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sa del desencant amb la manera 
com s’estava organitzant la demo-
cràcia i es va bolcar completament 
en l’escriptura. Quan les estructu-
res polítiques es van tornar massa 
rígides i impermeables les va dei-
xar perquè necessitava un espai 
amb més llibertat. El seu objectiu 
anava molt més enllà de modificar 
la realitat política concreta. Marçal 
s’havia proposat crear tot un ima-
ginari nou a través de la poesia. 

La biografia també és  
un retrat generacional 
“Les etapes de la seva vida són molt 
marcades”, explica Julià a Maria-
Mercè Marçal. Una vida. Marçal va 
viure a Ivars d’Urgell només fins 
que va fer deu anys, llavors va anar 
a estudiar a Lleida i després a Bar-
celona. Es va decidir per “una vida 
nòmada” no només en el sentit li-
teral. Anava superant etapes vitals 
marcades per compromisos amb 
les grans causes, i aquest procés 
d’evolució és el que recull la seva 
poesia.  

Des del naixement de la seva fi-
lla Heura el 1980, va batallar per-
què ella mateixa fos acceptada com 
una mare soltera, i també esperava 
l’acceptació del seu lesbianisme 
per part de tothom. “Va ser molt 
valenta –recalca Lluïsa Julià–, de 
parlar de tots aquests aspectes de 
la seva vida públicament en el marc 

Maria-Mercè Mar-
çal –diu Lluïsa Ju-
lià, autora de la se-
va primera biogra-
fia, que acaba de 

publicar Galaxia Gutenberg– es di-
ferencia per la seva radicalitat 
d’experiència de totes aquelles 
persones de la seva generació que 
si bé cultivaven idees polítiques 
molt audaces, a l’hora de realitzar-
les es feien enrere. Ella, en canvi, 
ho duia tot fins a les últimes conse-
qüències, vivia tal com s’havia pro-
posat viure.  

Marçal era “una persona de po-
ble petit i econòmicament depri-
mit”, diu Julià. “A més, els seus pa-

✒✒✒✒ Simona Škrabec

Maria-Mercè Marçal ho havia de passar tot pel seu cos: el 
que no era viscut, per a ella no valia. El que li passava per la 
ment, ella ho havia també d’experimentar. És per això que en 
el seu cas, la literatura i la vida es confonen completament. 
Lluïsa Julià publica ara la primera biografia de l’autora

res, per una qüestió d’herències, 
van haver d’abandonar la casa pai-
ral i adaptar-se a una vida modes-
ta –continua–. I de cop i volta, Mar-
çal va arribar a Barcelona i evident-
ment ho volia absorbir tot, la ciutat 
la va enlluernar”. A la universitat, 
Marçal es va integrar al grup de po-
etes de la mà de Ramon Pinyol, el 
seu futur marit. Tot i que més tard 
es van distanciar, li estaria agraï-
da per haver-la introduït als cer-
cles artístics. Aquest període va es-
tar marcat també per la creació de 
l’editorial Llibres del Mall i la pu-
blicació del seu primer poemari, 
Cau de llunes, amb el qual va gua-
nyar el premi Carles Riba el 1976. 
En aquells moments l’autora tenia 
24 anys. 

La seva vida pública va experi-
mentar un gir quan va comen-

çar a militar al Partit Socia-
lista d’Alliberament Naci-

onal (PSAN). La seva ac-
ció política va estar 
guiada des del principi 
pel lema de Lev Trotski 
d’actuar sempre “des 
d’ulls de dona”. Va apro-
fundir el seu activisme a 

través de la Universitat 
Catalana d’Estiu de Prada 

de Conflent, on va muntar 
la secció de feminisme. Va 

abandonar aquesta doble mili-
tància, política i feminista, a cau-
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El moment dramàtic d’haver de deixar la masia 
dels seus avis quan només tenia tres anys va 
quedar gravat en la memòria de Maria-Mercè 
Marçal per sempre: “El meu pare feia entrar dins 
una saca, per endur-se’l, un gat que miolava i s’hi 
resistia. La meva mare plorava. Curiosament en 
grec, el mot per dir trasllat, mudança, és metàfo-
ra. Un caprici lingüístic, potser irònic, lliga el meu 
primer record a la poesia”. Tota la poesia de Mar-
çal va quedar marcada per aquesta primera ex-
periència d’expulsió d’una casa segura. La po-
eta va conservar per sempre més la noció de pro-
visionalitat i alhora la necessitat d’arrelar en es-
pais improvisats com les fissures en una roca o 
escletxes en una paret.  

El conjunt de la seva obra poètica, escrita entre 
el 1973 i el 1998, torna a ser a les llibreries en una 
acurada edició que, a més, té un preu assequible. 
Aquesta edició de l’obra completa conserva el tí-
tol de la seva primera edició a l’editorial 3i4 de 
l’any 1998, Llengua abolida, però aporta una re-
visió rigorosa i a fons de tot el material. S’han tin-
gut en compte totes les edicions dels seus poe-
maris, comparant també les edicions diferents 
d’un mateix llibre, per construir un aparell de no-
tes que permeti constatar la procedència dels 
textos i també conèixer les possibles variacions. 
“La vigència de la seva poesia continua avui ben 
viva”, considera la seva biògrafa Lluïsa Julià. La 
poètica del cos de Maria-Mercè Marçal ha creat 
una arrel tan profunda que no es tracta només 
d’imitar la seva veu, sinó que els poetes d’ara la 
llegeixen perquè els ajuda a obrir noves vies de 
reflexió. Marçal va aconseguir que les dones es-
criptores deixessin de ser llegides com autores 
marginals. Va maldar tota la seva vida per cons-
truir una genealogia literària femenina i volia 
connectar la literatura catalana amb l’europea, 
com demostra per exemple la seva novel·la La 
passió de Renée Vivien (1994). 

La poesia de Marçal no encaixa fàcilment en la 
tradició acadèmica, per això ha sigut molt impor-
tant per a l’estudi de la seva obra la creació de 
la Fundació Maria-Mercè Marçal, impulsada per 
Fina Birulés i Heura Marçal. La fundació organit-
za cada dos anys unes jornades d’estudi que han 
permès el desenvolupament d’una important re-
flexió teòrica al voltant de la seva poesia. No és 
sobrer subratllar que ja existeixen quatre tesis 
doctorals dedicades a la seva obra i que totes 
s’han publicat també en forma de llibre. A més, 
després de la seva mort prematura el 1998, els 
seus poemaris i la novel·la s’han continuat tradu-
int i divulgant més enllà de les nostres fronteres. 
Les seves obres es poden llegir en espanyol, 
francès, italià i alemany, entre altres llengües.  

També cal recordar que 
a més dels poemaris re-
units a Llengua abolida i 
la seva única novel·la, 
Marçal va escriure assa-
jos de reflexió sobre la li-
teratura, que es van re-
unir el 2004 en una edi-
ció a cura de Mercè Ibarz 
amb el títol Sota el signe 
del drac. Marçal va ser 
també una excel·lent 
traductora. En aquest 
camp destaquen les ver-
sions, fetes en col·labo-
ració amb Monika Zgus-
tova, de les poetes rus-
ses Anna Akhmàtova i 
Marina Tsvetàieva, com 
també la traducció de 
les obres de Colette, 
Marguerite Yourcenar i 
Leonor Fini. 
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imaginat, amb la filla Heura sem-
pre al costat, es van estroncar de 
cop. El procés de la seva malaltia va 
establir un paral·lelisme tràgic 
amb la novel·la sobre la poeta fran-
cesa, publicada el 1994, com si in-
tuís que la seva pròpia vida també 
s’acabaria prematurament. Renée 
Vivien, nascuda a Londres amb el 
nom de Pauline Mary el 1877, va 
morir a París amb només 32 anys.  

Una biografia 
que es llegeix 
com una 
novel·la 
Aquesta biografia de 
Maria Mercè Marçal 
parteix d’una motiva-
ció estrictament per-
sonal, perquè Lluïsa 
Julià va compartir 
amb la poeta amistat 
i projectes comuns. A 
més, Julià es va ado-
nar que el context his-
tòric dels anys 70 i 80 
ja no els resultava evi-
dent. Estem davant 
d’un llibre fet amb 
molt d’amor, que a 
més va exigir la parti-
cipació de desenes de 
testimonis.  

El gran risc aquí va 
ser, confessa Julià, la 
mateixa naturalesa 

de la memòria humana, que ten-
deix a modificar els fets. Escriu-
re una biografia significa saber 
com teixir una trama coherent a 
partir dels relats orals, que acos-
tumen a ser fragmentaris. Calia 
convertir una vida viscuda a fons 
en un relat articulat, però que fos 
capaç de captivar el lector i posar 
de relleu els aspectes més deci-
sius de la personalitat de la poe-
ta i els motius que la duien a es-
criure.  

La tradició de fer biografies li-
teràries a Catalunya és prou es-
cassa i la vida íntima encara avui 
és sovint vista com a tabú. Lluï-
sa Julià ja s’havia dedicat abans a 
estudiar les vides de Joaquim 
Ruyra, Maria Antònia Salvà o 
Maria Àngels Anglada, entre d’al-
tres. La biògrafa destaca que en la 
majoria d’aquests casos sorgeix 
el problema de l’accés als docu-
ments de caràcter privat. Enca-
ra hi ha poc costum de dipositar 
els materials en arxius o bibliote-
ques on podrien classificar-los i 
fer-los accessibles de manera or-
denada als investigadors. Fina 
Birulés i Heura Marçal són un cas 
excepcional perquè no han posat 
mai cap entrebanc ni pel que fa a 
l’accés al material ni a revelar cap 
mena de fet rellevant per com-
prendre el transcurs de la vida de 
la poeta.✒

LA POESIA ESSENCIAL 
A UN PREU MÒDIC

d’una societat encara molt tradi-
cional”. Aquests passos li van su-
posar molts conflictes amb la seva 
pròpia família, el xoc amb el pare 
va ser brutal. Però Marçal sempre 
va poder comptar amb el suport 
de les amistats, al seu voltant s’ha-
via creat un grup molt unit.  

L’última etapa de la seva vida va 
començar el 1984 quan va conèi-
xer Fina Birulés. D’entrada, la re-
lació entre elles dues no va ser fà-
cil. “És com si, també juntes i al-
hora, una hagués volgut anar per 
sobre l’aigua i l’altra per sota. Ben 
curiosament jo, que sempre he 
tingut pànic a l’aigua de debò, soc 
la que ha volgut nedar per sota de 
l’aigua metafòrica!”, confessava 
Marçal a les pàgines de la novel·la 
La passió segons 
Renée Vivien en 
una clara al·lusió 
autobiogràfica. 
El diagnòstic de 
càncer de pit va 
arribar l’estiu 
del 1996, en el 
moment que van 
decidir anar viu-
re juntes des-
prés de dotze 
anys de relació.  

La satisfacció 
i la il·lusió de po-
der-se realitzar 
tal com s’havia 
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