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“Tinc la necessitat que em llegeixin 
per sobre que em comprin o premiïn”
Entrevista a Montse Maestre Casadesús, escriptora i poeta

Ripoll

Jordi Remolins 
Què és Pell morta?

És un poemari on no volia 
que ningú es perdés en els 
títols i subtítols. Tothom 
sap què és una pell morta, 
allò que es desprèn quan ja 
no serveix i no forma part 
del cos, i les tres parts són 
metàfores del mateix cos. Per 
això es diuen Ferida, Crosta i 
Cicatriu. No volia ningú que 
s’hi entretingués massa, sinó 
que veiés que es tractava d’un 
procés de guarició. De des·
prendre’t d’una cosa que ja no 

portes amb tu.
És poesia apta per ser tra-

duïda?
Tots els meus versos tenen 

una estructura mètrica con·
creta. Hi ha decasíl·labs i ale·
xandrins, dos tipus de versos 
que m’agraden molt. També 
hi ha hexasíl·labs i octosíl·
labs, versos de recompte 
parell. Quan fas una tra·
ducció, acabes sacrificant la 
mètrica o el ritme o el signi·
ficat. Que tot coincideixi és 
molt complicat.

Li desagrada la poesia 
rimada?

En aquest cas no ho és, 

perquè em va sortir així. Ara 
mateix hi ha molta poesia que 
no és rimada. Ens han edu·
cat tant, simplificant·ho, en 
la base del rodolí, que quan 
hem fet BUP i COU i ens han 
mostrat Papasseit o Carner, 
ens hem perdut, perquè no 
teníem una bona base. I la 
poesia pot rimar, però tampoc 
cal. En cap cas tinc mania a la 
rimada, simplement em sento 
més lliure desfent·me’n.

Les tres fases de Pell mor-
ta parlen de vostè?

Els poemes estan escrits en 
primera persona, per tant, hi 
ha un joc poètic. Pot ser que 

hagi viscut una experiència 
similar o no, però tampoc és 
definitori. El que ho és, és el 
que vull explicar: el procés 
d’una ruptura que s’entén 
de parella, però podria tras·
lladar·se a moltes altres 
ruptures, on de cop passes 
de ser un “nosaltres” a ser 
un “jo”. Desapareix la plura·
litat, i t’has de situar en un 
jo reconstruït, per poder fer 
nous nosaltres. La tercera 
part és bastant feminista. És 
un nosaltres amb la família, o 
un nosaltres amb companyes. 
Tot i estar escrit en primera 
persona, la voluntat és de 
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Montse Maestre ha publicat el poemari ‘Pell morta’ amb l’editorial Trípode

transcendir·la per donar un 
missatge universal. Tothom 
ha viscut una ruptura, un 
dolor, un recompondre i 
reconstruir·se i han sabut 
sortir del pou i abraçar noves 
coses.

Presentacions  
a Vic i Alpens

Ripoll

J.R.

Encara que fa vuit anys va 
guanyar el premi de nar·
ració curta Helena Jubany 
–la jove assassinada a 
Sabadell el 2001 en unes 
circumstàncies que encara 
ara estan per resoldre–, 
Montse Maestre considera 
que Pell morta és en rea·
litat el seu primer llibre, 
perquè aquella primera 
publicació en forma de 
fulletó que s’encartava al 
diari Ara no tenia el valor 
com a tal. En canvi, es mos·
tra copartícip del suport a 
una família Jubany que li fa 
pensar que tot plegat enal·
teix aquella experiència 
per sobre d’un simple cer·
tamen. En aquell cas, però, 
no hi havia una editorial ni 
presentacions al darrere, 
tot el que embolcalla un 
llibre com a tal. És mestra 
en tallers de poesia a l’Es·
cola de Persones Adultes 
de Vic i també a la UVic. 
Pell morta ha estat editada 
per Trípode després que 
una amiga ho fes arribar a 
l’editorial. Aquest mateix 
dilluns el presenta a Vic, a 
la Foster & Wallace, amb 
presentació de Maica Ber·
nal, i diumenge ho farà a 
Alpens, amb Roser Iborra, 
barrejant recital i dansa 
amb Núria Poquet i Rut 
Rigat.

(Continua a la pàgina 47)

Voluntaris per passejar 
gent gran en tricicle
Ripoll El projecte “En bici 
sense edat”, que oferirà la 
possibilitat de passejar avis 
i persones amb mobilitat 
reduïda amb tricicle, ha 
reunit 18 voluntaris que 
s’estan formant. La inicia·
tiva va ser la proposta més 
votada en els pressupostos 
participatius d’aquest any, 
amb 15.000 euros que han 
servit per adquirir un trici·
cle elèctric. El servei servirà 
tant per passejar particulars 
com persones que formen 
part d’entitats o de la Fun·
dació Guifré. J.R.
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És més creativa des del 
patiment o des del benestar?

Vaig escriure aquests poe-
mes estant molt bé. No són 
escrits de dolor. Sí que hi ha 
la tendència a creure que la 
poesia tendeix a explicar el 
moment de dolor, de tristesa, 
de pèrdua, de mort, de sepa-
ració. Però també hi ha molta 
poesia amorosa molt bonica, 
que no cal que vagi a raure-
hi. La prologuista del llibre, 
Sònia Moll, hi afirma que no 
em recreo en el dolor, sinó 
que hi passo de puntetes.

De poesia se’n fa molta, 
però creu que se’n llegeix 
tanta?

Sam Abrams, que em va 
fer de professor, diu que la 
poesia catalana està en un 
bon moment. Hi ha molta 
gent que en llegeix, i a més de 
qualitat. Ara bé, és un sector 
una mica minoritari, per allò 
que deia de la mala educació 
en poesia. En tenim el record 
que és difícil, que no s’entén, 
que és per a intel·lectuals. 
Hi ha prejudicis que caldrà 
destruir amb el pas del temps, 
però cada vegada la gent s’hi 
acosta més, perquè proliferen 
els recitals de poesia. És més 
fàcil anar a un recital que no 
anar a la biblioteca i agafar 
un llibre. Molta gent ens diu 
que després d’un recital els 
resultarà més fàcil agafar-ne 

un llibre. Tenim por d’una 
poesia molt arcaica, rimada, 
amb un lèxic complex, amb 
un significat ocult. Però exis-
teix aquesta poesia urbana, 
més disbauxada, on hi arriba 
tothom. L’últim llibre que 
he llegit, de Roc Casagran, 
és comprensible en el seu 
missatge per un 90% de la 
població. Ho fa utilitzant un 
llenguatge senzill i alhora 
complex que ens fa pensar. I 
ens cal trencar clixés, tot el 

que portem a la motxilla.
Haver d’interpretar el 

que vol dir l’autor i els seus 
egocentrismes ha fet molt 
de mal?

Ara llegeixo molta poe-
sia, però encara hi ha molts 
autors actuals que em cauen 
a les mans i no els entenc. I, 
així i tot, hi ha alguns autors 
que encara que no els enten-
gui m’encanten. Perquè m’ar-
riben.

En la seva faceta d’educa-
dora, troba la mateixa pre-
disposició en la poesia que 
en la ficció?

Veig el canvi. M’apassiona 

tant el que faig que quan 
ensenyo poesia costa, però 
tot depèn de la forma com els 
empenys a entrar en aquest 
món. Calculo molt què cal 
llegir, en quin ordre, en quina 
etapa. Ho faig des de la intro-
ducció de la poesia a l’aula, 
treballant l’exili, la violència 
de gènere o un procés migra-
tori, que em serveixen per al 
meu objectiu. A la gent els 
sobta, però al final em dema-
nen que els llegeixi poemes. 
Se n’enamoren, perquè si els 
arriba a través del canal de la 
passió, els resulta impossible 
escapar-ne.

La Montse Maestre del 
futur encara escriurà poe-
sia?

Segur que sí, però tinc un 
problema que m’ha acom-
panyat sempre. M’agraden 
tantes coses, que encara tinc 
un llibre acabat de poesia 
infantil i juvenil, i una novel-
la escrita durant deu anys a 
la qual li falten dos capítols 
i un epíleg, que tot ho vaig 
fent així sense saber quan hi 
tornaré.

És molt més complicat 
que et publiquin que no pas 
escriure...

Vaig tenir la sort que Asun 
Guardiola coneixia l’edito-
ra, i em va facilitar que em 
llegís. Allò complicat d’un 
editor o editora és que et 
llegeixi. Que li agradi o no, és 
una altra cosa.

Creu en els concursos?
Vaig presentar-me al con-

curs d’Helena Jubany perquè 
hi havia una bona raó al dar-
rere. M’he presentat a altres 
concursos i no descarto con-
tinuar-ho fent, tot i que ara 
mateix estic buscant més ser 
llegida. Són vies per entrar 
al món literari, totes igual 
de lícites. En tot cas he sigut 
jurat i m’ha servit per veure 
que a tot arreu on he estat 
era molt net. Els que potser 

no acabo de veure són els 
que consoliden gent ja prou 
consolidada anteriorment.

Hi ha la dita que hi ha 
més escriptors que lectors a 
Catalunya...

Costa molt generalitzar, 
però veig que molta gent 
es guia per la moda. Per les 
llistes dels més venuts. Ens 
cal més crítica literària, i 
que arribi a més gent per-
què pugui triar amb criteri. 
Es llegeix bastant, però ens 
calen les eines per escollir 
un bon llibre.

Creu que hi ha bons crí-
tics?

Pocs i poques, i poc valents 
i valentes per dir el que valo-
ren.

I bones editorials?
Hi ha la petita empresa o 

la gran empresa. Podríem 
parlar durant hores de qui 
domina el mercat, i si ho fa 
en pro de la qualitat literària 
o de la gran empresa. Soc 
partidària d’editorials peti-
tes. Sempre que he enviat 
algun original, ho he fet 
mirant quin ideari hi havia 
al darrere. Tinc la necessitat 
que em llegeixin per sobre 
que em comprin o em pre-
miïn.

Hi ha mals editors?
Seguríssim. I els que 

només editen per vendre. En 
canvi, Trípode cuida la tipo-
grafia, paper, presentacions, 
l’editora sempre ve a donar 
suport. És un esperit d’equip, 
amb correctora, editora i 
maquetista: un projecte col-
lectiu.

Li serveixen les xarxes 
socials per promocionar-se?

No m’interessen. Per mi és 
la despersonalització màxi-
ma. No tinc xarxes digitals. 
De socials, moltes. No vull 
exposar-me al públic. No 
m’agrada, i de fet algunes 
amigues se m’han enfadat 
perquè he demanat que 
traguessin fotos on jo apa-
reixia. Les xarxes digitals 
desprotegeixen la nostra 
intimitat.

(Ve de la pàgina 46)

“Hi ha prejudicis, 
però cada cop 
hi ha més gent 

que s’acosta a la 
poesia”

“Tinc una novel·la 
escrita durant deu 

anys a la qual li 
falten dos capítols 

i l’epíleg” 


