada amb molts 
premis i distincions. És membre 
d’Honor de les Lletres Catalanes i 
Creu de Sant Jordi (1998). Durant 
aquest any 2008, als 90 anys, ha 
rebut el premi Jaume Fuster i el 
Premi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes. 

La poeta  té un posat senzill i un 
somriure viu, captivador. El seu 
tarannà és absolutament entra-
nyable, posa en dubte ser mereixe-
dora de tant reconeixement. Creu 
que el seu únic mèrit és la tenaci-
tat, que és reconeix la seva obra 
poètica, però també els seus tre-
balls com a traductora. “Traduint”, 
ens diu, “he passat molts bons 
moments a la vida. És una tasca 
que m’apassiona i, sens dubte, ha 
influït en la meva poesia”.

Per Cares a la finestra, un recull 
de l’obra de 20 poetesses de par-
la anglesa, vaig tenir l’oportuni-
tat de connectar amb ella. S’havia 
representat al Grec de l’any 1998 
i volíem fer una adaptació, al Pati 
Mannig de Barcelona, amb motiu 
del 8 de març de l’any següent. És 
va alegrar molt i només va fer que 
facilitar que el projecte es pogués 
dur a terme. 

A Montserrat Abelló se la troba 
sovint a llocs com La Bonnemai-
son, és habitual de les convoca-
tòries de l’Institut Català de les 
Dones i a presentacions de llibres. 
Divendres, sense anar més lluny, 
era a la llibreria Pròleg, on es pre-
sentava l’Agenda de les Dones 
2009. Jo havia acabat de comprar 
el seu darrer poemari El fred íntim 
del silenci...  “Em recordes com 
et dius?”, reia prudent... Aquest 
darrer recull de poemes és d’una 
precisió absoluta. Genera una 
serenitat perfecta, pròpia de qui 
ha viscut aprofitant cada al·lè de 
la vida de forma intel·ligent: “...
I em pregunto si/ són de debò els 
canvis,/els nous invents sorgits/ 
al llarg d’una existència,/ quan 
encara hi queden/ tants nusos per 
desfer”. Els nusos..! Seria fantàstic 
que, poetes com l’Albelló, fossin 
de lectura obligada als instituts!

Montserrat 
AbellóIl Circo di Venezia planta 

la seva vela a Granollers
Granollers

E.M.

La gira per Catalunya d’Il Circo di 
Venezia fa parada a Granollers. Des 
d’aquest divendres i fins el 17 de 
novembre, la companyia instal·la al 
parc firal una vela de 37 metres de 
diàmetres per a 1.400 espectadors, 
en què s’exhibirà un circ “de qua-
litat, que marca la diferència”, en 
paraula de Sònia Miranda, coordina-
dora i acròbata de la companyia. 

 Il Circo arriba a Granollers amb 
un espectacle de sis mesos de vida 
amb molt bona acollida del públic. 
“Catalunya té una forta cultura de 
circ i el públic sap identificar quan 
és de qualitat”, explica Miranda. 
“Nosaltres no ens podem queixar, 
pel que fa als espectadors. Hem 
sabut plantejar una proposta atracti-
va que s’ha difós amb el boca orella. 
Durant les estades a Catalunya, sem-
pre hem acabat amb l’envelat ple”. 

El nou espectacle d’Il Circo di 
Venezia recrea una història que té 
lloc a la ciutat italiana que li dóna 
nom. El decorat recrea amb detall, ja 
des de l’entrada al circ, l’arquitectu-
ra veneciana típica. “El circ de quali-
tat no només s’identifica per la tèc-
nica dels números acrobàtics, sinó 
per la cura en els detalls. Per això 
hem esmerçat esforços en la infra-
estructura externa i interna, com 
la il·luminació, la incorporació de 

 Al muntatge participen artistes professionals de diferents arts escèniques (teatre, dansa i circ)

L’espectacle, que fusiona diverses arts escèniques, es podrà veure durant 10 dies
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noves tecnologies...”, apunta Miran-
da. En la sessió actuen 23 artistes 
professionals d’arreu del món, amb 
la direcció escènica de la companyia 
teatral argentina La Fiesta Escéni-
ca. De fet, la fusió de diverses arts 
escèniques (teatre, dansa i circ) és la 
base del muntatge, d’una hora i mitja 

de durada, aproximadament. 
L’estrena serà aquest divendres, a 

les 7 de la tarda. La resta de sessions 
seran els dies laborables, a les 7 de 
la tarda; els dissabtes a 2/4 de 6 de 
la tarda i a 2/4 de 8 del vespre i, diu-
menges, a 2/4 d’1 del migdia i a 2/4 
de 8 del vespre.

El grup vallesà Arangu reuneix un centenar 
d’extres al primer videoclip, rodat al 2046

Granollers

Un centenar de persones van participar en el rodatge del 
primer videoclip del grup Arangu, de Granollers, que va 
tenir lloc dimecres a la tarda a la sala 2046. La majoria 
dels assistents eren estudiants de l’IES Celestí Bellera, a 
banda d’alguns ballarins de l’escola de salsa del Casino, 

que havien de simular un ambient festiu dins una disco-
teca. Els extres van seguir les indicacions del cos tècnic 
del rodatge, format per unes 50 persones. El videoclip 
d’Arangu arrenca amb un concert improvisat de la banda 
en un terrat, mentre interpreta el tema Mother Affection. 
Des de l’alçada, el grup comença a despertar l’interès 
dels vianants, que s’aturen per trobar l’origen d’uns rit-
mes nous, càlids i enèrgics. El rodatge i la postproducció 
d’aquesta i altres escenes s’allargarà fins diumenge.
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