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El 18 de novembre celebrem els 
80 anys de Marta Pessarrodona.

Vet aquí una porta d’entrada a l’univers poè-
tic d’una autora única del nostre temps. A 
la poesia de Marta Pessarrodona no s’hi pot 
entrar de cop, ens adverteixen les editores 
d’aquest volum; no s’hi pot entrar com qui 
esbatana una porta i es fa seu el lloc. Aquí, 
doncs, hi plantem un cartell de «Benvingu-
da», acompanyat d’un recull d’entrevistes, 
ressenyes i assajos que donen una idea de la 
importància de l’obra d’aquesta autora total: 
la poeta, l’assagista, la narradora, la biògra-
fa... Introductora als Països Catalans d’auto-
res com Woolf, Lessing, Sontag, Jong, Plath, 
Stein o Hellman, entre d’altres; aquest llibre 
vol ser un introductor més de Pessarrodona.

Un homenatge merescut per 
celebrar els vuitanta anys d’una 

autora de capçalera.

Aquest Sobre Marta Pessarrodona és per a Co-
manegra una continuació natural de l’esforç 

editorial per recuperar i reivindicar autores 
centrals del nostre segle XX i XXI: Marçal, 
Capmany, Roig, Simó, Arquimbau... Una 
sèrie de llibres que no s’aturarà enguany ni 
s’aturarà aquí, i que amb el darrer llibre d’en-
trevistes de Marta Nadal publicat (Baules. 21 
escriptores i la seva literatura) establia un punt 
de trobada i de múltiples connexions. 

Diversos autors

Sobre Marta 
Pessarrodona

Edició a cura de Marta Nadal i Isabel Granya



En paraules d’Isabel Graña i Marta Nadal:

Marta Pessarrodona és una de les poetes cata-
lanes més importants de la segona meitat del 
segle xx; també podríem haver dit «una de 
les intel·lectuals més importants...», però és 
que ella es reconeix per damunt de tot com a 
poeta. És a dir, en ella, tot neix de la poesia. 
I encara: diem poeta catalana, però també hi 
podríem posar, sense por de ser exagerades, 
universal. Si la nostra no fos una cultura i una 
literatura acomplexada, ho diríem sense por 
de ponderar desmesuradament. Aquest seu 
vuitantè aniversari ens permet fer un repàs 
de la seva obra a partir de la recepció que se 
n’ha fet.

La veritat de Marta Pessarrodona es troba es-
sencialment en la poesia, que ella considera el 
cim més alt de les lletres; una poesia de pen-
sament que va al nucli del conflicte, al nus 
vital, i això la porta a dialogar amb les parau-
les, l’única eina possible per tal de traslladar 
aquell pensament al poema, tot i que sovint, 
com veiem en la seva obra, els mots també 
empresonen. Potser d’aquí, el silenci. De fet, 
Montaigne ja ho deia: «La filosofia és com la 
poesia, però més sofisticada».

Un llibre que és  
una festa d’aniversari

El 18 de novembre celebrem els 80 anys de 
Marta Pessarrodona presentant aquest llibre 
a la Llibreria Ona, en un acte convocat con-
juntament amb el PEN i l’ACEC i amb la 
participació de Jordi Puig, Àngels Gregori, 
David Castillo, Marta Nadal, Isabel Granya i 
la mateixa autora, Marta Pessarrodona, a qui 
se li ha preparat aquest volum en estricta sor-
presa gràcies a la conxorxa de tots els autors 
que hi signen. Hi haurà sorpreses i serà el tret 
de sortida d’una celebració d’aniversari que 
no acaba aquí.


