
BAULES I CONTINUÏTATS

Dones poetes del segle 



“...terra on arrelar i saba 
vella per a fulles noves”

Baules i continuïtats



CLÀSSIQUES MODERNES

Caterina Albert (1869-1966)  
Maria Antònia Salvà (1869-1958)
Clementina Arderiu (1889-1976)
Simona Gay (1989-1969)
Anna Maria de Saavedra (1905-2001)
Rosa Leveroni (1910-1985)



Lírica d'afirmació
Mercè Rodoreda (1909-1983)
Cèlia Viñas (1915-1953)
Montserrat Abelló (1918)
Felícia Fuster (1921-2011)
Maria Beneyto (1925-2011)
Maria Oleart (1929-1986)
Carme Guasch (1928-1998)
Maria Àngels Anglada (1930-1999)
Quima Jaume (1934-1993)
Olga Xirinacs (1936)



... i continuïtats 
Marta Pessarrodona (1941)
Margarita Ballester (1942)
Maria Mercè Marçal (1952-1998)

Montserrat Rodés (1951)
Teresa d'Arenys (1952)
Teresa Pascual (1952)
Vinyet Panyella (1954)
Cèlia Sànchez-Mústich (1954)
Maria Rosa Font i Massot (1957)
Ester Xargay (1958)



... i continuïtats
Susanna Rafart (1962)
Anna Aguilar-Amat (1962)
Margalida Pons (1966)
Gemma Gorga (1968)
Maria Josep Escrivà (1968)
Mireia Vidal-Conte (1970)
Meritxell Cucurella-Jorba (1973)
Mireia Calafell (1980)
Sílvia Bel Fransi (1982)
Blanca Llum Vidal (1986)



Baules i continuïtats 
Decalatge generacional
Montserrat Abelló, Felícia Fuster, Margarita Ballester

Irrupcions i interrupcions
Anna Maria de Saavedra, 

Poesia ocultada
Caterina Albert
Mercè Rodoreda



Baules i continuïtats 
Enllaços
Maria Àngels Anglada, Olga Xirinacs, 

Cruïlles i ruptures
Marta Pessarrodona, Maria Mercè Marçal, 
Susanna Rafart,Gemma Gorga
Mireia Vidal-Conte, Mireia Calafell,
Blanca-Llum Vidal



La poesia,
segons Rosa Leveroni

   
Saber-te font, que encara brolles
coronada de cants, inassolible
per a la meva set, més certa, certa,
i segura i fidel vetllant-me el somni.
Saber-te, font, mirall dels meus estels.



La poesia, 
segons Maria Àngels Anglada

Convidar les poetes és cosa perillosa.
Dic les poetes, no 

els joglars del rei.

 
 

Convidar les poetes és cosa perillosa.
Dic les poetes, no els joglars del rei.
No treuen cap colom de dintre d'un copalta
però potser dards de flama del seu fatigat cor
o d'una nit insomne.
No us en fieu, per sota
les fràgils aparences tenim un cor salvatge
i estranys senyors servim
-ja ho escriví Ausiàs March:
l'amor, el clar país, una cançó d'alosa...
convidar les poetes és, doncs, cosa arriscada.
Tisores de mots tallen les heures de l'oblit
que encerclen una llengua, un bosc amenaçat
o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia.



La poesia,
segons Susanna Rafart

 
 

La força de la poesia és la força del saüc, amarga i 
plena, ascendent en el triomf de la flor blanca, 
crescuda enmig dels marges d'una terra innoble. 
Qui en resisteix l'expandida dolcesa? Qui, 
finalment, es dóna al seu tribut, miraculós destret 
de la bellesa, pols i cadàver d'erms abandonats? 
Arreu i enlloc instal·la amb pobresa la seva neu 
corrupta: és la seva força, la força del que segrega i 
mor, la força del verí que el cor altera, la força 
d'un corrent desfermat de baies negres que 
sepulta la terra de la llum.



Antologies poètiques de 
caràcter general

1936. Antologia general de la poesia catalana, Martí de 
Riquer, J. M. Miquel i Vergés, Joan Teixidor.
1951. Antologia de la poesia catalana (1900-1950), Joan 
Triadú.
1963. Poesia catalana del segle XX, J. M. Castellet, 
Joaquim Molas
1998. Deu poetes d'ara, Dolors Oller
2002. Daltabaix poètic, Lluís Calvo 
2004. Imparables, Sam Abrams, Francesco Ardolino

http://www.sant-cugat.net/daltabaix/convidist.htm


Antologies de gènere
1975. Les cinc branques

1999. Contemporànies. Antologia de poetes 
dels Països Catalans

1999. Paisatges emergents



Montserrat Abelló 
Estimo els teus ulls,
les teves mans, la teva boca,
els teus cabells, els teus
llavis molsuts i càlids.
 
Els narcisos grocs
dins un gerro blau
allargat damunt la taula,
em miren erts i gentils,
elegants, indiferents a
la passió desbordada
del meu viure.

A l'insistent reclam
de la meva mà que escriu.



Maria Beneyto
 L

Jo sóc la dona forta de la Santa Escriptura.
(Mai no hi hagué més feble, més humil criatura.)
Mai no hi hagué un silenci més compacte que el meu
tancant els camins vívids a més crescuda veu.
Ells em motegen freda, i serena, i valenta.
I estic plena de pànic i de tristor calenta.
Ells són sens rels pregones, i sens força i sens pau.
Ells són el covard sempre, o el dolent, o l’esclau.
Ells són els vents aqueixos que ajuden tota flama,
ells, folls, els gots de l’ombra, la veu tensa que clama.
I jo no sé quin núvol equivocat i estrany
posà en mi l’aigua aquesta, de font que no em pertany.
Però mai no vaig dir-los: «Companys, també sóc terra.
De flama sóc i d’aigua, d’elements sempre en guerra…»
No els diguí la por meua a la nit, a la mort.
Prop de mi, no sabria que estic morint-me, el fort…
No és l’estil meu, sabeu-ho, lluir per la ferida
la vida.



Margarita Ballester

Passa, dona feliç, tocada per la mà de la fortuna
vivent. Deixaràs un ressò de pedra i sal si parles
de com vius? – Encara visc en la més tíbia velació
sotmesa, com érem, per la llosa després de ser feliç.   



Maria Mercè Marçal 
El meu amor sense casa.
L’ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa.
El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que 
travessa l’ombra del meu amor sense casa.
Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les 
fulles
que cobreixen la bala que travessa l’ombra del meu amor 
sense casa.
El meu amor que s’emmiralla en els ulls que arrelen en 
el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que 
travessa l’ombra del meu amor sense casa.
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