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o fa molt, en una col·laboració per a una
revista de literatura,  escrivia sobre un gènere
de violència que des del meu parèixer es

dóna en els nostres dies i que sens dubte haurà donat
lloc a interessants anàlisis.

Em referia a la violència de mans d’una societat a la
qual, malgrat que contínuament estem sentint parlar
de la importància d’atendre a les diversitats en tots
els àmbits, el progrés tecnològic i els imperatius d’una
determinada economia li exigirien una cada vegada
major semblança de valors i actituds entre els seus
components, posant en perill precisament allò que
els singularitza: la seua identitat.

En el cas de la dona, aquest gènere de violència que
li impediria el coneixement de si mateixa ja li era
donat molt abans de què es posara en marxa la
globalització cultural dels nostres dies.

La seua invisibilitat en el món del pensament és una
mostra d’aquesta violència, una forma de mort  que,
no menys que la mort física,  provocaria una situació
d’orfandat difícil de restituir i que al llarg dels anys
seria la responsable de què la pregunta sobre la
identitat no tinga encara resposta.

Per a pal·liar aquesta situació seria necessària una
genealogia femenina de la cultura que permetera a la
dona l’accessibilitat a aquest món i, des d’ell, la
elaboració de la pròpia diferència.

Insistir en aquesta necessitat és impossible sense

fer referència a Maria-Mercè Marçal, una de les
escriptores que tant ha treballat en la recerca de
referents femenins que li proporcionarien a la dona
una identitat que no fóra la derivada de la construcció
conceptual masculina.

És per açò que he centrat el meu treball en mostrar
la seua aportació, tant en la presa de consciència
del problema com en les possibles maneres
d’enfrontar-lo, a partir d’alguns dels textos que
composen la seua producció en prosa.

El recurs constant de Marçal a la indagació
genealògica em va recordar un dels títols de l’obra de
Nietzsche: La genealogia de la moral, on en el prefaci
ens trobem amb aquestes paraules:

“...nosaltres que som coneixedors no ens coneixem,
no ens coneixem nosaltres mateixos.....no tenim dret
a estar “tots” sols a cap lloc. No podem equivocar-
nos ni trobar la veritat tots sols” 1

Com l’autor de la Genealogia, també Marçal realitza
una crítica de la situació vigent, concretament aquella
en què es troba la literatura de dones, amb una
intenció: entendre quins valors l’han portat a una
situació d’inferioritat respecte dels seus “congèneres
masculins” i poder, posant en marxa els mecanismes
necessaris, corregir-ho.

Aquest camí sols podia anar en un sentit, el que
condueix la nostra mirada cap al passat.

Sols mirant cap enrere i seguint les passes d’una
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tradició podrem arribar als vestigis que, com la tasca
de l’arqueòleg —metàfora a la qual recorre Marçal—,
ens donen la possibilitat de reconstruir tota una
civilització perduda.

Com Nietzsche, busca en l’origen la solució a uns
prejudicis morals o culturals al voltant d’una feminitat
fins ara reflectida en miralls que podrien estar
emmascarats i que ens tornarien imatges il·lusòries
de nosaltres mateixes.

Però no tenim dret a estar tots sols en cap lloc. No
podem equivocar-nos ni trobar la veritat tots sols:
òrfenes d’una tradició pròpia, sabem poc de la nostra
identitat.

La pregunta pel sentit buscarà la resposta en l’origen
i la interpretació haurà de ser genealogia: a partir de
les restes, dels indicis, seguirem les petjades que
ens donen testimoni de la nostra naturalesa.

L’obra de Maria-Mercè Marçal, des del meu punt de
vista, transcendeix l’àmbit de la literatura en el
moment en què és al mateix temps una investigació
filosòfica sobre la naturalesa humana, concretament,
com diria Stuart Mill, d’una meitat del gènere humà, i
la seua contribució, com tota literatura, ens ajuda a
desxifrar els codis ocults de la nostra essència.

És per això que voldria destacar aquesta vessant dels
escrits de Marçal que podrien situar-la molt prop de
les reflexions filosòfiques que tenen com a objectiu
la pregunta sobre la identitat i la recerca d’un mètode
que ens aporte la resposta.

Les seues tesis les trobarem disperses al llarg de
diverses publicacions: crítiques, articles, seminaris,
fins i tot en la novel·la, dispersió, no obstant això,
que mai no anirà en detriment de la coherència, com
si un mètode rigorós clarament especificat hagués
anat conduint l’ordre del seu discurs.

“Els llibres se segueixen els uns als altres malgrat el
nostre costum de jutjar-los separadament”, escriu
Virginia Woolf.

“No hi ha cap referent femení matern: no hi ha
genealogia femenina de la cultura”, afirma Maria-
Mercè Marçal.

“Només revisitant els textos de les escriptores que
ens han precedit amb una mirada altra podem

“desemmascarar” i “revelar” tot allò que resta fora
dels paradigmes crítics pretesament neutres,
construïts al marge d’aquest “plus” que no té lloc en
l’ordre simbòlic patriarcal. Fer les preguntes adients
al passat ens ha de permetre dotar-nos de mares, en
certa manera donar a llum les nostres pròpies mares
simbòliques. Perquè malgrat el mite d’Atenea, sense
mare la dona no pot ser, com a tal, donada a llum,
posada al món de la cultura i del pensament.”2

Tradició que podria restituir-li a la dona la seua
situació d’orfandat —“òrfena de mare”, tal i com
Adrienne Rich diu que es dóna en la societat
patriarcal- i que serviria per a acabar amb eixa forma
estranya d’invisibilitat que ha acompanyat a les dones
al llarg de la història i les ha desproveït d’identitat.

“...em preocupen —escriu Marçal— m’interessen les
supervivents...allò en què es converteix tota dona que
escriu, o que crea, en general, encara que sigui només
la pròpia vida....I m’interessa, a més  la meva relació
amb elles, de quina manera la meva pràctica literària
pot arrelar, pot entroncar amb la seva. Fins a quin
punt existeix una tradició –per més irregular que sigui-
que em faci sentir menys òrfena...No sols la visió del
món, sinó fins i tot la de nosaltres mateixos que ens
transmet la tradició literària dins la qual ens inserim,
està absolutament penetrada per les fantasies i els
mites masculins sobre la dona, fantasies que
substituint-la i/o ignorant-la, neguen la nostra
experiència...”3

Però, “Què és tenir una identitat com a dona?
— explica Marçal en una de les entrevistes4— som
en una tradició en què la identitat i la idea de subjecte
van molt lligades a un determinat concepte d’identitat
i de subjecte que, precisament, exclou les dones.
Dins aquesta tradició, té una identitat qui fa la cultura,
i la cultura s’oposa a la natura, representada per la
dona...el problema es planteja quan tu vols actuar
com a subjecte, com a algú que té identitat, però
sense abandonar aquest grup i penses que el que
cal és un marc, un àmbit on es pugui ser dona, sense
renunciar a ser “natura” ni a fer cultura...”

“La veritable sortida per a les dones —assenyala
l’autora en un article dedicat a la dona i
l’ensenyament5— no pot residir ni en una simple
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“humanització-masculinització”, ni en l’assumpció
com a pròpies de les característiques que
tradicionalment s’han associat al femení, sinó en la
cerca de vies en què la feminitat puga autoconstruir-
se des d’una perspectiva de dona; en aquest sentit
és essencial la creació d’espais de relació entre
dones, la importància simbòlica concedida a la figura
de la mare i a la figura de l’autoritat femenina, autoritat
que cal diferenciar de poder o d’autoritarisme.”

Què podem saber?, em pregunte, fent meues les
preguntes kantianes que ajudarien a explicitar el
mètode que guia l’obra de Marçal, sabem de
l’orfandat, sabem de la falta d’identitat, sabem de la
inexistència de la dona i dels fantasmes que
desdibuixen la nostra essència:

“És que el seu cos de dona —diu Sara T, un dels
personatges de La Passió segons Renée Vivien6—
parla un obscur llenguatge sense codi establert,
sense posssible dimensió simbòlica. Dolor, doncs,
de l’ànima interrogada des del cos sense resposta
possible. Dolor de la mancança sense termes:....els
poemes, la literatura, ¿en foren, llavors, a penes
traduccions altament imperfectes a la llengua
dominant, a la llengua de l’altre?”

Sabem de la sorpresa de la preponderància masculina
en els diferents àmbits públics de la poesia malgrat
l’apriori  que concedeix al sexe femení les mateixes
capacitats intel·lectuals que als seus congèneres
masculins, i l’eclosió del feminisme en el darrer quart
de segle.

Sabem dels baixos percentatges de la presència
pública de la dona en el terreny de l’escriptura i que
la redueixen a dona de mostra, dona coartada o home
honoris causae:  “Fa molts anys pensava en un regal
per al dia de la mare —diu Sara T— Dia de la Mare.
Dia de pedra. Dia fantasma. Dia coartada.”

Sabem, seguint les paraules de l’autora, “que una de
les dues cares de l’existència humana ha tingut menys
elaboració literària, i, per tant, ha depès per a la
construcció del sentit de les seves accions i del seu
lloc en el món, de les elaboracions alienes. I quan
ha tingut elaboració literària, aquesta ha estat
considerada —descartant les excepcions de rigor—
com a menys valuosa. Sabem que la majoria d’obres

escrites per les dones al llarg de la història han caigut
en l’oblit. I al contrari del que es produeix quan tenim
poques restes d’una civil ització perduda i
desconeguda i ens esforcem en rescatar, interrogar i
interpretar aquestes restes i fragments, no és així en
el cas de les dones on els indicis de la seua possible
experiència femenina es perden entre les fantasies
masculines sobre el femení. La dona seria només
objecte literari, mai subjecte i constructora del seu
propi discurs sobre ella mateixa i sobre el món”.7

Caldrien espais d’intersubjectivitat femenina, aquests
comencen a produir-se “quan una escriptora es pren
seriosament i interroga l’obra d’una altra escriptora,
avantpassada o no; o quan dues autores
contemporànies poden posar en comú la seva relació
amb el món i la literatura, i una esdevé per a l’altra
mesura i font d’autoritat; o quan una crítica s’enfronta
de forma no inadequada amb el text d’una escriptora;
i quan tot això es fa visible i socialment operant.”

És ací on enllacem amb la resposta a la segona de
les conegudes preguntes Kantianes: Què hem de fer?:
establir uns punts de referència.

Maria-Mercè Marçal comença a traçar eixa tradició
tan necessària. Aquest seria el moment de mostrar
alguns dels seus treballs, articles, ressenyes....que
donen testimoni de la genealogia que ella recupera
de l’oblit, no deixant de costat una quasi constant
anàlisi de la situació present de la literatura de dones,
sempre conscient, com ella diu, del mecanisme que
expulsa, amb comptadíssimes excepcions, les dones
de la història...i de la necessitat d’iniciar l’esbós d’una
tradició pròpia, de la nostra memòria col·lectiva.8

Entre els seus estudis sobre dones escriptores,
destaca el que dedica a Isabel de  Villena9  on mostra
el seu feminisme literari en l’obra Vita Christi i ho
justifica a partir de l’interès de Isabel de Villena pels
personatges femenins dels Evangelis i per la reiterada
defensa que fa al llarg de tot el llibre de la dignitat i
l’altura moral de les dones. Isabel de Villena
constituiria, dins de la nostra literatura, un cas singular
i excepcional, també per la gosadia de convertir la
vida de Crist en un al·legat polèmic a favor de les
dones. Va ser una dona que va fer de l’escriptura el
vehicle de la seua afirmació com a tal i el mitjà
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d’expansió d’aquesta força al grup de dones que
l’envoltaven.

Rosa Leveroni10  és una altra de les veus de dones,
que —afirma Marçal—, com a altres poetes catalanes
de vàlua indiscutible, la crítica i la normalitat editorial
no sols no l’han acompanyada, sinó que no han sabut
fer justícia de la seua personalitat literària ni humana.

Seguint les seues passes pels camins informes del
“llinatge femení”, la seua memòria ens apropa també
els noms de Helena Valentí, Maria Aurèlia Capmany
o Montserrat Roig11 .

Tampoc podem oblidar les traduccions d’autores com
Colette12 , Anna Akhmatova13  o Marguerite
Yourcenar14 , totes elles amb el mateix objectiu de
recuperació d’aquest llinatge femení que ens permetria
veure les obres de les dones, com Marçal ens diu,
amb ulls de dona.

En esta línia es troben els cicles que composen les
conegudes Cartografies del desig: mapes imaginaris,
com ella explica, traçats entorn de la relació entre
escriptores amb el desig col·lectiu de subratllar la
força creativa de les dones15 .

Les tesis que l’autora ha anat exposant estan
contingudes també en la novel·la La passió segons
Renée Vivien. La necessitat d’una genealogia  es fa
evident en la pròpia investigació per part de l’autora
de la vida de Renée. Una genealogia que tracta de
mostrar els indicis d’allò que podria ser “el femení”
des del mirall de la literatura d’una dona. Els miralls
que ens són insubstituibles en la impossibilitat de
conéixer-nos directament i que sorgeixen quan
cerquem la nostra existència, la nostra imatge, en
els ulls de qui ens són més propers.

Un femení que ocupa un espai vague, sense indicis
ni signes previs, sense alfabet ni idioma propi,
feminitat com ferida, com mutilació.

En la novel·la es creen espais d’intersubjectivitat on
les dones parlen de les dones, “dels murs invisibles
que empresonen l’esperit de les dones”, com diria la
Sultana, però “una presó que és a tot arreu i no és
enlloc”, tal i com assenyala Pauline.

En coherència amb la necessitat de la genealogia,
un dels personatges que investiga sobre la vida de

Pauline és un arqueòleg, aquell que vol reconstruir
allò desconegut a través dels indicis, aquell que acaba
afirmant que és en els llibres on ella es va revelar,
perquè “és en els llibres on resta l’única cosa que de
nosaltres resta.” “Si algú parla de mi,  sens dubte
mentirà”, afirma Renée.

També la idea d’orfandat és una qüestió present al
llarg de la novel·la. Hélène és òrfena de pare abans
de l’any, Pauline és òrfena de pare des dels nou anys,
Amédée, al principi de la novel·la, també es dol de
l’orfenesa que sent des de que sa mare ha mort,
orfenesa que se sent “com un vaixell de cop alliberat
i privat d’un llast potser excessiu però necessari, que
no s’adona que va a la deriva perquè no surt de les
aigües benèvoles i tranquil·les que algú ha dipositat
entorn seu com un bell decorat. Ara, però, la frèvola
embarcació s’havia endinsat, imperceptiblement, en
una por sorda, en un pressentiment d’aigües
movedisses”.

La passió segons Renée Vivien és també una reflexió
constant sobre la literatura. Lligada al somni i al desig,
sols ella podria omplir el buit i la mancança de totalitat
i d’absolut de la vida. La literatura com a pont que
supera l’abisme del temps i de l’oblit, superació
momentània de la mort.

Què ens cal esperar? Arribem ara al final, a l’última
de les preguntes kantianes, aquella que després de
l’àmbit del coneixement passa al de la praxi, apunta
cap al sentiment d’esperança d’un futur desitjable de
mans d’una societat en què les condicions d’igualtat
entre la dona i l’home siguen, no ja una possibilitat,
sinó una realitat.

No sabem els anys que caldran perquè açò es done.
Únicament des d’aquesta igualtat es podran decidir
qüestions com: identitat de dona, literatura de dona,
diferència o diversitat. Problemes hui de caràcter
metafísic, interrogants sobre la naturalesa humana,
sobre una part d’eixa genèrica i petrificada naturalesa
humana.

Em resta dir, per a concloure, que aquests espais
d’intersubjectivitat estan creats, que la línia de
recuperació de les obres del passat ja ha sigut
encetada, que la crítica de les obres de les dones
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des de la mirada de les dones ja no és únicament un
projecte.

La genealogia de la diversitat s’ha posat en marxa
per a desemmascarar les il·lusions i els enganys,
per a capgirar els valors i la violència.

Els camins cap al coneixement de nosaltres
mateixos s’han obert. La literatura de les dones potser
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arribe a ser el mirall de les nostres maneres de veure
el món i de sentir, potser en ells trobem alguna cosa
més de nosaltres a partir del seu esforç, el de Maria-
Mercè Marçal i el de tantes i tantes altres dones del
passat i del present, perquè no tenim dret a estar
“tots sols” a cap lloc. No podem equivocar-nos ni
trobar la veritat tots sols. e


