
El miracle és viure
Montserrat Abelló roman entre nosaltres

A Badalona vam tenir la sort de comptar amb la presència de 
Montserrat Abelló en diverses ocasions, i concretament a l’Espai 
Betúlia va venir per a recitar els seus poemes, i també quan es 
va representar l’espectacle de Mireia Chalamanch A Silvia Plath, 
basat en les traduccions de la Montserrat Abelló, i encara un parell 
d’ocasions més perquè ens va voler acompanyar en activitats que 
li interessaven. El record que va deixar-nos és tan entranyable que 
sentim que roman entre nosaltres. Per això no hem volgut deixar 
passar l’oportunitat de recordar-la just al voltant del dia de la dona 
treballadora, amb aquest matís combatiu i alhora alegre que ella tenia.

Aquesta exposició itinerant pretén fer un recorregut significatiu 
per la trajectòria vital i literària de la poeta: la seva infantesa i 
l’aprenentatge de l’anglès a Londres, l’exili a Xile durant gairebé vint 
anys i la formació de la seva família, el retorn a Barcelona l’any 1960 
i, finalment, la incorporació i implicació a la societat literària catalana 
i la defensa dels drets de les escriptores, la traducció de poetes 
anglosaxones –entre d’altres, Sylvia Plath, Adrianne Rich o Anne 
Sexton- i la publicació continuada dels seus poemaris, reunits fins 
l’any 2002 al volum Al cor de les paraules.

02_03_2016 al 12_03_2016
Exposició: Montserrat Abelló. Visc i torno a reviure

Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes



10_03_2016 • 20 h
Concert de Mirna Vilasís, 
acompanyada a la guitarra per 
Xavier Múrcia, cantant poemes de 
Montserrat Abelló, del disc Espero 
meravelles 

02_03_2016 • 19.30 h
Presentació del llibre El miracle és 
viure, amb Laura Borràs, directora 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes i Xavier Montoliu, tècnic 
de la ILC i curador de l’obra

Un espectacle musical basat en 
l’obra de la poeta. Un projecte 
engrescador en què totes dues van 
treballar fins poc abans de la mort 
d’Abelló. Espero meravelles és el 
testimoni d’aquest projecte. Tretze 
poemes de Montserrat Abelló, 
cantats per Mirna Vilasís i musicats 
per Xavi Múrcia. Versos que ja 
han esdevingut eterns i que Vilasís 
trasllada a les cristal·lines aigües 
del folk, el jazz i la cançó d’autor. Un 
homenatge a un dels grans noms 
de la cultura de casa nostra. La 
reafirmació de la transcendència i la 
transversalitat de la seva obra.

Un segle de vida de Montserrat 
Abelló. Fins l’últim dia, el 9 de 
setembre de 2014, amb noranta-
sis anys, i molt més enllà, activa i 
compromesa amb la poesia i amb 
aquest llibre que a través de les 
seves vivències, recupera el fil 
conductor de la seva existència.

ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47, 08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55, espaibetulia@badalona.cat
www.espaibetulia.cat

Horari:
Dilluns de 16 a 20,30 h
De dimarts a divendres d’11 a 14 h i de 16 a 20,30 h
Dissabte de 10 a 14 h


