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FRANCESC MELCION

“Veuen Marga Gil Roësset
com una heroïna romàntica...”

L’escultora Marga Gil Roësset es va suïcidar
quan només tenia 24 anys. En un principi,
sembla que es va treure la vida perquè es va
enamorar bojament del poeta Juan Ramón
Jiménez i el premi Nobel no la va poder
correspondre. Però hi ha qui pensa que
aquest amor desmesurat només va ser un
pretext i que l’escultora va morir en no
poder suportar la pressió que implicava la
seva pròpia genialitat. Marga Clark, filla
d’un germà de l’artista, ha escrit la novel·la
‘Amarga luz’ (Circe Ediciones), un llibre
dedicat a la seva tia amb el qual la rescata
d’un oblit de més de 70 anys

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

L.D. Quan es va decidir a escriure
un llibre en homenatge a la seva
tia Marga Gil Roësset?
M.C. El rerefons del llibre és
l’abandonament en totes les
seves expressions i el conse-
güent dolor, un tema que es
va començar a gestar en mi
molt aviat, quan tenia 12 anys
i el meu pare va marxar de
casa. Al mateix temps, l’obra
és una exaltació de l’amor en
la seva concepció més pura:
l’amor a l’home, però també a
l’art, a la creació, a la bellesa.
Feia molt de temps que volia
publicar aquesta novel·la. De
fet, feia dècades que la tenia
escrita al cap. Per això, quan
em vaig posar a preparar-la, la
redacció va ser molt fluïda.
L.D. El suïcidi de Marga Gil Roësset
sempre va ser un tema tabú en la
seva família. Vostè, en canvi, va
decidir explicar en una novel·la els
motius que la van dur a prendre
aquesta dràstica decisió perquè
tothom se n’assabentés...
M.C. No vaig ser jo qui va des-
enterrar la figura de la meva
tia! Al suplement cultural de
l’Abc es va publicar un relat de
la seva història d’amor amb
Juan Ramón Jiménez i del seu
suïcidi. Un cop tothom ja co-
mençava a parlar d’ella, vaig
veure que ja no hi havia mo-
tiu per mantenir el silenci.
L.D. I què és el que vol aconseguir
exactament amb la seva obra?
M.C. Explicar qui era i quina va
ser la genialitat de la seva obra
i parlar d’ella incloent-la en un
entorn familiar. Sempre s’han
referit a la meva tia desvincu-
lant-la de la seva família i de
les seves escultures i lligant-la
només a Juan Ramón Jiménez.
La gent la coneix pel marro
que provoca saber que es va

suïcidar als 24 anys, bojament
enamorada del poeta, i la veu
com una heroïna romàntica.
Jo, en canvi, he volgut enqua-
drar-la, contextualitzar-la en el
marc de la seva família i de la
seva obra.
L.D. Al pròleg explica que no vol
que la gent pensi que el llibre és
una simple biografia de la seva
tia...
M.C. Sí, perquè de fet no ho és.
Es tracta d’una mena de tes-
timoni novel·lat sobre la meva

infància i joventut i sobre les
meves investigacions cons-
tants per aconseguir esbrinar
què havia passat realment
amb Marga Gil Roësset, una

tieta de la qual mai es parlava
a casa i que per mi era una
figura molt misteriosa. Jo de-
finiria la novel·la com el meu
petit homenatge, la meva

minsa contribució a la seva
genialitat.
L.D. ¿Es penedeix de no haver escrit
el llibre abans que aparegués pu-
blicat el relat sobre la seva tia a
l’‘Abc’?
M.C. Al contrari, estic molt con-
tenta, perquè l’espera era ne-
cessària. De vegades, la nostra
impaciència fa que no sapi-
guem esperar prou a l’hora de
fer les coses importants, però
en el meu cas no ha estat així.
Els llibres han de veure la llum
quan ells vulguin, i quan això
passa, és com si es redactessin
gairebé per si sols i tot surt bé.
L.D. Què n’ha tret, doncs, d’esperar
tants anys?
M.C. Per exemple, aconseguir
que la meva novel·la es publi-
qués a l’editorial i en la col-
lecció més adequades al seu
contingut. Què hi ha millor
que el fet que Amarga luz apa-
regui a la col·lecció Testimonio
de l’editorial Circe? Aquesta
sèrie està dedicada precisa-
ment a recuperar de l’oblit
dones que han restat injusta-
ment en penombra malgrat la
seva genialitat, com ara Isado-
ra Duncan, Jane Austen i Frida
Kahlo. A més, m’ha fet molta
il·lusió perquè Marga és la pri-
mera dona espanyola del re-
cull.
L.D. Com definiria vostè Marga Gil
Roësset?
M.C. Era una criatura extraordi-
nària i tenia un talent enorme.
Tan sols cal veure els dibuixos
que va fer, quan només tenia
12 anys, per il·lustrar el conte
de la seva germana Consuelo,
El niño de oro. Són d’una com-
plexitat i d’una maduresa ad-
mirables. Als 15 anys, la meva
àvia la va portar a casa de Vic-
torio Macho, el gran mestre de
l’època, perquè aquest l’acon-
sellés sobre com educar el ta-
lent artístic de la seva filla. El
mestre es va quedar absoluta-
ment embadalit, de fet es va
negar a ensenyar-li res, perquè
va considerar que Marga era
un geni i havia de treballar i
aprendre sola. Són dos exem-
ples clars que la meva tia és
molt més que un apèndix en la
vida de Juan Ramón Jiménez.
L.D. ¿Vostè creu que l’amor platònic
de Marga Gil Roësset pel poeta va
ser l’únic motiu que tenia per suï-
cidar-se?
M.C. Això mai se sabrà. Evident-
ment, el seu amor no corres-
post per Juan Ramón Jiménez
va ser el motiu principal, però
vés a saber si, a més, ho va fer
perquè no va poder suportar la
pressió que implicava el seu
gran talent.

Una exposició polèmica
➤ El 7 de febrer del 1997, El Cultural de l’Abc
dedicava 10 pàgines a explicar la història del
suïcidi de Marga Gil Roësset als 24 anys, silen-
ciada per la família de l’artista durant dècades.
D’aquesta manera Carmen Hernández Pinzón,
neboda del poeta Juan Ramón Jiménez i re-
presentant dels seus hereus, donava a conèixer
a través de la premsa els textos escrits per
l’escultora en què revela el seu dramàtic ena-
morament del poeta. Es tractava d’unes cartes
en forma de diari que la jove artista havia es-
crit durant els vuit dies anteriors al suïcidi i
que havia donat a Juan Ramón Jiménez el matí
abans de disparar-se un tret al cap.

Fins al moment en què es van publicar els
escrits, Marga Gil Roësset havia estat oblidada
durant gairebé 70 anys, ja que malgrat la ge-
nialitat de les seves escultures i dels seus di-
buixos, el seu nom no apareix a cap de les
antologies artístiques dels anys 20 i 30.

Tres anys més tard, el 1980, Ana Serrano,
familiar llunyana de la jove artista, muntava
una exposició a Madrid amb les peces que
Marga Gil Roësset va decidir salvar de la des-
trucció a què va sotmetre la seva obra quan es
va matar. Tot i que 5.000 persones van visitar
la mostra i que el catàleg es va esgotar,
aquesta exposició, que havia de ser itinerant,
només es va poder admirar a dos llocs més

d’Espanya: Navarra i Valladolid. Estava previst
de portar-la a Moguer, Màlaga, Còrdova i Ca-
dis, però sense donar explicacions a la família
de l’escultora, el projecte es va frenar.

Per Carmen Hernández Pinzón, l’exposició
“feia gala d’una gran desconsideració” i “in-
cloïa paraules feridores contra Juan Ramón
Jiménez i la seva família”. Els hereus del poeta
pensen que la mostra provava de desvincular
Marga Gil Roësset del poeta, quan en realitat
“qualsevol persona intel·ligent podia enten-
dre que la gran expectació i difusió de l’ex-
posició es devien precisament a la seva vin-
culació amb el Nobel”. Per ells, “és absurd i
cruel intentar separar-los”.

Per la comissària de l’exposició, en canvi, la
mostra “posava una cura exquisida a no ferir
ningú”, per això trovava “inqualificable” que
Carmen Hernández Pinzón afirmés que l’ex-
posició insultava Juan Ramón Jiménez, quan
l’únic que pretenia era “reflectir l’horror d’a-
quell suïcidi sense mentir i sense fer del poeta
i de Zenobia protagonistes de la mostra”.

Més polèmica? Els hereus de Juan Ramón
Jiménez van voler publicar el diari de Marga
Gil Roësset amb motiu de l’exposició, però no
van poder perquè la família de l’escultora,
propietària dels drets d’aquest text, els ho va
prohibir.


