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per Fina Llorca

Maria-Mercè Marçal (1952-1998),
coneguda sobretot com a poeta, però
també professora, traductora i crítica
literària, va dedicar la seva obra i una
decidida militància feminista en el camp
cultural a explorar la significació de
l’experiència femenina en el món en què
li va tocar viure. Va saber alertar sobre
la falta de representació simbòlica
d’aquesta experiència i va construir-ne
una veu potent.

El  títol  amb  què  recollí  l’any  1989  la  sev a  obra  poètica,

Llengua abolida, f a al·lusió a la v eu de les dones, silenciada

en la  història  de la  mateixa manera que la  cultura de les

classes  oprimides  i  la història dels  pobles  sense estat.  El

v olum reunia els seus primers cinc llibres publicats:  Cau de

llunes,  Bruixa de dol,  Sal oberta,  Terra de mai,  inclòs  en La

germana l’estrangera,  i  Desglaç.  En quedav a f ora Raó del

cos,  aparegut  pòstumament  l’any  2000,  el  qual aplega els

seus  últims  poemes.  La mort  prematura,  als  quaranta-cinc

any s,  v a  motiv ar  que  aquest  v olum  ja  no  pogués  ésser

rev isat  per  l’autora.  A  més  v a  escriure  una  nov el·la

multipremiada, La passió segons Renée Vivien.

Marçal v a insistir en la importància per a la cultura d’acollir i

desxif rar amb atenció la paraula f emenina. Si res del que no

ha quedat  escrit  sembla tenir existència,  és urgent  restablir

la  història  silenciada,  de  manera  que  v a  buscar  i  trobar

ocasions,  sov int  col·lectiv es,  de  f er  aparèixer,  rev isar  i

rev alorar l’obra de les poetes catalanes contemporànies. Es

v a  remetre  també  a  l’obra  poètica  d’autores  d’altres

tradicions, Emily  Dickinson, Adrienne Rich i sobretot Sy lv ia

Plath,  que li  of eriren models  de gran exigència f ormal,  un

marc teòric  on situar les  pròpies inquietuds i intuïcions i un

potencial de subv ersió que v a incorporar en la sev a pròpia

obra.  La  v a  colpir  la  paraula  poètica  f orta  d’Akhmàtov a  i

Tsv etàiev a, que no renuncien a l’agosarament simbòlic dintre

de l’observ ació de les  pautes  f ormals.  Renée Viv ien la v a

f ascinar per una implicació passional amb la literatura que li

semblav a compartir,  i alhora per la bellesa i perf ecció dels

v ersos amb què cantà l’af irmació amorosa lèsbica.

Aquests  ref erents  literaris  f emenins  actuen  en  Marçal

potenciats  per  les  traduccions  que  ella  mateixa  en  f a  i

publica.  A  més  de  les  russes  i  de  Renée  Viv ien,  traduí

Marguerite Yourcenar, Colette i la italiana Leonor Fini.

Per construir la pròpia v eu poètica v a incorporar la f ormació

univ ersitària  en  cultura  clàssica  mentre  es  remetia  sense

v acil·lacions  a la tradició en llengua catalana,  una tradició

que no dubta a reconèixer que està f eta sobretot  de v eus

masculines.  Va  saber  apropiar-se  de  v ersos  dels  poetes

catalans  i  contestar-los  en  l’obra  pròpia  amb  les  sev es

paraules  i  des  de la sev a mirada.  De Rosalía de Castro,

f igura f undacional de la poesia gallega, prengué v ersos que

conv ertí  en punt  de partença d’un parell de poemes.  Lorca
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Comentaris sobre obres

Desglaç  (1988)
per Fina Llorca

La germana, l’estrangera (1981-1984)
per Christopher Whyte

La passió segons Renée Vivien (1994)
per Fina Llorca

Terra de mai (1982)
per Melissa McCarron

Fragments

Adéu al mascle!
Português

Divisa
English

Foc de pales
English

Foguera Joana
English

La passió segons Renée Vivien
Deutsch |  Español |  Italiano |  Slovensko

Maternitat
Español

Solstici
Español

Tinc dins del cap un cap d'home
English |  Slovensko

«Aquella part de mi que adorava un feixista»
Maqyarul |  Português |  Slovensko

«Aquest plaer sagnant»
English

«Com dos estels bessons, i que s’encalcen»
Español

«Com l’assassí que torna al lloc del crim»
Español |  Maqyarul

«Drap de la pols, escombra, espolsadors»
Português

«Dues dents han deixat«»
English

«El meu amor sense casa»
Português



és, sobretot per a la primera època poètica, l’únic ref erent en

llengua espany ola clar i explícit.

En  Marçal  trobem  contínuament  creacions  f emenines

d’altres  camps artístics  que no són el literari,  v isibles  amb

noms  i  cognoms,  com  ho  són  les  endreces  i  cites  que

escampa arreu en la sev a obra; a més de les escriptores, hi

trobem des de Frida Kahlo f ins a Meret Oppenheim, o l’actriu

Anna Lizaran.

L’imaginari  de Marçal se sap expressar,  tal  com  v a deixar

escrit  Maria Àngels  Anglada,  amb un gran domini de l’of ici.

Un of ici  que treballa  de manera magistral  amb el  sonet  i

l’estrof a sàf ica, les cançons i la sextina, i amb les estrof es

d’origen oriental,  com  ara la tanka i  l’haiku,  que ja hav ien

seduït autors catalans que l’hav ien precedida.

Per  construir  el  seu propi  simbòlic,  la  poeta inv estigadora

dels  mots  poua  des  dels  inicis  en  l’experiència  d’un  món

natural primigeni on cada cosa pren signif icat,  un paisatge

f et de terra i aigua, d’arbres i herbes, f ruites, f lors i animals.

En la cultura popular troba un espai segur i f èrtil on arrelar.

Desenv olupa la potencialitat  simbòlica dels quatre elements

primordials,  del mar com a espai de v iatge i de retorn,  i es

remet  a  d’altres  llenguatges  meny stinguts,  com  ara

l’astrologia  o  les  cartes  del  tarot.  Recorrerà  sov int  a  la

mitologia per  bastir-hi  claus  de comprensió del  lloc  de les

dones en la història i en la cultura.  El mateix  f arà amb els

textos sagrats, orientada per la lectura de pensadores sobre

el f et religiós, des de les místiques mediev als f ins a Simone

Weil  o  la  contemporània  Luisa  Muraro.  Tots  aquests

elements i el de la ref lexió sobre textos de f igures cabdals

del  segle  XX,  com  ara  Luce  Irigaray  o  Maurice  Blanchot;

narradores,  com  ara  Djuna  Barnes,  Virginia  Woolf  o

l’austríaca  Ingeborg  Bachmann  i  div erses  pensadores

f eministes,  f ormen  un  ampli  bagatge  cultural  que,

interactuant  amb la pròpia v ida,  cristal·litza en la sev a obra

poètica, i en una única nov el·la, rica i complexa.

En els seus v ersos construeix,  no solament «l’autobiograf ia

de la sev a ànima», sinó una v iv ència f emenina compartible

de les  experiències  primordials:  a Bruixa de dol,  l’amor i la

solitud,  la pròpia identitat,  el  gaudi i  el  dolor,  les  relacions

entre  dones;  a  Terra  de  mai,  l’amor  homosexual;  a  Sal

oberta,  la maternitat,  tot  això v iscut  i  poetitzat  en primera

persona.  A Desglaç hi elaborarà la f iliació,  la relació amb el

pare, simbòlic i real, i el dolor per la sev a desaparició; a Raó

del cos,  la relació amb la mare,  la pròpia mort  i la malaltia.

Sempre  hi  trobem  el  f il  de  la  recerca  del  sentit  dif ícil  i

contradictori, més enllà dels tòpics i d’allò ja conegut.

Possiblement passa amb les obres de Marçal,  especialment

les  de  la  maduresa  poètica  que  són  les  darreres  dues

esmentades, allò que Elsa Morante escriv ia a propòsit de les

grans  obres  de  poesia,  entenent  com  ella  entenia  poesia

com el millor de la creació literària:  que són encara massa

modernes  perquè  el  seu  signif icat  se’ns  expliqui  als

contemporanis de manera plena.  Les nov es generacions de

poetes i lectors, com suggeria Morante, ja estan incorporant,

resignif icant-lo, l’innov ador mestratge estètic i de pensament

de Marçal.

 

«Els teus llavis. La fruita. La magrana...»
Rus

«Heura, victòria marçal, germana»
English

«Hi és ell. I jo. Barrejats en un rostre»
English

«La carn, sense paraules...»
English

«Pare-esparver que em sotges des del cel»
Rus |  Slovensko

«Per tu voldria anar»
English

«Qui em dicta les paraules quan et parlo?»
English

«Sóc de dia l’obrera»
English

«T’estimo quan et sé nua com una nena»
English |  Slovensko

«¿Quin sol desdentegat...»
English

Bibliografia

Llibres de Maria-Mercè Marçal

Obra original en antologies i revistes

Llibres traduïts de Maria-Mercè Marçal

Traduccions de Maria-Mercè Marçal en antologies i
revistes

Consulteu la obra de Maria-Mercè Marçal com a
traductor/a.


