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Un ancoratge a la llum, un aixopluc, camins que es bifur-

quen, retorns, preguntes i silenci. La veu amarga i la veu espe-

rançada, transitant entre les flors, pels corriols de la lluna, en 

aquest planeta trepitjat. Així és la poesia de Montserrat Abe-

lló, vital i rebel, inquisitiva i obstinada. Per això hi creiem i l’es-

timem, i l’hem convertit en música i en un nou recorregut per 

endinsar-nos-hi d’una manera diferent. Volem que respiri en-

tre nosaltres, que ens presti els seus ulls per mirar-hi a través. 

Volem vibrar en el cor de les seves paraules, sentir la seva soli-

tud i la seva valentia, plantar en la seva terra els nostres peus.

Tot sembla tan senzill és un llibre i un disc. Un recull de la 

poesia de Montserrat Abelló, escollida per la cantant Celeste 

Alías i la poeta Laia Noguera, i un disc que conté una part im-

portant d’aquesta tria, musicada per Celeste Alías i en alguns 

casos també per Santi Careta. Un conjunt exquisit.

Celeste Alías, des que l’any 2010 va descobrir la poesia 

d’Abelló, s’hi emmiralla recitant, creant melodies instantà-

nies, deixant-se sorprendre per com ressonen aquestes parau-

les en la seva pròpia veu. L’entusiasme ha fet créixer el projecte 

i s’hi han incorporat altres músics: Santi Careta a la guitarra, 

David Mengual al contrabaix i Oriol Roca a la bateria. I tres 

poetes: Meritxell Cucurella-Jorba, Sònia Moya i Laia Nogue-

ra. El resultat és aquest disc commovedor.

Publiquem el disc acompanyat d’un llibre que hem editat 

nosaltres mateixes, posant-hi tota la càrrega d’amor i iŀlusió 

que sentim per aquest projecte.

El llibre té tres apartats: «Canten les dones», «Són parau- 

les que m’emprovo» i «Aquest amor tan persistent». El primer 
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conté els poemes musicats i recitats en el disc, en l’ordre d’apa- 

rició de les cançons, per a qui vulgui escoltar-lo tot llegint.

El segon apartat, «Són paraules que m’emprovo», con-

té poemes que en part apareixen al disc, recitats o cantats 

seguint el mètode de la improvisació. També hi hem inclòs 

poemes que, tot i que no apareixen a la gravació, diem en els 

nostres concerts i, per tant, són de la «família» dels poemes 

musicats.

Finalment, «Aquest amor tan persistent» conté una colla 

de poemes que no volíem deixar fora de la tria. Alguns d’ells fa 

anys que ens acompanyen i els sentim necessaris en una anto-

logia d’Abelló.

El criteri d’ordenació dels poemes no és cronològic, sinó 

estètic i sentimental. Els hem ordenat per motius musicals, en 

el cas de la primera secció i la meitat de la segona, i la resta 

per intuïció amorosa, com si estiguéssim ordenant els nostres 

propis poemes, en consonància amb el leitmotiv d’aquest 

projecte: fer-nos nostra la poesia d’Abelló. 

Esperem que Tot sembla tan senzill sigui un motiu de goig 

també per a vosaltres. Volem celebrar aquesta poeta exceŀlent 

i estimada que ens ha donat tantes alegries i certeses, i volem 

continuar repetint la seva poesia, que ens commou i ens ali-

menta.

Abans d’endinsar-nos al cor d’aquests poemes, donem les 

gràcies a Miquel i Mireia Bofill i Abelló, per haver-nos donat 

suport en les nostres iniciatives de crear a partir de la poesia 

d’Abelló i de donar-la a conèixer. Sense la seva complicitat, ni 

el disc ni el llibre no haurien estat possibles.

I gràcies, és clar, a Montserrat Abelló, perquè amb ella ens 

ancorem a la llum com si ens hi anés la vida, i aquesta és la 

força que ja tenim. 

Celeste Alías i Laia Noguera
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Fèrtil

Al bosc on hi ha la deu, tot és silenci.

Camina la poeta amb les mans buides,

pitjant amb gratitud la terra fèrtil.

Poeta són els arbres. Poeta són les ombres

i el sol que broda l’aire. Camina la poeta.

S’hi perd i s’hi retroba. Somia certitud.

I s’atansa a la deu, la deu que és mare.

Pren l’aigua amb les mans buides,

rebent amb gratitud la parla fèrtil.

I el gran silenci.

Per a Montserrat Abelló

Laia Noguera

Com si ens hi anés la vida
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El cor em bat

El cor em bat com una

vàlvula massa oberta.

La sang hi puja a glopades

i la gola se’m tanca

com si hi manqués l’aire.

Em persegueixen imatges

de cares i ulls esglaiats.

La foscor acusadora

d’aquests rostres

m’omple d’una fonda tristesa.
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Canten les dones

Tenies en els ulls

cansats

tanta mort i alegria.

Tan desconsol 

i     felicitat.

Units

pel fràgil

fil

de la vida.



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.   
10.  
      
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

El disc
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Parlen les dones / Fèrtil
El cor em bat
Tenies en els ulls 
Tot és així com un vent / El vent damunt la pell
Voldria endinsar-me
No podré tornar a saber mai
En la foscor del capvespre
Tot sembla ben senzill / M’he anat perdent 
Jo no sóc jo, sóc l’altre
Espero meravelles / Plantar sobre la terra / Al 
       jardí plou / Visc i torno
Sovint diem

Altre cop sola
Vinc de lluny
Tulipes 
Plaer de viure
Espera
Cau la nit
La vida
La nit

Són paraules que m’emprovo

Canten les dones

Cançons



Celeste Alías: veu
Santi Careta: guitarra
David Mengual: contrabaix
Oriol Roca: bateria

Meritxell Cucurella-Jorba, Sònia Moya i 
    Laia Noguera: recitació

Santi Careta i Celeste Alías: producció musical

Totes les peces són compostes per Celeste Alías, ex-
cepte «Espero meravelles», que és composta per Santi 
Careta, i «Parlen les dones», «Voldria endinsar-me» i 
«Sovint diem», que són compostes per Celeste Alías 
i Santi Careta.

Tot sembla tan senzill ha estat enregistrat l'11 i el 12 
de juliol del 2016 als Estudis Koryland (Barcelona) per 
Nacho López. Mesclat i masteritzat per Quim Puigtió 
«Kato».

Músics, poetes i tècnics
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Com si ens hi anés la vida

9  

Canten les dones

15  Parlen les dones

16  El cor em bat

17  Tenies en els ulls

18  Tot és així com un vent

19  El vent damunt la pell

20  Voldria endinsar-me

 21  No podré tornar a saber mai

22  En la foscor del capvespre

23  Tot sembla ben senzill

24  M’he anat perdent

26  Jo no sóc jo, sóc l’altre

27  Espero meravelles

28  Plantar sobre la terra

29  Al jardí plou

30  Visc i torno

31  Sovint diem

Taula
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Són paraules que m’emprovo

35  Altre cop sola 

36  Vinc de lluny

37  Tulipes

38  Plaer de viure

39  Espera

40  Cau la nit

41  La vida

42  La nit

43  Sota els salzes

44  Saber que ha arribat

45  Desembasto els anys

46  Visc per no morir

47  Tot moment és

48  No hi ha domini en les estrelles

49  Ens encercla un odi ancestral

50  Voler dormir, no sentir

51  Cau la tarda

52  Mai no serà el vent

53  Set

55  Retorn

Aquest amor tan persistent

65  I dins meu una veu em diu

66  És el no saber

67  Tu saps com la llum
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68  És en aquests 

69  Tots els desitjos s’acumulen

70  Un camí

71  Marxaré

72  Saber que ja no hi ha ulls

73  I aprenc a dir que No

 74  Em desperto trasbalsada

75  Cadascú ha de tenir

76  T’he estimat

77  Estimo els teus ulls

78  L’amor avui m’és

79  I aquests amors difícils

 80  Res no omple

81  Deixa’m tornar-te a dir

82 M’equivoco quan ho dic

83  Serà potser només

Procedència dels poemes
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El disc
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Aques-

ta primera 

edició de Tot sem-

bla tan senzill, de Mont-

serrat Abelló i Celeste Alías, 

s’ha presentat al teatre Kursaal, 

de Manresa, el dia 20 d’octu-

bre de 2016, en el marc 

del cicle Tocats 

de Lletra.


