
UUniversitat dde Barcelonna, Centre dde Recerca dde Dona DUUODA 

MMàster en EEstudis de laa Llibertat Femenina 

TTreball Finall d’Investigaació. Segon curs 

TTutora: Carooline Wilsonn 

 

 

 

 

M
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militar 

MA

en la p

ARIA‐MER

poesia

1 

 

 
RCÉ MAR

, dolça

Vilaf

RÇAL i SE

a victò

franca del P

RRA 

òria de la vid

laiasa

Penedès, set

a. 

 

 

Laia Santís Martí 

antis@gmail.com 

tembre del 2011 

 

mailto:laiasantis@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una no pot comprendre’s,  

només narrar‐se. 

 

Simone de Beauvoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



ÍNDEX 

 

‐ Introducció ................................................................................................... 4 

‐ Identitat; simbologia femenina ................................................................... 5‐6 

‐ Les mudes de pell de serp 

o Llengua .........................................................7 

o Búsqueda d’identitat constant .....................7‐8 

o Feminisme ....................................................8‐12 

o Amor i passió ...............................................12‐15 

o Genealogia de dones ....................................15‐17 

o Maternitat ....................................................18‐20 

o La malaltia ....................................................20‐22 

 

‐ Les seves obres 

• Cau de llunes, Bruixa de dol i sal oberta ..................22‐25 

• El meu amor sense casa, La germana,  

l’estrangera i desglaç ................................................25‐27 

• Llengua abolida .........................................................27‐29 

• La passió segons Renée Vivien ..................................29 

 

‐ Vida i obra de M‐M.M i el pensament de la diferència ................................30‐40 

‐ Reconeixement ...............................................................................................40 

‐ Bibliografia ....................................................................................................40‐42 

 

3 
 



INTRRODUCCIÓ 

 

 

dona

vida,

a  les

que v

sense

però

male

el M

a l’or

que 

palpo

cond

lliber

i plen

ens v

de re

obra

parti

Luisa

llarg 

d’exp

femi

aque

altre

Olmo

Wilso

 

 

Emmarco

a, un mome

, els meus p

s mans amb

ve a mi com

e saber‐ne,

 poc a poc

estar i, al ca

àster de Du

rdre simbòl

m’acompan

o  d’un  altr

dueix  per  c

rtat femeni

ns de força.

vincula al co

elació a la q

M’agrad

 de la meva

nt  del  llibr

a Muraro co

d’aquesta 

periència e

nisme  i el 

esta  experiè

s  pensado

o, Remei A

on, aquesta

o  aquesta 

ent per a mi

pensaments

b un  llibre d

m si d’un de

, de cap als

  trobo  fras

p i a la fi, a 

uoda hi té u

ic femení n

nyen  i omp

re  color.  U

amins  plen

na que tam

. Força de d

oneixement

ue entrem 

aria puntua

a tant admi

re  <<L’ordr

om a punta

investigaci

n el  si de D

Pensament

ència  “acad

res  com  M

rnaus, Lola 

a recerca no

investigació

i en què vai

s, els meus 

d’ella, de M

esig implícit

s seus poem

es, pensam

la meva vid

n paper im

no seria tant

len de sign

na  nova  d

ns  d’una  lli

mbé m’és do

dones. Dona

t i a l’exper

i ens dispos

alitzar que a

irada Maria

re  simbòlic 

al, de qui m

ó, però  tam

Duoda  i de

t de  la Dife

dèmica”  i  n

Milagros  Ri

Santos...  i 

o hauria est

4 

ó  en  un m

ig àvida de 

sentiments

Maria Mercè

t es tractés

mes, que en

ments  i para

da. Momen

portant. Mo

t dolç i, alho

ificat  i de p

irecció,  una

bertat  fem

onada al lleg

a creadora, 

riència amb

sem amb el

aquest treb

a –Mercè en

de  la mar

’he acompa

mbé dels d

ls estudis  s

erència.  Sen

nodrida  de 

vera,  Gem

la pròpia C

at possible.

moment  per

paraules qu

s... En aque

è Marçal, un

. M’endinso

n una prime

aules en ell

ts paradoxa

oments en 

ora, tant am

presa de co

a  nova  orie

enina  ente

gir els seus 

portadora d

 la seva par

s seus poem

rsonal molt

ue omplin d

st moment

n  llibre, <<C

o i em subm

era  lectura 

s que done

als i de tran

que fer un 

marg sense 

onsciencia u

entació,  un

esa,  i  plena

bells poem

de creativit

raula viva, i

mes. 

all té la vol

n el si del P

re>>  de 

anyat al 

os  anys 

sobre el 

nse  tota 

moltes 

ma  del 

Caroline 

. 

untat de re

Pensament 

t  concret  c

de sentit la 

 concret em

Cau de  llun

mergeixo, p

se’m fan di

en  sentit al

nsició intern

pas definiti

aquests po

una vida qu

n  rumb  que

a  de  sentit.

es, reals, se

at femenina

i amb la prà

elacionar la 

de la Diferè

om  a 

meva 

m faig 

es>>, 

potser 

ifícils,  

 meu 

na, on 

u cap 

emes 

ue ara 

e  em 

.  Una 

enzills 

a que 

àctica 

vida i 

ència, 



IDENNTITAT: SIMMBOLOGIA FFEMENINA

 

 

 

d’ella

meu,

 

elegi

adole

lleng

tieta

d’aut

de b

seva 

Batxi

Clàss

donc

Dura

prem

comp

aque

l’esp

l’any

activ

a la s

entra

com 

tot e

la m

Emily

gene

Titulo  ai

a amb més 

, parlar d’el

Iniciaré a

da, nascud

escència  a 

guatge,  cara

  Mercè,  e

tonomia, de

en petita la

tieta  va  s

illerat  a  la 

sica a la Fac

cs  l’Estat Es

ant  aquesta

maturs,  i  m

paginava el

ella època e

ai de pode

y  en  què  va

var, així, la s

seva nació o

El 1977 l

ar amb  inte

un peix sen

esdevé veu 

à d’escripto

y  Dickinson

ealogia feme

ixí  aquest 

profundita

lla com a do

aquest apa

a el 1952 a 

Ivars  d’Ur

acterístic  d

lla  en  reco

e la individ

a genealogia

er  per  a  e

capital  de 

cultat. Eren 

spanyol hi  im

a  època de 

molt  concret

 final dels e

ella i d’altre

r editar poe

a  comença

seva lluita p

oprimida. 

la vida de M

ensitat al m

nse bicicleta

poètica del 

ores potent

n,  Renée  V

enina i liter

apartat  pe

t. Parlar d’e

ona de class

rtat aprofit

Barcelona.

gell,  fet  qu

e  les  contr

orda  que  f

ualitat i de 

a femenina

lla  el  prim

Ponent,  va

uns temps 

mplantava 

revoltes  i 

tament  Ra

estudis amb

es poetes jo

esia pròpia

r  a militar 

política per 

Marçal fa un

món del fem

a, doncs un

feminisme

ts  com Adr

ivien  i  la m

ària enorm

5 

erquè  és  on

ella des del 

se baixa i na

tant per situ

 Va viure to

ue  es  nota

rades  de  P

fou  qui  va

la solidarit

 ja va anar‐

er  referent

a  anar  a  p

difícils per

una forta r

canvis  soci

mon  Pinyo

b el fet de d

oves van cre

. El 1976 ta

al  Partit  So

fer front a 

n gir import

minisme. D’a

na dona sen

. Començà 

rienne Rich

mateixa  Luc

e. 

n  m’agrada

seu contex

ació oprimid

aria  parlar 

xt i des del 

da. 

uar aquesta

ota la seva 

a  en  el  seu

Ponent.  De 

  llegar‐li  e

at conjugad

‐se teixint i

t  d’autorita

arar  a  Barc

a l’ensenya

repressió  lid

als  va  anar

ol,  amb  qui

onar classe

ear l’Editori

ambé fou u

ocialista  d’A

una de les t

tant al sepa

aquesta èpo

nse un hom

a investigar

, Virgina W

ce  Irigaray, 

a poetessa 

infantesa i 

u  lèxic  i 

la  seva 

el  sentit 

des en fem

 establint a

at  femenina

celona  on  e

ament i la cu

derada pel 

r  coneixent

i  es  casà  e

es de català 

ial “El Mall”

n any  impo

Alliberamen

tres revel∙li

arar‐se de R

oca neix  la 

e ella creia

r sobre don

Woolf,  Simo

a  totes  el

Marçal de pe
Ivars d'Urgel

etita, 
l 

 

ení, així qu

al seu voltan

a.  Havent  f

estudià  Filo

ultura catal

dictador Fr

t  d’altres  p

el  1972,  m

a un Institu

”, on gaudie

ortant per a

nt Naciona

es; lluitar e

e des 

nt. La 

fet  el 

ologia 

anes, 

anco. 

oetes 

entre 

ut. En 

en de 

a ella, 

l  i  va 

n pro 

Ramon Piny

metàfora d

 que n’era.

na i literatur

ne de Beau

lles  els  deu

ol i al 

de ser 

 Amb 

ra, de 

uvoir, 

u  una 



El 1980 neix  la seva filla Heura,i ella decideix d’afrontar  la maternitat en solitari. És a 

partir d’aquest context on comença la segona part de les seves obres.  

El  1984 morí  el  seu  pare,  de  qui  havia  heretat  el  gust  i  la  coneixença  de  la  cultura 

catalana, i amb tot coneix Fina Birulés, a la Universitat Catalana d’Estiu, que esdevé la 

seva  companya  de  vida  fins  la  seva mort. Amb  Fina Birulés  coneix  l’amor  cap  a  les 

dones des d’una  altra perspectiva,  l’amor  lèsbic.  El 1998  li detecten  la malaltia que 

posarà fi a la seva vida.  

  Dona lluitadora, introvertida, vital, tracta al llarg de la seva obra sobre la passió, 

la maternitat,  la  solitud, entre d’altres  continguts que donen  forma  i  contorn al  seu 

poemari. Lluisa Julià, assagista, ens diu d’ella que sempre reivindicava ser la poeta del 

poble. Blanca Serra, companya de militància de Marçal al PSAN,  ens diu que ser dona, 

poetessa  i  lluitadora no  l’afavoria en un món de dominació masculina. Neus Aguado, 

poetessa que havia compartir espais amb Marçal, ens en diu que la passió l’abocava en 

tot, els poemes eren la seva esperança de futur. Lluitava per aconseguir l’alliberament 

sexual i nacional, i escrivia des del punt de partida del seu voler dir que l’empenyia, i la 

impossibilitat de dir les coses. 
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LES MUDES DE PELL DE SERP 

 

 

• LLENGUA 

 

Maria Mercè ens parla del  llenguatge com a ens per a ordenar de nou  la realitat; 

ens  diu  que  a  través  de  la  llengua  dona  sentit  i  articula  allò  que  sempre  ha  estat 

desordenat,  per  tal  d’ordenar  l’experiència  i  oferir miralls on  poder  veure  la  pròpia 

vivència  elaborada.  La  seva  poesia  neix  impregnada  de  la  seva  vida,  de  la  seva 

experiència  vital  sense  la  que  no  tindria  raó  de  ser.  Parteix  de  si,  i  això  és  un  fet 

fonamental a la nostra ideologia.  

Veiem en les dues Divises que venen a continuació que cada una d’elles assenyala i 

ens parla d’un moment concret per a  l’autora en aquest procés tant seu de trobar el 

seu “jo poètic” i el procés de construir la pròpia identitat. 

Així veiem que en aquesta primera Divisa de <<Cau de llunes>>, per una banda agraeix 

i per altra banda és una descripció que ella mateixa declara partint de si. En aquesta 

primera divisa ens parla del tèrbol atzur, un atzur que no és gens clar, mentre que a la 

següent divisa veiem com ens parla de cel, clarificant els seus principis. 

DIVISA 

 

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida. 

 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

[Cau de llunes, 1976] 

 

• BÚSQUEDA D’IDENTITAT CONSTANT 

 

M’enlluerna  i em  fascina  la manera com, al  llarg de  la seva vida, Maria‐Mercè va 

moure’s  entre  el  descobriment  i  l’acceptació  d’ella  mateixa,  una  situació  que 
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m’envolta sovint i que veig en ella, en la seva manera de fer i de viure. Una manera de 

fer i de viure que va desenvolupar amb intensitat fins al darrer moment, un recorregut 

de  construcció  permanent,  d’evolució  contínua.  Busca  identitat  alhora  que  nom  i 

reconeixement social. 

 

DIVISA 

 

Emmarco amb quatre fustes 

un pany de cel i el penjo a la paret. 

 

Jo tinc un nom 

i amb guix l'escric a sota. 

[Bruixa de dol, 1979] 

• FEMINISME 

 

Marçal  creu,  des  d’un  inici,  que moltes  dones  hem  començat  a  sortir  d’aquesta 

orfenesa cultural per anar a conquerir més espais, per reivindicar un  ‘jo’ diferent des 

de  l’escriptura  i des de  la condició de dones.   Amb tot anem veient als seus poemes 

com  l’arrel femenina  i una de  les seves revel∙lies en condició de dona van vertebrant 

en els seus poemes. Ens els dos poemes que he elegit per formar part d’aquest apartat 

on m’agradaria parlar d’ella des de l’arrel feminista, veig que ella emprèn un nou camí 

de presa de consciència feminista on es recupera l’èmfasi festiu en el primer poema, i 

el to reivindicatiu en el segon. Ambdós poemes ens parlen de la perspectiva de mirar‐

se el món, la vida i la cultura des d’uns ulls de dona, i és en ambdós poemes també que 

el símbol de la bruixa troba el seu sentit més rodó. 

D’alguna manera, Marçal  construí  una  cambra  pròpia  arrel  de  les  relacions 

significatives  entre  dones  que  establia  amb  d’altres  poetesses.    Amb  elles,  amb 

aquesta herència i aquestes relacions de affidamento, ella va anar teixint una memòria 

i un espai dels que ara podem gaudir. 
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En aquest poema que exposo  tot  seguit, on  les  fades  i  les bruixes  s’estimen, 

com  si  d’un  conte  infantil  es  tractés,  he  pogut  extreure  conclusions  personals  que 

alhora donen sentit en el marc de la feminitat al qual vull respondre en aquest apartat. 

En aquest poema ella hi tracta la diversitat i la pluralitat de dones que hi ha, potenciem 

la singularitat de cada una en el si de les nostres relacions. Al parlar de bruixes i fades 

alhora, i que entre elles neix un vincle, és com si volgués trencar amb aquest dualisme 

que ens diu que hi ha dones bones  i dones dolentes. És aquí on queda palès com el 

moviment  feminista  va  encisant  l’autora  al  seu  pas.  Em  transcendeix  veure  com 

combina la senzillesa i la complexitat en un mateix poema, quin do! 

Pel que  fa a  la  figura tradicional de  la bruixa, que representa el poder  femení 

eliminat de la cultura,  la dona forta, amb poders que els estaments oficials han  lligat, 

tradicionalment, al perill i als maleficis, veiem com Marçal comença a moure la pròpia 

raó a través d’aquesta paradoxa. 

Des del meu punt de vista, Marçal articula  la  llibertat  femenina a través de  la 

llibertat relacional, de les relacions de confiança i des del vincle i intercanvi. La mesura 

amb  les  altres,  altres  que  són mencionades  i  narrades  en  aquests  poemes  de  caire 

feminista que venen a continuació. 

 

Avui les fades i les bruixes s'estimen 

 

Avui, sabeu? les fades i les bruixes s'estimen. 

Han canviat entre elles escombres i varetes. 

I amb cucurull de nit i tarot de poetes 

endevinen l'enllà, on les ombres s'animen. 

 

És que han begut de l'aigua de la Font dels Lilàs 

i han parlat amb la terra, baixet, arran d'orella. 

Han ofert al no‐res foc de cera d'abella 

i han aviat libèl∙lules per desxifrar‐ne el traç. 

 

Davallen a la plaça en revessa processó, 

com la serp cargolada entorn de la pomera, 
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i enceten una dansa, de punta i de taló. 

 

Jo, que aguaito de lluny la roda fetillera, 

esbalaïda veig que vénen cap a mi 

i em criden perquè hi entri. Ullpresa, els dic que 

sí. 

Marçal en el seu ple d'època 
feminista. Font: www.xtec.es 

 

[Bruixa de dol, 1979] 

 

  Des del meu punt de  vista  aquest poema que  ve  tot  seguit, és el millor que 

Marçal ha  fet. Un poema que ha  ressonat a moltes Diades del dia de  la dona, 8 de 

març, un poema que ha omplert  llibretes de moltes dones anònimes o que en algun 

moment de les nostres vides ha format part de nosaltres. 

  Aquest és un poema que posa de manifest la genealogia entre les dones que ja 

ve de lluny, ella l’arrela a les bruixes de l’Edat Mitjana. 

  M’encanten  les  metàfores  que  detecto  en  aquest  poema;  les  dues  mans 

alçades a  la  lluna, mans obertes, espai entre els dits per on  s’obren  les  finestres de 

llibertat.  Puc  notar  el  dolor  de  les  dones  de  l’antiguitat  que  eren  massacrades  i 

silenciades com les bruixes pel patriarcat, que reprimia els sabers i el poder femení. 

L’escombra de  la bruixa em  remet  a  les escombres domèstiques.  “Ni per  l’or ni pel 

ferro/  per  ceptres  ni  punyals”:  les  dones  no  volem  el  poder  entès  de  manera 

masculina, vinculat al capital  i a una determinada manera violenta de fer política,  les 

dones volem posar  la vida al centre de  l’activitat pública  i política “sols tindrem  ja  la 

vida/ per arma i per escut/ a totes dues mans”.  

La darrera estrofa és la que parla de futur, d’utopia, inici d’història. Ella vol més natura 

en el nou món que ens proposa, més món vegetal ple d’heures, enteses com a signe de 

fecundació. Ens parla d’himnes, d’aire èpic, de  força de pertinença a un col∙lectiu de 

dones que treballem per la sostenibilitat del planeta, lligant l’alliberament a les dones, 

a  la mare terra. Veiem  la seva vessant eco‐feminista que no deixa de ser reflexada a 

molts dels seus poemes, es nota que ella va viure tota la seva infància i adolescència a 

la natura i que la valora i vol que l’acompanyi en el nou ordre, en el nou món. 
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L’arbre de l’alliberament és el signe amb més potència i ressò feminista que el poema 

acull; parlem d’un arbre que arreli, que s’espigui, floreixi, i doni fruit.  

 

Vuit de març 

 

Amb totes dues mans 

alçades a la lluna,  

obrim una finestra 

en aquest cel tancat. 

 

Hereves de les dones 

que cremaren ahir 

farem una foguera 

amb l’estrall i la por. 

Hi acudiran les bruixes 

de totes les edats. 

Deixaran les escombres 

per pastura del foc, 

cossis i draps de cuina 

el sabó i el blauet, 

els pots i les cassoles 

el fregall i els bolquers. 

 

Deixarem les escombres 

per pastura del foc, 

els pots i les cassoles, 

el blauet i el sabó 

I la cendra que resti 

no la canviarem 

ni per l’or ni pel ferro 

per ceptres ni punyals. 

Sorgida de la flama 
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sols tindrem ja la vida 

per arma i per escut 

a totes dues mans. 

 

El fum dibuixarà  

l’inici de la història 

com una heura de joia 

entorn del nostre cos 

i plourà i farà sol 

i dansarem a l’aire 

de les noves cançons 

que la terra rebrà. 

Vindicarem la nit 

i la paraula DONA. 

Llavors creixerà l’arbre 

de l’alliberament. 

 

[Bruixa de dol, 1979] 

 

 

• AMOR I PASSIÓ 

 

En aquest primer poema tracta l’amor que sent cap al seu marit, és un poema que 

escriu al llarg de la seva vida comuna i l’he volgut comparar amb l’altre, que va dedicat 

a Fina Birulés companya de vida, per tal de veure com se sent i què sent vers cada un i 

al experimentar amor cap a ambdós sexes. 

 

  Zodíac: a Ramon Pinyol. Veiem com ella és escorpí de signe del Zodíac, neix el 

13 de novembre, mentre que ell és cranc, junts trenen la vida. Aquest poema és escrit 

en una època de  crisi per a  la parella  i observem en ell que d’alguna manera volen 

oblidar el que els ha dut a la crisi per tal d’intentar recuperar la relació. Hi ha molt de 
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joc  i  d’atzar  en  aquest  poema:  destí,  ruleta,  daus,  encertar,  astre,  endeví...  perquè 

Marçal sempre al∙lega que el món dels sentiments és misteriós i no racional. 

La  ruptura amorosa que prosseguí amb Ramon Pinyol  va  ser una  ruptura  conscient, 

volguda i justificada per raons d’identitat femenina, se sent alliberada quan deixen de 

ser parella, ella no vol ser la seva esposa, la seva ombra, el seu paràsit. És important de 

tenir present que l’amor i l’amistat que hi havia entre Marçal i Ramon Pinyol, mai es va 

trencar.  

ZODÍAC 

 

Lligo els records i tanco la maleta: 

que engoleixi aquest llast l'avenc marí. 

Que els peixos cusin la boca d'un destí 

amarinat en aigües de desfeta. 

 

Fem joc de nou a l'estranya ruleta 

i llancem daus inèdits al camí. 

Lladres gasius, amb el foc per botí, 

cremem el darrer full de la llibreta! 

 

Cal que encertem, amb l'ai de la sageta, 

l'arbre i el cor, la fulla i el verí 

i ens fem penyora d'amor a la bestreta. 

 

I, conjur del mal astre, a l'endeví, 

apuntem cels, amb pinzell de poeta 

on fan la trena el cranc i l'escorpí. 

[Bruixa de dol, 1979] 

 

13 
 



El si del  llibre “Desglaç”, va dedicat a Fina Birulés,  la seva companya de vida,  i 

en ell fa un canvi en el llenguatge i en ella mateixa. En aquest llibre deixa de banda la 

llengua patriarcal que  tant poc de  sentit  li aporta, que  l’empresona  i  la deixa  sense 

paraules, per emprar una nova  llengua que crea des del seu propi ésser, una  llengua 

que la fa renéixer i resignificar. Ens parla d’un amor sensual i juganer que sacrifica els 

tabús i s’aboca a vindicar una condició de dona, en el sentit individual i social, que vol 

mirar el món i la vida des dels ulls de la feminitat. Parlem d’un amor que li dona passió 

i també dolor, dolor de ser tant diferents una de  l’altra, és un dolor que podríem dir 

que  recau  en  l’alteritat.  Descobrim  una  relació  entre  dona  i  dona  on  l’espai  que 

s’estableix entre elles es forma a partir del sentit lliure de la diferència femenina, de la 

llibertat femenina, de  l’autonomia, del fet de posar‐se en joc una amb  l’altra  i amb el 

món, d’exposar‐se, de significar‐se i valorar‐se. 

És important per a mi, poder recalcar que va ser de la mà de Fina Birulés, l’any 

1991, que Marçal va establir contacte continuat amb el  feminisme  filosòfic  italià del 

grup  de  la  llibreria  de  dones  de Milà,  i  la  comunitat  Diotima,  i  en  concret  amb  la 

Filòsofa  Luisa Muraro,  doncs  el  tema  d’investigació  que  les  ocupa  és  la  necessitat 

simbòlica de construir una nova autoritat, una autoritat femenina basada en  l’amor o 

en  la  llibertat,  tema que  interessa profundament  a Maria‐Mercè, que  treballa en  la 

idea d’estructurar una genealogia literària femenina que no es basa en les relacions de 

poder,  mai  no  es  detén,  sinó  que  sempre  és  concedida  per  les  altres,  des  de  la 

grandesa  femenina. D’aquí que ella  comparteix amb Muraro o  la mateixa  Irigaray  la 

necessitat de recuperació afectiva 

de la mare, de les mares, des d’on 

vindrà la força personal. 

Fina amor, joc extrem, or subtil 

que em cremes sense tornar‐me 

cendra. 

Dins l'alquímia bàrbara i tendra 

del teu cos, on el foc passa a fil 

de flama l'ombra i el seu seguici,             Marçal i Birulés. Font: www.escriptors.cat 
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pren‐me, desfes‐me, refes‐me, muda 

en cant la fosca mercè, la muda 

sang d'exili en llavor de solstici 

 

[Desglaç, 1984‐1988] 

 

• GENEALOGIA DE DONES 

 

A Magda Marçal, la seva germana conjuntament amb la seva estrangera, un poema 

que no deixa de  ser una  fusió absoluta d’utopia,  solitud,  identitat  i amor  cap a una 

altra dona, en aquest cas la seva germana. Una germana que té un paper important al 

llarg de  la vida de Marçal, que  la recolza  i  l’acompanya en molts moments de  la seva 

vida. Entenc que entre elles dues hi ha una certa herència, una certa genealogia que 

s’expandeix de manera horitzontal. Des del meu punt de vista, Marçal ha estat dadora 

de genealogia femenina, fent recerca i reflexió constant sobre identitat femenina tant 

d’ella com de les dones significatives que l’envolten, una d’elles Magda Marçal. 

 

A Magda Marçal 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

qui t'ha fet 

lo mal del peu? 

 

Corre, lluna,  

que t'empaita 

la guineu! 
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Magdalena, 

lluna plena, 

on has perdut 

lo didal? 

ai, quan brodis 

boires baixes 

amb l'agulla 

et faràs sang! 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

vora mar 

perds los esclops, 

quan t'afues 

matinera 

amb l'onada 

a retaló. 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

tens l'escombra 

al cap del llit, 

per fugir‐hi 

en la ventada 

sota l'ombra 

de la nit. 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

cabellera 

fins al peu. 
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Corre, lluna, 

que t'atrapa 

la guineu! 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

duus estels 

al davantal 

i els escampes 

fora vila 

lluny de casa  

i de l'hostal. 

 

Magdalena, 

lluna plena, 

no perdis 

lo mocador: 

fes adéu 

a la masia. 

 

Corre, lluna,  

amb l'onada 

a retaló! 

Marçal embarassada.          
Font:www.escriptors.cat 

[Bruixa de dol, 1979] 
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• LA MATERNITAT 

 

Marçal reivindica molt el tema de la maternitat en els seus poemes, sobretot en 

el poemari de <<La germana,  l’estrangera>>, on recull  la negació  i  invisibilitat que 

la nostra cultura atempta contra el vincle mare‐filla. Parla d’aquest vincle des de 

dins i des de fora, cap endins i cap enfora, des de lo imposat per l’ordre establert i 

alhora fora d’ell, des de l’herència i en contra d’ella. 

El  darrer  poema  és  aquell  que Maria Mercè  escriu  per  a  la  seva  filla Heura, 

emmarcat en el  llibre <<La germana,  l’estrangera>> que dedica  íntegrament a ella,  la 

seva herència,  i on  tracta de manera profunda el  tema de  la maternitat en  tant que 

reivindicació.  És  bo  de  veure  que  la  visió  que  reflecteix  aquest  poema  és  una  visió 

emancipadora del cos de  la filla vers el de la mare. << A tu, quan encara eres un dolç 

paràsit del meu cos; i el meu cos, de tu>>, amb aquestes línies encapçala un altre dels 

poemes que dedica a l’Heura, on es fa molt palesa la dimensió d’hoste que dona al cos 

de la seva filla, on parla de l’embaràs i del do de ser dues en un sol cos. La seva poesia 

és sexuada constantment, a través de molts signes  i elements de  la natura, com tant 

natural  és  el  cos  en  gestació,  un  cos  possibilitador  i  ple  de  força  i misteri.  Veiem 

elements com el mar,  la natura, les ones,  la sorra,  les dunes,  l’aigua... elements plens 

de significat, elements de fertilitat, de creació, d’essència. I amb tot anem veient com 

instaura en els seus poemes  la diferència sexual, en aquest cas en el cos  femení que 

acull  el  procés  de  creació  de  vida,  la  capacitat  de  ser  dos.  L’heura.  Com  tracta  la 

maternitat des de l’expressió natural i simbòlica del nostre origen que ens fa néixer en 

relació a la mare, ella ens dona vida i paraula. 
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En  el  poema  que  trobem  tot  seguit  veiem molt  clar  aquest  misteri  i  trets 

fantasmagòrics que ella ens vol encomanar. També la independència entre mare i filla, 

l’espai que hi ha entre elles encara que es pertanyin. El marc de la diferència, l’alteritat 

que hi ha entre elles, neixen del mateix vincle de sang que s’hi estableix. I m’agradaria 

anomenar  la  llibertat  civilitzadora  que  s’estén  entre  elles,  una  llibertat  que  neix 

d’aquesta  capacitat de  ser dos en un 

sol  cos  de  dona,  que  ja  he  nat 

explicant. 

a

e

p

i

com una pràctica més de lo simbòlic. 

Heura, 

           victòria marçal,  

                       germana 

estra nt: 

Com bar 

i   

¿Q ‐ 

s  

sob s? 

Germana  i  alhora  strangera 

n’és  la  seva  filla,  germana  er 

l’herència,  per  la  coneixença,   

estranger pel fet de separar un cos de 

l’altre i amb la separació el fet de ser‐

li  aliena  per  no  pertànyer‐li 

físicament. Portar món al món també 

 

           Marçal i Heura. Font: www.escriptors.cat 

              

ngera, de cop feta prese

 desxifrar el teu llenguatge bàr

violent que força els meus confins

fins a la sang, un repte que no em deixa 

ni les cames tan sols per a fugir! 

uins ulls i quines mans ‐no pas les meves

abrien veure't com un tacte, sols,

com la bellesa feta carn, desclosa 

re el meu ventre, sense interrogant

No puc deixar d'enyorar les orelles 
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endevines que et caçaven la veu 

an només eres l'ombra d'un murmu

de fulles altes, cos endins, desig, 

senyals de fum de l'una a l'altra banda 

el bosc, so de tabals,, obert, llunyà

colom amb bec en blanc, on jo inscrivia 

l'alfabet vegetal del teu missatge, 

poema viu que no urgia resposta 

om ara aquesta que sé que no se´. 

I malgrat tot t'anomeno victòria, 

eura marçal, germana, l'estrangera. 

[La germana, l’estrangera, 1985] 

qu ri 

d , 

c

h

• LA MALALTIA 

Un càncer acabà amb  la seva vida de manera prematura  i aquest dramàtic  fet és 

narrat   llarg de la seva obra que escrivia en aquell context  <<Llengua abolida>>. De la 

ma

 

 

 

al

teixa manera que tractà  la maternitat d’una manera singular, diferent  i excel∙lent, 

també  ho  feu  amb  la  seva malaltia, 

una malaltia de dona a més no poder, 

un  càncer  que  no  n’era  un  de 

qualsevol.  

Al  llarg  de  la  meva  recerca  m’ha 

costat  molt  de  descobrir  de  quin 

càncer ella havia mor, no era una cosa 

que m’inquietés, però quelcom a dins

meu  em demanava de  saber‐ho  i un 

cop vaig fer‐me amb tal informació una 

porta  va  obrir‐se  davant  meu,  una 

Marçal, la seva mare i l'Heura a Cadaqués, poc avans de la
seva mort. Font: www.escriptors.cat 
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porta d’inspiració, de sentiment, de vibració. El fet que morís d’un càncer de pit em va 

commoure enormement. Ella no havia mor d’un càncer en algun racó del seu cos, sinó 

que va morir d’un mal que va atemptar contra una part del cos que és, per a mi, símbol 

íntegra  de  feminitat.  Ella  lluitava  elegant  i  discreta  per  sobreposar‐se  amb  la  seva 

malaltia, però aquesta la va vèncer.  

  En aquest poema que exposo tot seguit podem veure com Marçal canvia el seu 

ol de m  

se’l  fa 

eu... u

d l l

  l’úter de  la mare  i 

ixí des

 

Covava l'ou de la mort blanca 

l'o t. 

No plo 'alba. 

Esclatava la rosa monstruosa 

o  

Mare, n  mare. 

No   

r are pel de filla, per acollir‐se i buscar aixopluc en la pròpia mare. La mare que li

ha donat vida plora, ho veiem a dos versos, ella hi busca protecció, i li demana que 

plori amb ella, que a més de dadora de vida ara li doni solidaritat, no compassió. 

  El paper de  la malaltia que  impregna  tot el  cos, que  l’ocupa,  l’habita, 

s n cop opac que malgrat es resisteixi acaba decaient. Ella cau en la consonància 

de  dialogar  amb  el  propi  cos  per  tal  d’avançar  amb  ell,  acompanyar‐lo. 

Autoconeixament ra ica  per ta  de viure’s i viure conviure amb la malaltia en el propi 

cos, un cos que falla, que s’allunya, que d’alguna manera et traeix. 

  I  la mort. Per a ella  la mort significava tornar a  la matriu, a

a néixer. Morir com un acte que fem en femení, en singular. 

sota l'aixella, arran de pit 

i cegament alletava 

mbra de l'ala de la ni

ris per mi mare a punta d

No ploris per mi mare, plora amb mi. 

 

botó de glaç 

n lleva el crit.

o ploris per mi,

ploris per mi mare, plora amb mi.
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Que el teu plor treni  el meu la xarxa 

on o 

aga lai 

Com la veu  castrat 

que  la 

Des de l  sagna 

en . 

[Desglaç, 1985] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 amb

sota els meus peus vacil∙lants 

en el trapezi 

 em contorsion

fada a la mà de l'esg

de l'ombra. 

 

 del

 s'eleva fins a l'excés de

mancança. 

a pèrdua que

 el cant cristal∙lí com una deu

La deu primera, mare. 
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LES SEVES OBRES 

 

• Cau de llunes 1977, Bruixa de dol 1979 i Sal oberta 1982 

Aquestes  tres  obres  prematures  de Marçal  s’acullen  sota  un  emblema  que  ella 

anomena “ el jo poètic, la lluna i l’ombra”, un triangle que recorda en la lluita o en el 

festí a la pròpia solitud. En el marc de les seves metàfores veiem com la lluna i l’ombra 

esdevenen la nostra llum i foscor en el si de la nostra vida quotidiana. 

A <<Cau de llunes>> veiem que tracta el festí eròtic i amorós, la condició de dona i 

el compromís polític que queda reflectit en els molts poemes que dedica a companys 

de  lluita, alguns que  ja no hi són. En aquest primer  llibre desenvolupa  i estén  les tres 

condicions narrades  a  la pròpia <<Divisa>>.  I  l’intent de  trobar una  veu pròpia  com 

dona, en el sentit individual i col∙lectiu de la paraula.  

Llegint aquest  llibre  inicio a posar paraules  i a  trobar‐me des de mi  i en mi a  les 

seves  línies. La primera vegada que em faig amb un  llibre de Maria‐Mercè és aquest. 

En  un  primer  moment  els  seus  poemes  m’alteren,  m’afecten,  m’impressionen  i 

d’alguna manera és així perquè no comprenc  les seves paraules tant com ho voldria. 

Rellegint‐los m’arriben a dins i em sacsegen. Aquí neix la passió i l’admiració que sento 

per  la  poeta.  Aquest  primer  llibre  va  dedicat  <<A  Ramon  Pinyol;  que  floreixi  la 

murta!>>,  i  fou escrit  al  llarg dels  anys en què  compartiren  la  vida.  La murta és un 

arbust petit amb flors blanques i molt característic per la bona olor que aquestes flors 

fan. D’aquí que  floreixi  la murta; que  floreixin els arbres  i  les  flors prenguin  forma  i 

desprenguin olor. 

La  lluna. La  lluna com a signe de feminitat que assumeix  i reivindica. Em commou 

veure que  la  lluna  té una vida paral∙lela a  la d’una dona, amb  cicles mensuals  i que 

se’ns  presenta  com  un  símbol  lluminós  i  rodó,  talment  com  la maternitat.  El  sol  és 

l’astre masculí per excel∙lència d’aquí que la lluna hagi de brillar amb llum pròpia, per 

no ser eclipsada per ell. En el sentit històric la lluna em remet a les dones que han de 

lluitar per tal que el masculí imperant no les domini. Per això penso que la lluna, en la 
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poesia de Marçal esdevé una imatge prerrogativa, recurrent, obsessiva, i com ella diria 

<<punt de referència lluminós alhora utòpic i atàvic>>. 

Per altra banda tenim  l’ombra, que jo penso que no deixa de ser  l’altra cara de  la 

lluna,  i  en  ella Marçal  hi  veu  la  tristesa,  l’angoixa  i  la  por  de  no  tenir,  en  alguns 

moments de  la  seva vida, una xarxa protectora al  seu voltant. Una xarxa protectora 

que més endavant trobarà en  les relacions primeres, en  les relacions sense fi, d’estar 

per estar, i que seran entre dones. 

<<Bruixa  de  dol>>  és  el  segon  poemari  que  emmarquem  en  aquesta  triologia 

íntima de Marçal. En faig una primera lectura personal i silenciosa i escullo els poemes 

que m’agraden per  a  fer‐ne  la pròpia  antologia que aquí plantejo. D’alguna manera 

segueixo pensant que no entenc massa res  i no sé el perquè dir que els seus poemes 

m’agraden, tot  i així em suggereixen. Decideixo prendre un CD d’àudio que ha editat 

Pep Picas i on musicà a Marçal, cantautor penedesenc, del meu poble per ser concreta, 

em deixa parada per com els poemes d’ella arriben a mi al poder‐los cantar. 

És  interessant de veure com en aquest  llibre sovint dibuixa una “lluna negra” que 

dona significat a que la relació amorosa és finita. En aquest segon treball hi trobem la 

segona <<Divisa>> que em permet poder comparar‐la amb  la primera. També  tracta 

temes de  la vida quotidiana de qualsevol dona, que podem veure en els poemes on 

cita objectes i situacions del dia a dia com les estovalles, el vi...  

És un llibre que m’evoca a fer sortir de mi la meva sensibilitat, la meva vivència, la 

meva experiència, ganes, plaer... Veiem com en femení actuen en ella com a límit, com 

a fat, sobretot en aquest llibre.  

En el darrer llibre d’aquest apartat <<Sal oberta>>, veiem que Marçal introdueix un 

nou  símbol que esdevindrà bàsic en  la  seva poesia,  la  sal, emblema històrics  i  signe 

reconegut del feminisme, que és, també, una matèria domèstica arrelada als costums. 

Sal a la terra, que oprimeix com el país oprimit, sal que no deix que la terra sigui fèrtil, 

que a  la vegada dona vitalisme  i assumeix el dolo, perquè qualsevol canvi  important 

implica aquest dolor. 
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És en aquest llibre on introdueix l’Heura, amb ella poetitza l’experiència de l’embaràs i 

de la maternitat. Una heura que s’arrapa com una llavors sembrada al llarg del cos, un 

hoste  que  arriba  de  cop  en  un  altre  cos,  sense  ambaixada. Marçal manifesta  que 

l’heura era un petit paràsit del seu cos, i el seu cor n’era de la petita. És un llibre que 

com ella mateixa diu, ens parla d ela pròpia experiència des d’uns ulls de dona, que 

respon a una autobiografia simbòlica  i  imaginària d’un discurs vers ella mateixa. Des 

del femení i en contra del femení que no deixa de ser, a voltes, un límit.  

• El meu amor sense casa 1982, La germana, l’estrangera 1985, Desglaç 1989 

<<El meu amor sense casa>> és un recull de poemes que situo en aquesta època 

perquè  ens hi  parla  sobre  l’experiència  de  la  gestació,  la maternitat  i  l’amor  lèsbic, 

temes que  tracta en paral∙lel als altres dos  llibres que  formen aquest apartat. És un 

llibre que m’encisa perquè en ell intenta trobar els camins de la llibertat, una llibertat 

que penso que és tant anhelada com la llibertat femenina que nosaltres busquem i a la 

que donem  lloc en el nostre saber  fer  i saber estar, de  la mateixa manera que ho  fa 

ella. Parlem d’una obra que em fascina perquè és una obra creativa i brillant, on flueix 

la  creació  femenina  que  en  aquest  cas  és  el  fet  de  posar  paraules, més  enllà  de  la 

creació  femenina que  també en aquest context de  la poetessa pot ser  la maternitat. 

Parlem  de  la  construcció  de  la  llibertat  arrel  dels  seus  poemes,  on  ella  intenta  de 

construir  la  seva  identitat a partir de  la  llibertat d’escollir  i de  viure  la plenitud que 

sentia. Amb aquests poemes ella es va adonant que esdevé un mirall per al lector, allò 

que m’ha  suggerit  a mi. Busca  la pròpia  identitat  des  de  la  pròpia  experiència, una 

experiència sexuada. Un llibre que dona lloc a una cruïlla de camins poètics alhora que 

reivindicacions feministes.  

<<La  germana,  l’estrangera>>  reflecteix  la  crisi  d’allò  que  donava  sentit  als  tres 

darrers  llibres, que ens parlava del jo‐lluna‐ombra,  i que buscava  la construcció d’una 

identitat des del mateix cos, des i en contra de l’herència, una identitat de dona enllà i 

ençà del feminisme. En aquest  llibre comença a tractar  la relació amorosa entre dues 

dones, des de la sensualitat i l’erotisme. Estableix una poesia d’imatgeria femenina i un 

camí de coneixement que la porta a la pròpia ombra.  La germana, l’estrangera és una 
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manera de buscar  la  identitat  femenina des d’una herència de dones. Amor, passió, 

desamor, maternitat, solitud... 

De l’embaràs a la maternitat, ens parla reiteradament d’aquella heura que s’aferrà 

i envaí el  seu  ventre. Parla de dones  “a banda  i banda del mirall/ un  tu  i  jo que es 

confonen”  dones  que  li  aporten  una  certa  genealogia  i  que  la  porten  a  establir  les 

relacions de política primera. És un llibre que va explícitament dedicat a la Fina, la seva 

nova  companya de  vida.  També em  sorprèn  gratament que el dediqui  a  Tona Gusi, 

amiga de  la  infància de  la meva mare  i nativa del meu poble, Vilafranca del Penedès, 

amiga  de Maria‐Mercè.  “A  la  Tona  –  i  al  petit  Adrià‐  per  les  semblances  i  per  les 

diferències”. L’Adrià és el fill de la Tona, que neix en aquells moments ara farà més de 

20 anys. Juga amb el contrast de ser germana  i alhora estrangera, dos conceptes que 

no tenen sentit en la seva poesia, un sense l’altre.  

D’altra banda veiem com el símbol femení de  la  lluna hi segueix sent present des 

de  l’enyor  i que  la sang  i  la  ferida es reflecteixen a aquesta  lluna plena  i que brillava 

amb llum pròpia. 

<<Desglaç>> és un moment de canvis per a Marçal, de canvis de pell seguint amb la 

metàfora de la serp. Surt d’una època muda, i un llamp la condueix a una nova realitat; 

la malaltia i amb ella la mort. També la mort del pare, de l’autoritat i de l’ordre familiar 

que s’ha rebutjat. En el marc del  llibre <<Desglaç>> trobem un recull de poemes que 

ella posa sota el paraigües de <<Contraban de llum>> on s’inicien els poemes d’un nou 

amor amb Fina Briulés, que ella al∙lega que és una nova absència, un nou retrobament, 

cada  cop més poètic, més  reflexiu, més despullat  i més  íntim. Aquest nou estadi de 

l’amor que ella viu, li obre un camí de desig i alhora de desglaç. D’alguna manera troba 

el triomf de la llum sobre l’ombra, de la serena plenitud. 

És  per  a  ella  una  hora  dolorosa,  un  camí  de  retorn,  de  retrobar,  reidentificar, 

reanomenar,  refer‐se. Per una banda  trobem  la mort  real del pare,  i alhora  la mort 

simbòlica d’aquesta, d’un pater a qui es deixa de donar crèdit  i es deixa de banda  la 

seva Llei, i per altra banda veiem com neix un amor, un amor distint, en aquest cas cap 

a  una  altra  dona.  Davant  de  tot  això Marçal  ens  recorda  que  la  seva  poesia  neix 
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essencialment contaminada d’allò que és la seva vida, de la seva vida de dona. Poema 

rere poema veiem com l’experiència femenina dona fil de sentit als llibres i obres. 

• Llengua abolida 1973‐1988 

<<Llengua  abolida>>  és  un  dels  llibres  amb més  potència  ideològica  entorn  el  

saber de  l’ordre  simbòlic de  la mare, des del meu entendre, que Marçal ha publicat 

mai. És un  llibre que  fa al∙lusió a  la veus  femenina,  la veu de  les dones que ha estat 

sempre silenciada de manera sistemàtica al  llarg de  la història, de  la mateixa manera 

que ho han estat les nacions oprimides que ella també anomena. Parlem d’una llengua 

inferioritzada durant segles, abolida d’instàncies de poder, feminitzada... 

Aquesta obra seva és reivindicació col∙lectiva: l’afirmació de tota identitat de dona, 

que aprofundeix des de  la pròpia experiència al parlar des d’un cos sexuat  i des d’un 

món determinat. Ella al∙lega una vegada rere  l’altra que no existeix un neutre, que hi 

ha dues maneres d’estar al món, des d’un cos de dona i des d’un cos d’home, i que no 

podem  transcendir  la  pròpia  naturalesa.  Per  parlar  de  tots  aquests  conceptes 

s’impregna  d’autores  que  li  encomanen  genealogia  femenina,  autores  com  Colette, 

Yourcenar, Akhmàtova, Tsvetàieva... Concretament en aquest recull de poemes tracta 

temes exclusivament femenins com la maternitat, i d’altres de caire més universal com 

l’amor  o  la  solitud,  temes  que  són  tractats  des  d’una manera  personal  que  esdevé 

col∙lectiva.  

Un fort vincle que detecto entre la seva poesia i el pensament de la diferència es veu 

reflectit molt explícitament en aquest poemari, no obstant també el recollim al llarg de 

la seva obra. Dic que el veig molt reflectit en aquest poemari perquè en ell parla molt 

de  la dona, de  la seva relació amb ella mateixa, de  la seva relació amb el món, amb 

l’altra, amb els i les altres, i de les seves relacions amb la paraula. 
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Anna Montero diu d’ella “la poesia de Maria‐Mercè Marçal,  tot convocant els  indicis 

d’una llengua abolida, traça l’espai personal on els mots lluiten la batalla per redreçar‐

la”.1 

El que més pistes em dona de la seva manera de repensar l’ordre establert per tal 

d’obrir‐se a un altre és  la dedicatòria que trobem en aquest apartat del poemari, on 

ens diu “Al meu pare, perquè ell fou qui, paradoxalment em va dur a qüestionar la seva 

llei i a nosaltres, les dones que estimo, i en especial a la meva filla Heura... i a tots els 

companys  capaços  de  convocar  indicis  d’una  llengua  abolida”.  Aquí  una  declaració 

d’intencions clara; cal capgirar  l’ordre dominant. Marçal pensa que el  sexe amb què 

hem  vingut  al món  és  un  fet  que  no  es  pot  controlar,  sinó  que  ens  ve  donat  per 

herència, és per això que pensa que cal assumir‐ho i prendre consciència de la pròpia 

situació d’opressió, per  tal de  capgirar‐la. Ella assumeix  la  seva  condició, que ens  fa 

extensiva a  les altres dones,  i d’aquest procés en fa un element de rebel∙lió. Amb tot 

assumeix  i vol comunicar‐nos poema rere poema,  la seva manera de ser al món, una 

manera  pròpiament  femenina.  “La meva  poesia  ha  estat  el meu  esquelet  intern,  la 

meva manera de dir‐me a mi mateixa...”. Dir‐se  a  si mateixa  i des d’una mirada de 

dona,  femenina,  una mirada  comuna  per  a moltes  però  dita  des  de  la  seva  pròpia 

singularitat. Tracta  temes que estan 

relacionats  estretament  amb  la 

llibertat  femenina  com  l’amor,  la 

solitud,  la  passió,  la  maternitat,  la 

rebel∙lió... amb unes paraules que  li 

permeten  d’articular  la  seva  pròpia 

mirada  al  món.    Una  mirada  que 

s’acompanya  de  l’imaginari  femení 

en  tant  que  va  haver  de  buscar 

noves maneres  de  dir,  donar  sentit 

diferent  a moltes  paraules  que  fins          Marçal embarassada. Font: www.escriptors.cat 

                                                           
1 Montero, Anna; <<L’espai de la llengua abolida>>. Font: Fundació Maria‐ Mercè 

Marçal. Gener 1995. 
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ara ja se’ns feien existents, reelaborar el significat dels mots. Ella ens ho manifesta així: 

“dir el part com a experiència de dona, presentar el pare i la mare des d’una percepció 

de filla, que no és la mateixa que la de fill... modelar sentits diferents per a les paraules 

desgastades per la tradició.” 

M’agradaria citar unes paraules de Marçal, del 1990, on explica que és aleshores 

per ella la poesia, més enllà del seu esquelet intern, veiem així com també maduren els 

seus principis: 

“ Per a mi,  la poesia és una mena de mirall que reflecteix una  lluita  interior entre 

aquest ésser entrebancat, colonitzat, mut o parlant a penes una  llengua abolida, que 

em clava al passat, i l’impuls que m’allibera d’aquesta escena dolorosa, moltes voltes, 

mitjançant  la  paraula.  Dansa  d’ombres  i  de  màscares  que  els  mots  representen, 

interpreten, o juguen, quasi sense entreactes. I sense treva”.  

• La passió segons Renné Vivien1984‐1994 

Amb aquesta novel∙la, Marçal procura donar veu a  la dona des del femení, a  la dona 

creadora,  donar‐los  força,  per  potenciar  l’espai  històricament  negat.  En  ell, Marçal 

busca l’ideal femení amb elements ideològics i polítics per a formar l’imaginari simbòlic 

femení. Al llarg de tota la novel∙la el tema central és la identitat femenina. 

Deixo  fetes,  d’aquesta  novel∙la,  algunes  pinzellades  perquè  no  és  una  de  les 

obres que més he tractat i en les que més m’he endinsat. Tot i així si que he pogut anar 

descobrint  que  és  una  obra  on  ella  ens  parla,  a  través  dels  fets  de  Renée,  dona, 

feminista i lesbiana, de la mediació amorosa, de l’obertura a l’altre, de la acollida de si, 

en resum, de l’atenció a lo singular. 
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VIDA I OBRA DE M‐M.M I EL PENSAMENT DE LA DIFERÈNCIA 

 

En aquest apartat de  la meva recerca, que anomeno <<Vida  i obra   de Maria‐

Mercè Marçal i el pensament de la diferència>>, procuraré de parlar de la seva manera 

de  ser  i  estar  al món  des  d’un  cos  sexuat,  que  he  anat  veient  que  assenyala  una 

manera de dir i de dir‐se i de pensar‐se i repensar‐se en un nou ordre imperant des del 

simbòlic  femení.  Parlaré  de  tot  això  i  d’ella mateixa  des  de  l’herència  que  ens  han 

deixat d’altres escriptores  i pensadores  com  Luce  Irigaray,  Luisa Muraro...  i d’altres, 

intentant  recollir  tot  allò  que  he  anat  aprenent  en  dos  anys  en  el  si  de  DUODA  i 

acompanyant‐ho de la pròpia recerca. 

Partiré de que  entenc  la política de  la diferència  com una pràctica que  acull 

diversos  conceptes,  que  a  mi  m’agradaria  contextualitzar  amb  l’Affidamento,  la 

genealogia femenina i el sentit i plaer del nostre estar en el món, l’autoritat femenina i 

materna  i el  final del patriarcat. Respecte a aquest últim no hi  faré gaire  referència, 

doncs penso que  la vida  i  l’obra de Marçal reflecteixen un no donar crèdit ni sentit a 

aquest  ordre,  sinó  a  anar  introduint  d’altres  pràctiques  que  ens  condueixin 

estrictament  cap al nou ordre  simbòlic. De  totes aquestes  figures que parlo algunes 

prenen rellevància ala vida de la poetessa. Pel que fa a l’Affidamento, aquesta relació 

política privilegiada que vincula a dues dones, penso que Marçal l’estableix amb Birulés 

ja al llarg de la seva vida, però també amb moltes d’altres dones que hem pogut anar 

citant al llarg d’aquesta recerca, dones com Tona Gusi, Lluïsa Julià, Neus Aguado, Pepa 

Llopis...relacions  que  mai  han  deixat  de  ser  d’autoritat  femenina  en  circulació 

constant, autoritat que plasma l’experiència de viure en un cos sexuat en femení. 

La manera de disposar‐se al món, i de la disponibilitat de les dones a modificar‐

se  des  de  si,  a  més  de  les  relacions  d’intercanvi,  són  aquesta  estar  al  món  que 

demostra que ja no hi ha el patriarcat a la ment femenina. De la vida de Marçal veiem 

com ella també pren consciència de que el patriarcat ha caducat i que ja no controla el 

cos femení, veiem l’amor i el desig que sent cap a la llibertat i com va prenent força en 

el si del seu context per a tenir més presència femenina a la vida social del seu entorn. 
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Finalment omple de sentit, de partir de si, de desig  i d’experiència  la seva creació,  la 

seva obra, els  seus poemes,  i ho  fa amb aquesta  llengua que ens dona capacitat de 

significar, de posar paraules a l’experiència viscuda. 

Veiem  a  la  vida  de Marçal molts  trets  que  ens  parlen  d’aquesta  pràctica  de 

política primera i d’aquesta pràctica que pinta i dibuixa el pensament de la diferència, 

de  la mateixa manera  que  ho  veiem  en  els  seus  poemes,  primer  uns  poemes més 

reivindicatius que van canviant i van parlant de la pròpia experiència, experiència que 

s’acull sota  les relacions sense  fi que marquen  la seva  trajectòria, on ella va prenent 

consciència  del  sentit  d’estar  al món. Marçal  ens  diu  que  per  a  ella  hi  ha  diversos 

passos  a  seguir  en  el  si  de  la  presa  de  consciència  feminista,  a  la  que  des  del 

pensament  de  la  diferència  podem  estar  plenament  d’acord,  tot  i  que  potser  hi 

posaríem d’altres paraules. Ella ens diu que el primer pas és la presa de consciència en 

tant  que  afirmació  individual  de  la  nostra  condició  de  dones.  D’aquí  cal  tenir 

l’experiència  d’una mateixa  a  flor  de  pell,  que  ens  permetrà  de  partir  de  nosaltres 

mateixes  en  el  si  del  nostre  dia  a  dia,  i  finalment  aportar  tot  això  a  la  vinculació 

col∙lectiva, que jo entenc com a la relació que establim entre dones. Ens parla poema 

rere poema del sentit lliure de l’amor, de la relació i de la llengua, tres característiques 

que emmarco en el si del simbòlic matern, en el fet negatiu de cedir el simbòlic de  la 

mare a allò que encara ens queda del patriarcat, que fa que  la vida empobreixi  i amb 

ella les relacions humanes. Ella canvia això parlant implícitament de la relació primera 

que  estableix  amb  la mare,  dadora  de  llenguatge,  un  llenguatge  que  li  proporciona 

independència simbòlica a través de la llengua materna. 

Des del meu punt de vista, Marçal plasma la pràctica de la diferència sexual en 

el que configura la seva vida en tant que femenina, en el si de la seva vida, i li ofereix 

disponibilitat i obertura del propi cos en femení, i al seu sentit de ser dona. Ho veiem 

sovint,  també, en  la pràctica de partir de si que queda  formada en els seus poemes. 

Ella pren consciència de la seva condició de dona i amb això li canvia la realitat, i posa 

en pràctica el seu saber en femení des de la pràctica de les relacions entre dones i des 

de  la  pràctica  del  partir  de  si,  d’aquí  l’herència  i  llegat  que  ens  deixa  amb  els  seus 

poemaris. Ella aconsegueix ser el que realment vol ser i convertir‐se en allò que desitja, 
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des de  la seva vinculació amb el món és com posa en pràctica aquest partir de si que 

anem  anomenant.  Amb  aquesta  pràctica,  entenc  que  fa  un  desplaçament  simbòlic 

important  que  li  permet  de mediar‐se  amb  el món  i  establir  relacions  d’autoritat 

femenina amb moltes dones amb qui va  treballant. S’obre al món  i a  les pràctiques 

polítiques que generen sentit lliure per estar al món, d’aquí la llunyania de l’ombra i la 

plena  forma  i  lluminositat de  la  lluna que  tant menciona. Amb  la pròpia experiència 

personal que narra es fa un espai de llibertat i un espai on intentar ser i viure’s. 

Entenc que amb el moviment de les seves paraules i dels seus pensaments que 

l’acompanyes en el seu ritme de vida i en els seus canvis personals, a mode de pell de 

serp, aconsegueix desfer un ordre simbòlic a partir del seu sentit lliure de ser dona. La 

política de la diferència és atendre a les senyals de l’experiència  i del desig femení que 

l’acompanyen  al  llarg  dels  poemaris,  una  experiència  narradora  i  dadora  de  fils  de 

sentit que nosaltres recollim en forma de poemes. 

Iniciaré l’apartat parlant de Luce Irigaray, ja que he trobat molts punts comuns 

entre ella i Marçal. Irigaray sempre ens diu que “Parlar no és mai neutre” i penso que 

Marçal recull aquesta  idea sobretot en el poemari de <<Llengua abolida>> on trobem 

un poema que diu “Reclam, indicis/ d’una llengua abolida/‐ parla de dona”. La recerca 

personal de Marçal entorn aquesta veu de dona aquí citada s’emmarca i es nodreix de 

moltes pensadores del moviment  i del pensament  feminista. Altrament podríem dir 

que ella pren la fertilitat de moltes dones que li ofereixen saber i sabiduria, i d’aquí ella 

n’estableix  una  genealogia  femenina  que  comparteix  a  través  de  coneixements  i 

aprenentatges  que  li  eixamplen  els  camins  de  llibertat.  Pel  que  fa  al  neutre  que  li 

suggereix  Irigaray,  descobreixo  que  és  un  neutre  que  no  deixa  de  formar  part  de 

l’ordre simbòlic femení, un neutre que no designa un món, un món que està sexuat, i 

que el  sentit de  ser‐hi és viure‐hi des del propi  cos de dona  i des del desig  singular 

d’existir lliurement. 

Irigaray és,  segurament, una de  les més grans  influències a  l’obra de Marçal. 

Totes dues pensen que  l’imaginari masculí és destructiu  i ens distancia de  la mare  i 

d’allò que  és merament  femení.  I  a partir d’això, Marçal  va donant  forma  a  aquest 

principi  que  pensava  Irigaray  sobre  la  desvalorada  relació  entre  mare‐filla  que 
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s’estengué    a  la  societat  patriarcal.  Hem  vist  al  llarg  de  l’assignatura  amb  Caroline 

Wilson que  Irigaray posa especial èmfasi a situar en  les paraules  la diferència sexual, 

que  reclama  l’ordre matern  i  el  fa  reaparèixer  a  les  relacions  que  narra  alhora  que 

remarca  la relació mare‐filla perquè entén que aquesta  relació  fomenta  les  relacions 

d’identitat i que constitueixen l’espai menys treballat de la nostra societat. Marçal i la 

seva  poesia  presenten  una  sincera  sensibilitat  per  aquest  pensament  i  la  filosofia 

d’Irigaray, sobretot pel que fa al tema de la indicibilitat del femení. 

Un altre aspecte de semblança entre la poesia de Marçal i la filosofia d’Irigaray gira al 

voltant del cos, un cos que és assenyalador de la diferència sexual. Irigaray ens diu que 

en el moment en què el desig femení s’alliberi de l’ordre patriarcal, la paraula seguirà 

el desig i el plaer femení, per poder, així, reivindicar la subjectivitat femenina. 

  Un altre aspecte de l’obra de Marçal en relació al pensament de la diferència és 

la maternitat  i aquesta filosofia de pensar que dos essers en un sol cos és un do que 

sols podem gaudir  les dones. A <<Sal oberta>>, on ens parla molt de  l’Heura, veiem 

com  Marçal  entra  en  diàleg  amb  la  filla  que  porta  dins  seu,  al  ventre,  i  podem 

reconèixer aquest do diví de ser un sol ésser que configuren mare i fetus. L’heura és un 

símbol femení que necessita protecció, per això s’arrela  i s’arrapa a  la mare, d’ella es 

vol  nodrir.  Alhora,  aquesta  planta  que  s’emparra,  inclou  conceptes  de  vida  i mort, 

doncs és una planta com he dit enfiladissa, vital i amb molta força que al tenir‐ne tanta 

pot  acabar  ofegant  qualsevol  altre  ésser  de  la  natura.  Vida  i mort,  conceptes  que 

acompanyen la maternitat en una societat patriarcal. Amb aquesta manera de capgirar 

el  sentit  del  llenguatge  i  dels  fets,  que  caracteritza  a Marçal,  podem  veure  com  la 

maternitat que és per a moltes un fet dolorós  i angoixant, esdevé quelcom amb molt 

de  plaer  i  gaudi.  Tot  gràcies  al  fet  de  reomplir  de  significat  paraules  i  conceptes  ja 

existents,  un  dels  principis  que  caracteritzen  també  el  pensament  de  la  diferència. 

Irigaray  també va  reconstruir el concepte de  la maternitat,  i va donar‐li un potencial 

enorme.  

Irigaray està plenament d’acord en el fet que cal que les dones ens reapropiem 

dels mots  i del  llenguatge per  tal de donar‐los una altra dimensió que  realment ens 

pertany. Som nosaltres qui hem de trobar, retrobar, reinventar les paraules, les frases i 
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els conceptes que ens porten a expressar‐nos en un ordre merament patriarcal al que 

ja no ens complau donar crèdit, sinó que volem establir relacions més actuals com  la 

del cos de  la mare, amb els nostres propis cossos. Reanomenar  i  recrear  les  frases  i 

conceptes que han de donar lloc i nom al vincle del cos de la mare amb el del fill o filla, 

descobrir una  llengua  i un  llenguatge que no parli pels nostres cossos, sinó parlar del 

lligam amb el nostre cos i des del nostre cos. 

Veiem  clarament  com  ambdues  pensadores  estant  d’acord  amb  què  cal  reconstruir 

una  identitat a partir d’un nou  llenguatge. No obstant  si que hi ha diferències entre 

elles  dues  en  alguns  aspectes  com  és  el  part, mentre  que  Irigaray  el  veu  com  un 

moment dolç i poc traumàtic, Marçal pensa que és quelcom dur i dolorós, no tant des 

del físic sinó a nivell psicològic. 

  Una  altra pensadora de qui pren molt Marçal  és  la nostra  tant  emblemàtica 

Luisa  Muraro  i  de  la  seva  obra  <<L’ordre  simbòlic  de  la  mare>>.  La  filosofia  i 

pensament de Muraro ens diu que és la mare qui ens ensenya a parlar i qui ens dona el 

do de la vida i del llenguatge, doncs la llengua té una funció simbòlica que ens permet 

d’interpretar el que forma part de la realitat.  Els principis de la llengua materna neixen 

de la necessitat de mediació que hi ha en relació a la mare i en d’altres relacions de la 

vida. Una mediació que ens retorna a la mare per tal que ens puguem comunicar amb 

el món a través d’ella i de les seves experiències. Marçal sempre remarca i explica que 

és del pare de qui aprèn l’amor cap a la cultura, no obstant és de la mare de qui aprèn 

la tradició popular tant fonamental en els seus poemes. Marçal i Muraro tenen el seu 

nexe en comú en el punt de que cal prendre consciència sobre el saber maternal per 

tal  de  poder‐nos  comunicar  tant  amb  la  mare  com  amb  el  món,  partint  de  la 

genealogia  de  dones  que  cal  potenciar,  perquè  serà  aquesta  genealogia  qui  ens 

permetrà explorar el conjunt de les dimensions femenines. Marçal diu en el seu llibre 

<<Sota el signe del drac>> que a la seva mare li deu el sentit, la riquesa de la llengua. 

De Marçal, amb Muraro de fons, també podria parlar del poder de la paraula del que 

ambdues disposen. El poder de la paraula com a fruit d’un imaginari que ve de temps 

enrere, la màgia del mot per dir i descobrir les coses. Un poder de la paraula que pot 

canviar el significat al posar‐nos en relació, que és el que passa a Marçal al entrar en 

34 
 



relació  amb  d’altres  dones,  que  descobreix  la  possibilitat  de  resignificar.  És  molt 

interessant de tenir present que el poder simbòlic actua a través de  les paraules, per 

això cal contemplar el significat de cada una d’elles. El poder de les paraules és aquell 

espai abismal que mesura  i connecta  la mediació entre  jo  i  jo mateixa,  i això és vist 

clarament a  l’obra de Marçal, amb  cada mot que ens parla des d’ella mateixa  i ens 

dona pistes d’espais transcendentals com lo diví que hi ha en la seva solitud, en la seva 

passió encarnada, en el desig. Les paraules l’ajuden a acceptar‐se i a descobrir‐se. En el 

cas  de  Marçal,  observem  que  les  paraules  actuen  de  mediació  des  de  la  seva 

experiència cap al  lector, per poder  interpretar allò real que ella narra. Són paraules 

que  no  se  separen  del  seu  destí,  que  l’acompanyen,  no  es  separen  d’ella  i  així  no 

perden  la capacitat de significar. I de  la Llengua Materna; una  llengua que uneix cos  i 

coneixement,  raó  i  emoció,  experiència  i pensament,  transcendència  i  contingència, 

una  capacitat de mantenir units el  cos  i  la paraula,  l’experiència  i el  llenguatge que 

aprenem  a  través  de  la  relació  primària  amb  la  mare,  i  a  la  que  hem  de  retre 

coneixement. 

  El primer pas per situar‐se plenament a l’ordre simbòlic femení rau entorn al fet 

de reconèixer a la mare que ella ha estat dadora de llengua i de vida. Em plantejo que 

la búsqueda personal de Marçal, al llarg dels primers poemaris que edita, gira entorn el 

fet  de  poder  trobar  una  identitat  femenina  pròpia,  que  no  deixa  de  ser  una 

independència  simbòlica  per  a  moltes,  això  s’aconsegueix  també  amb  el  fet  de 

reconèixer a la mare la seva obra materna. Aquest reconeixement de Marçal a la seva 

mare penso que està reflectit en els seus poemes, per exemple en els poemes on el 

tema principal és l’obra civilitzadora, on ens parla de parar la taula, o d’elements de la 

casa pròpiament femenins. És la mare qui ens ensenya de la civilització humana, doncs 

va  tot  lligat.  És  d’acord  amb  aquest  saber  estimar  a  la mare  que Marçal  aprèn  a 

modificar el llenguatge, el pensament i la seva ment i a fer visible, a través dels mots, 

una realitat existent. Utilitza  la  llengua com a eina mediadora que ens ajuda a parlar 

des de la pròpia experiència. Totes aquestes idees recollides també donen resposta al 

concepte de la llengua materna, una llengua que aprenem de la mare i sense la que no 

podríem  parlar  des  de  la  pròpia  experiència,  una  experiència  que  assenyala,  que 

d’acord  amb  la  presa  de  consciència  que  Marçal  al∙lega  haver  acollit,  generen  la 
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possibilitat  i l’obertura de desplaçar‐se al nou ordre. La llengua mediada ens permetrà 

significar  l’experiència  i el món, per això és  tant  important de  significar  la  llengua a 

través de la mare. En cap moment en concret Marçal recalca estrictament que ella hagi 

patit aquesta reconciliació amb  la seva mare, però si que al  llarg de  la seva biografia 

veiem que a ella reconeix  la vida  i sobretot  la paraula  i  l’amor cap a  la  llengua. Amb 

això ens dona pistes del seu saber estimar a  la mare,  i és que sense aquest pas, cap 

experiència en primera persona, que vivim i gaudim dels seus poemes, no hauria estat 

possible, per tant, penso que Marçal superà tots aquests obstacles que la portaren a la 

llibertat  femenina  i a  fer aquests desplaçament cap a un nou ordre simbòlic  femení. 

Parlo  d’un  llenguatge  ric  en  discurs  que  oscil∙la  entre  l’ordre  i  la  follia,  la mesura  i 

l’excés. 

  També  podem  parlar  d’Hélène  Cixous,  una  altra  pensadora  que  ha  ocupat 

diversos  espai  a  l’aula,  de  la mà  de  Caroline Wilson,  i  que  hem  debatut  al  llarg  de 

l’assignatura. D’Hélène, Marçal,  en  pot  extreure  la  vessant  de  l’escriptura  femenina 

que tant treballà aquesta pensadora francesa. Cixous ens parlava de  l’especificitat de 

l’escriptura femenina des de la construcció del llenguatge femení que apareix de nou al 

posar‐se  les dones a escriure. És en aquest punt on coincideix Marçal al  fer servir el 

recurs d’abolir el gènere, que trobem en molts dels seus poemes que s’emmarquen en 

aquella època on el que volia obtenir era una veu de dona. És en aquest context on 

intenta trobar, al igual que Cixous i Irigaray, un espai simbòlic, en el marc lingüístic on 

el sexe no marqui  la diferència. Cixous planteja una escriptura que es faci amb el cos 

“Escriviu‐vos a vosaltres mateixes. El vostre cos s’ha de fer sentir: només així brollaran 

els  immensos  recursos  de  l’inconscient”,  i  és  d’aquesta  manera  com  l’  identitat 

femenina impregna els poemes de Marçal. Ella entén el cos com a espai corporal sense 

límits, ho veiem sobretot en els seus poemes que ens parlen d’amor i sexualitat entre 

dones, a  la seva escriptura de transició cap al  lesbianisme. El cos és el seu  llenguatge 

de l’amor, de vida i mort, l’assumpció de plaer, de conflicte com a dona alhora amant 

que mare... 

  Finalment  també m’agradaria parlar a pinzellades d’Adrienne Rich,  ja que no 

l’hem tractat massa al  llarg del màster però si que n’hem parlat  i hem treballat sobre 
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algunes de les seves lectures com <<Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana 

(1980)>>. Marçal n’escull moltes coses, de Rich, sobretot a nivell  líric. El que més se 

n’emporta  de  Rich    no  és  només  el  fet  de  cercar  i  donar  veu  de  dona  a  les  seves 

poesies,  sinó  també  el  fet  de  donar  veu  a  l’amor  i  a  les  relacions  entre  dones. No 

parlem de l’amor i de les relacions en el sentit estricte i des del lesbianisme, sinó que 

ho  fem des de  l’amor de  les  relacions entre dones com  també ho  són  les que hi ha 

entre mare‐filla. D’Adrienne Rich  se n’emporta un punt de contacte molt  significatiu 

entorn les mentides, secrets i silencis que envolten la cultura de dones. 

  Més enllà de la igualtat que en alguns poemes sembla que Marçal ens proposi, i 

en  termes d’educació, ella ens diu repetidament que els drets  igualitaris no són més 

que  limitacions. També puntualitza que, de  la mà de  Luce  Irigaray, els drets  sexuats 

que aquesta proposa per elaborar al Parlament Europeu, és quelcom que li interessa i 

en que hi està d’acord. Pensa, amb  tot, que  la maternitat ha estat abolida quan  les 

dones entren al mercat laboral, pensa que en aquests casos la igualtat ha estat lluny de 

ser real.  Tot i així ella ens parla de la Diferència com a via per a trobar altres sortides. 

Veig en ella dues posicions respecte el tema de la diferència: 

1. Per una banda sembla que cregui en  la diferència com a punt de partida per 

anar  cap  a  una  igualtat  real,  lluny  del  gènere  que  anul∙la  les  diferències 

biològiques a més de subordinar la dona. 

2. I per altra banda creu que la diferència sexual és un fet essencial i irreductible 

emmascarat rere el neutre al llarg de la història. Ella pensa que cal crear espais 

de relacions entre dones, que cal donar importància simbòlica a la figura de la 

mare i també recalca en això l’autoritat femenina. 

Allunyats  i diferents els dos discursos, des del meu punt de  vista el  segon  s’apropa 

molt més a  la nostra realitat  i al nostre pensament de  la diferència. En alguns sentits 

ella, a través de la seva obra, ens fa una llarga reflexió sobre el món que l’envolta i la 

posició  establerta,  heretada,  de  subjecte  femení.  Prenent‐ne  consciència  busca  una 

manera de reanomenar el seu context i es desplaça cap a un nou ordre. D’ella mateix 

ho llegeixo més d’un cop “La poesia és, per a mi, la meva manera d’ordenar el caos que 

l’imprevist desencadena,  la manera de dir‐me a mi mateixa”. Clarament  i entre  línies 

37 
 



m’adono que ens està volent dir que amb  la poesia pot posar paraules  i ordenar un 

món i un ordre establert que la té desconcertada, que la desordena atzarosament pel 

fet  de  néixer  dona.  El  que  procura  amb  els  seus  poemes  és  resignificar  la  realitat, 

omplir‐los de nou d’un altre sentit. 

  Amor  entre  dones, 

companyonia,  sororitat.  Mentre 

Marçal  ens  parla  de  tot  el  que  sent 

vers una altra dona deixant de banda 

l’amor  i  l’amistat  i  passant  a  altres 

termes,  penso  que  en  ella  també  hi 

existia un Contínium  lèsbic explícit en 

els seus poemes. Prenc aquest terme 

perquè les relacions que ella estableix 

amb  les  seves  amants,  i més  tard  ja 

amb  Fina  Birulés  són  relacions  entre 

dones  que  serveixen  de  mediació 

entre elles i el món, que no tenen per 

què  incloure  sexe.  Si  trobo  alguna 

dones, entr  Sor rita  i Affidament, és 

que  la  primera  s’estableix  com  una 

relació entre iguals, i les relacions d’Affi

dona a  l’altre serveixes de catapulta dels seus desigs,  i viceversa. D’alguna manera és 

una relació asimètrica. Així mateix ens ho explicava Elina Norandi a la seva assignatura 

del  primer  any  del màster,  que  acompanyàvem  amb  obres  d’art  de  dones  i  sovint 

feministes. 

diferència,  de  les  relacions  entre 

e o t

dament són relacions entre dues dones, on una 

  Veiem  una  forta  potència  de  genealogia  femenina  des  d’on Marçal  parteix, 

        Marçal i Heura, amb les amigues de la mare.  

                   Font: www.escriptors.cat 

algunes  autores  ja  han  anat  sent  anomenades,  però  en  tenim més:  Virgina Woolf, 

Simone de Beauvoir, Djuna Barnes,  Irigaray,  Ingeborg Bachmann, Silvia Plath, Helena 

Valentí,  Caternia  Albert,  Montserrat  Roig,  Clementina  Arderiu,  Rosa  Leveroni,  Mª 
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Antònia Salvà... ella pren obres de dones que duren i duren malgrat el forat negre de la 

transmissió masculina  que  ha  anat  fent  durant  la  història.  Escava  amb  profunditat 

l’arqueologia de  fonaments de  la  cultura de  les dones. De  totes aquestes dones me 

n’agradaria puntualitzar tres; Montserrat Roig, Mª Aurèlia Campany i Helena Valentí, a 

totes elles m’agradaria retre homenatge perquè ja no resten entre nosaltres. Elles van 

aportar  a  Marçal  i  van  oferir  l’oportunitat  de  gaudir  de  l’autoritat  femenina  en 

circulació constant, la sororitat i el llinatge femení que diria Irigaray. 

Moltes  d’aquestes  dones,  alhora,  sobretot  les  tres  darreres,  van  brindar  a Marçal  

l’oportunitat i el sentit relacional que neix al posar‐nos en relació amb altres dones i al 

portar  al món un  altre  sentit de  llibertat personal. Parlem d’una  llibertat personal  i 

tanmateix  femenina  que  es  guanya    de  les  relacions  entre  dones, mediades  per  la 

confiança  i  la  pràctica  de  disparitat  com  a  mitjà  de  reconeixement  d’autoritat 

simbòlica.  

  Amb  Fina  Birulés  relacionen  vida  i  saber,  cos  i  llenguatge,  intel∙ligència  i 

emocions per tal de teixir societat a través de la pròpia experiència, d’aquí també neix 

la mediació entre elles dues, liderada per l’escolta activa entre elles que les empeny a 

caminar cap a la llibertat.  Aconsegueixen de no medir‐se amb l’ordre patriarcal, per tal 

d’establir  relacions  on  s’autoritzen  mútuament  i  constantment.  Reconeixen  el  seu 

origen, es reconeixen autoritat femenina. Dues dones que han après a viure a  l’ordre 

simbòlic femení a partir de les relacions d’intercanvi, de donar i deixar‐se donar. 

  Pel que  fa al paper del pare, veiem que al 1972 ell descobreix com Marçal  té 

per parella el que després serà el seu marit,  i amb això es trenca  la Llei, que després 

ella anomenarà  la  Llei del pare.  La  relació amb el pare es  trencà aleshores  i Marçal 

s’avergonyeix d’haver patit aquella situació davant d’ell, d’un pare que  l’havia guiada 

fins als  llibres  i que ara s’imposava a  la  llei com si d’un autòcrata es tractés. Quan el 

pare morí la revolta fou la pròpia Llei, però ella mateixa es convertí en glaç davant dels 

fets, d’aquí el llibre Desglaç.  

  Ja per acabar, m’agradaria  fer èmfasi en  l’horitzó de Maria‐Mercè Marçal;  la 

seva  fita  és  l’exili  interior que malda per  construir una  casa pròpia, un  espai públic 
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habitable,  una  ciutat  generosa,  un món  on  l’obra,  la  construcció,  sigui  alliberadora, 

possible.  Un  món  que  s’englobi  sota  l’ordre  simbòlic  femení,  sota  l’inconscient 

col∙lectiu. On ressoni la pròpia identitat de la mà de l’alteritat i de la diferència.   

 

RECONEIXEMENT 

 

Estimo d’ella el seu esperit de lluita i la seva solidaritat i compromís amb aquest 

món de  la dona, tant nostre, alhora que n’estimo  la pròpia  identitat, que amb aquest 

treball, aquesta investigació i aquestes línies m’agradaria treure a la llum, una identitat 

que d’alguna manera ja porta temps amagada. 

Des d’aquest  instant per a mi ella serà sempre més viva que mai,  les seves paraules 

ressonaran en mi i em faran créixer des de les entranyes a nivell personal i alhora des 

de  lo extern, en el món on ens hem de desenvolupar, en aquest nou ordre simbòlic 

que amb  les seves paraules podem omplir de sentit de nou. Serà batecs de memòria 

viva, emoció renovada a cada mot. 

Passejar per la seva poesia em dona consol, aprenc, recordo, doncs la memòria és molt 

selectiva i amb els seus poemes puc transcendir‐me a mi mateixa. Fil de la vida.  

  Penso que Marçal ha  aconseguit  col∙locar‐se  al món  amb una  independència 

simbòlica que moltes hem anehl∙lat, una independència que la disposa en relació amb 

el món i que li permet parlar des de si. Ha aconseguit mediar‐se a nivell simbòlic  des 

del  propi  desig  i  des  de  l’experiència  del  saber  i  des  de  la  paraula  com  a  font  de 

mediació  amb  el  món.  Amb  un  ordre  simbòlic  femení  que  refà  el  llenguatge 

constantment. 

A ella dec tot aquest aprenentatge plasmat aquí. 
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un nou ordre amb les paraules.

Maria‐Mercè Marçal

Vilafranca del Penedès, Setembre del 2011
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