
Aquesta filla d’un enginyer na-
val català, neix a Tarragona 

el 1918. El 1935 estudia a la 
Facultat de Filosofia i Lletres de 
la Universitat de Barcelona. En 
esclatar la Guerra Civil es pre-
senta a les oposicions convo-
cades per substituir els profes-
sors mobilitzats i obté el primer 
lloc per exercir de professora 
d’anglès en un institut públic de 
Barcelona.

Un cop acaba la Guerra Civil, 
Montserrat Abelló viu l’exili, pri-
mer a França i després a Angla-
terra, on col·labora en l’ajuda als 
refugiats de tot Europa. El 1940, 
ja iniciada la Segona Guerra 
Mundial es trasllada a Xile.

En aquest país coneix el seu 
marit, també exiliat, i neixen la 
seva filla i els seus dos fills; el 
més petit, afectat per la síndro-
me de Down.

Tot i néixer a Tarragona, ha vis-
cut la meitat de la seva vida 
fora de Catalunya. A Xile entrà 
en contacte amb escriptors ca-
talans exiliats com Joan Oliver, 
Domènec Guansé i Xavier Ben-
guerel, i xilens com González 
Vera i Pablo Neruda. L’impacte 
del diagnòstic del seu tercer fill 
provocà en Montserrat Abelló 
una necessitat imperiosa d’ex-
pressar tot allò que com a dona 
portava a dins.
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Escrigué poesia en català i sen-
se seguir els cànons establerts.

El 1960 torna a Catalunya, pu-
blica Vida diària (1963), i des 
de llavors ja no ha deixat d’es-
criure.

Entre les seves obres desta-
quen Foc a les mans (1990); 
Dins l’esfera del temps (1998), 
Premi de la Crítica Serra d’Or; 
el recull de la seva obra poètica 
Al cor de les paraules (2002), 
guardonat amb el Premi Cavall 
Verd de Poesia (2003); el Premi 
Quima Jaume de reconeixement 
a la creació poètica del 2003, i 
el Premi Lletra d’Or del mateix 
any. Montserrat Abelló es com-
promet amb els moviments fe-
ministes des de la dècada de 
1970, i publica antologies de 
poesia escrita per dones com, 
per exemple, Cares a la finestra: 
vint dones poetes de parla an-
glesa del segle XX (1993).

Una altra de les passions de 
Montserrat Abelló és la traduc-
ció de poetes anglosaxones. 
L’any 2007 rep el Premi Cavall 
Verd – Rafael Jaume per les tra-
duccions de Sylvia Plath.

L’any 2008 rep el Premi Jaume 
Fuster dels escriptors catalans i 
el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, de tal manera que 
esdevé la tercera dona a rebre 
aquesta distinció, i el Premi Na-
cional de Cultura. Montserrat 
Abelló és sòcia d’honor de l’As-
sociació d’Escriptors en Llengua 
Catalana i està considerada una 
autora fonamental per a la poe-
sia i la traducció catalana de la 
segona meitat del segle XX.

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/montserrat-abello

http://www.escriptors.cat/autors/abellom/pagina.
php?id_sec=208

http://www.vilaweb.cat/noticia/2719897/noticia.html
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