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A La passió segons Renée Vivien (1994), primera i única novel·la que va escriure
Maria-Mercè Marçal, se’ns diu –mitjançant el personatge de Sara T., que sovint ha
estat interpretat com a alter ego de la mateixa Marçal– que

Renée ha estat un d’aquells personatges mítics que funcionen com una pantalla:
tothom hi projecta el seu propi imaginari. [...] «Si algú parla de mi, sens dubte
mentirà», va escriure Renée. [...] És paradoxal que els éssers extremadament sin-
gulars per la seva subjectivitat a ultrança suscitin en els seus adeptes un mecanis-
me de simplificació i d’extrapolació radical, que els converteix quasi en un con-
cepte genèric, en una metàfora degradada. He volgut contrarestar aquesta ten -
dència accedint a la major complexitat possible de dades biogràfiques i ambien-
tals. I és un pou sense fons.

Amb aquesta novel·la, Maria-Mercè Marçal (Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 1998)
assolia definitivament un ampli reconeixement en l’àmbit de les lletres catalanes
alhora que s’instituïa com una de les escriptores més rellevants del segle XX català –si
no la més important, precisament per l’enorme tasca de recuperació i de ressignifica-
ció de veus femenines que va dur a terme amb la seva obra. 

Malauradament, però, Marçal va morir tot just quatre anys després d’aquesta
publicació, i potser per això la seva figura (sobretot la derivada dels dos primers poe-
maris: Cau de llunes i Bruixa de dol) ha acabat funcionant, en ocasions, també com
una pantalla sobre la qual s’ha tendit a simplificar i a instrumentalitzar tota una sèrie
d’opcions literàries i vitals. Gairebé vint anys després de la seva mort, doncs, l’apa-
rició de la primera biografia sobre Maria-Mercè Marçal (escrita per l’estudiosa i
amiga de l’autora Lluïsa Julià) és una molt bona notícia de cara, precisament, a con-
trarestar aquella tendència –i tendència, val a dir, que encara avui acostuma a pro duir-
se més sovint en el cas de les escriptores que no pas dels escriptors.

Així doncs, amb Maria-Mercè Marçal. Una vida, i tal com se’ns explica al prò-
leg, Lluïsa Julià aborda la vida de Marçal amb l’objectiu de recuperar-ne la memòria
i la dimensió humana (amb relació no només a la literatura, sinó també al feminisme
i a la política del país) i amb l’objectiu, també, d’esbossar una especial relació entre
vida i creació literària, perquè «si alguna cosa defineix l’obra marçaliana és l’enorme
càrrega biogràfica que contenen els seus versos [...]. Hi ha escriptors que primer
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viuen i després escriuen, en el cas de Maria-Mercè Marçal és gairebé l’oposat: vida i
literatura són gairebé el mateix, l’escriptura serveix per explicar el procés personal
[...] s’avança a la vida, la guia, la tempteja» (p. 7-9). 

Julià ens ofereix, així, ben bé cinc-centes pàgines de narració biogràfica, comple-
mentades amb un considerable recull de material gràfic en color a les pàgines cen-
trals, amb una exhaustiva bibliografia de l’obra marçaliana (tant de la publicada com
dels arxius, fons, correspondències, entrevistes, declaracions, etc. consultades) i amb
una bibliografia general d’obres citades –índex onomàstic inclòs. Ens trobem, per
tant, davant d’una obra ambiciosa i indispensable, que apareix significativament al
mateix temps que l’esperada reedició de Llengua abolida (LaButxaca), però que pre-
senta algunes incongruències i errades, especialment enutjoses en un treball d’aques-
tes característiques: pensem, per exemple, en l’evident error de picatge en l’any de la
mort de Marçal, situat desafortunadament just a la primera línia del pròleg.

Malgrat tot, l’obra aspira, efectivament, a aportar la major complexitat possible
de dades biogràfiques i ambientals però tenint cura, alhora, de presentar tota aquesta
informació de manera que resulti còmoda per a un públic no necessàriament espe-
cialitzat (és per això, entre d’altres, que el rigorós i quantiós gruix de notes és reco-
llit no a peu de pàgina, sinó al final).

La biografia, per tant, recorre els prop de 46 anys de «bussejar constant en la prò-
pia identitat [la de Maria-Mercè Marçal], sempre interrogant i en ebullició, que es
formula des d’ella mateixa i que obre camins no fressats» (p. 9). Com ja he dit, però,
aquesta aventura vital Julià l’explica, en tot moment, des de i mitjançant l’aventura
literària de l’escriptora, fent possible una porositat entre vida i obra que, lluny de 
l’abast limitat de l’anècdota, pren tot el potencial crític de les relacions d’intertex-
tualitat. Julià, en aquest sentit, fa referència en més d’una ocasió a una simbiosi entre
vida i literatura permanent segons la qual l’escriptura es converteix en una segona
memòria que també influeix en la manera com es viuen els esdeveniments. O, per dir-
ho amb una coneguda cita del pròleg que la mateixa Marçal va escriure per al recull
Llengua abolida (1989): «Escriure, com un intent, encara, de donar forma a l’infor-
me, d’ordenar l’embat».

M’interessa aturar-me en aquesta qüestió perquè, malgrat que ha estat àmpliament
comentada dins dels estudis marçalians, crec que no sempre ha estat ben interpreta-
da ni correctament relacionada amb l’obra de Maria-Mercè Marçal –i, més aviat, ha
desencadenat malentesos que han tendit a aquella simplificació i extrapolació que
comentava més amunt. Així doncs, si Julià estableix al llarg de la biografia un diàleg
constant –i escrupolosament referenciat, ja des dels primeríssims anys de vida de
l’autora– entre les seves circumstàncies vitals i corporals i les circumstàncies dels
seus, diguem-ne, processos i descobriments poètics, no és per reduir l’abast de la seva
obra al nivell de la literatura del jo o de la literatura de circumstàncies (de la matei-
xa manera que quan parlem d’un enfocament feminista de la literatura no ens referim
tampoc únicament a la literatura de dones).

Més aviat, em sembla que quan Julià parla d’aquella simbiosi entre vida i litera-
tura el que està fent és diluir les fronteres del binomi i desemmascarar, al mateix
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temps, el component fictici i radicalment narracional de tota experiència viscuda:
«Narrar, narrar-se [...] com a única manera de dir-se, de representar-se» (p. 419). Així
doncs, i diluïda l’oposició entre vida i literatura, Julià també proposa la dissolució de
les fronteres entre la Maria-Mercè Marçal empírica i la postura autorial de la matei-
xa escriptora, n’abraça tot el possible joc de màscares i construeix el relat d’un temps
i d’un espai biogràfic que és, alhora, el relat del temps i de l’espai literari de l’obra
de Maria-Mercè Marçal.

I és que, efectivament, allò privat és públic: Marçal ho sabia, i és per això que de
les seves coordenades vitals en va fer matèria poètica per donar veu i fer habitables,
alhora, tot d’experiències que fins aquell moment no havien estat considerades prou
dignes per ser literaturitzades. Una d’aquestes experiències a què Marçal va donar
veu, com és prou sabut, és la de la maternitat; en paraules de Julià: «El va treure [el
tema de la maternitat] de la servitud, li va donar dimensió simbòlica i el va posar en
les coordenades culturals [...]. Escrivia: “Una de les funcions del llenguatge i de la
literatura és donar sentit, articular allò que prèviament era balbucejant i desestructu-
rat, ordenar l’experiència, treure-la del caos i oferir miralls on reconèixer la pròpia
experiència elaborada”» (p. 216).

Lluïsa Julià, amb tot, i conscient també del paper de la literatura com a eina polí-
tica de visibilització, fa seves les paraules de Maria-Mercè Marçal quan, referint-se
precisament a Adrienne Rich (autora, per la seva banda, del concepte de contínuum
lèsbic), va escriure que: «Tot allò que s’omet en les biografies, el que es censura en
els epistolaris [...] es convertirà no només en el que no s’ha dit, sinó en inefable: allò
que no pot ser dit» (p. 431). Cal, certament, narrar les vides de les escriptores des de
les seves realitats privades/públiques, i Maria-Mercè Marçal. Una vida és una mos-
tra d’aquesta necessitat de dignificació cultural i, també, d’aquell contínuum de pro-
funda experiència de vinculació entre dones.
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