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Introducció
El foc de la reescriptura
Sí, jo sé d’on procedeixo!
Insaciat com la flama,
cremo i m’estic consumint.
Es fa llum tot el que toco
i carbó tot el que deixo:
ben cert que sóc una flama.
Nietzsche, Ecce Homo

Tot el que ha estat escrit ha d’ésser reescrit per existir. Aquesta màxima parafraseja l’afirmació d’André
Lefevere —un dels teòrics comparatistes més coneguts
dels Translation Studies—, i conté la clau del que ha
suposat un canvi de paradigma en el pensament teòric
sobre la literatura.
Al llarg de la segona meitat del segle xx, els estudis
literaris i, en particular, la teoria de la literatura i la literatura comparada, han atorgat protagonisme a la figura
lectora i li han reconegut un paper actiu i fonamental a
l’hora de donar sentit al text literari. En efecte, pel que
fa al sentit, hem deixat de considerar-lo un secret que cal
revelar, desvelar; un element dipositat al text, més o menys
ocult, que cal trobar desfent el camí de la creació perquè
coincideixi amb la intenció autorial pretesament abocada
al text. El sentit ha passat a ser fruit d’un procés textual
(variable, per tant) i ja no es tracta d’un atribut essencial
del text.
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El concepte d’intertextualitat, proposat per Julia Kristeva a redós del grup parisenc Tel Quel, va condensar
el focus de l’escena dels estudis literaris i va suposar un
termòmetre excel·lent per mesurar i produir al seu torn
el canvi de paradigma. La intertextualitat ens parla de les
relacions entre els textos com un vincle imprescindible
perquè hi hagi producció de sentit: un text per si mateix,
ens adverteix Kristeva, no significa; necessita i demana la
concurrència d’altres textos (els anomenats intertextos),
de la mateixa manera que al diccionari ens calen més paraules per entendre què significa una paraula. En cada
nova constel·lació intertextual el text canvia: la seva materialitat és, en principi, la mateixa, però el seu cos desprèn
sentits diferents fins i tot per a una mateixa persona.
Aquesta és la glòria i la misèria de la literatura: que mai no
podem curullar la capacitat de significar dels textos literaris, que no en podem saturar els sentits. Llegir, interpretar
i traduir són noms diferents per a operacions molt properes,
indestriables, que es podrien recollir sota el paraigua de la
reescriptura; allò que al capdavall dóna vida al text, en reconeix l’existència, el fa ser text que ens fa ser, perquè en definitiva són els textos que ens llegeixen a nosaltres.
Qui tradueix reescriu, rellegeix, s’obre al diàleg amb
el text. A la vegada, escriure i llegir impliquen sempre el
gest d’una traducció. Joc de miralls que multiplica i remet
inevitablement a un altre espai, a un altre temps, a una
veu que no és només la nostra. És aquest doble sentit
d’anada i tornada —i de tornada i anada— entre traducció, escriptura i lectura allò que volia reflectir la progra-
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mació de la quarta edició de les Jornades Marçalianes,
que va tenir lloc a Barcelona del 6 al 12 de novembre del
2012 sota el títol «I en el foc nou d’una altra llengua».
El vers de Maria-Mercè Marçal va esdevenir així la
pedra foguera per confegir un punt de trobada entre traductors, traductores, escriptors, escriptores, lectors i lectores que van reunir-se entorn del foc que és l’obra i la
figura de la poeta d’Ivars, metàfora de la llar que, cada dos
anys, la Fundació Maria-Mercè Marçal gosa bastir. Quan
Fina Birulés i Heura Marçal van oferir-nos la possibilitat
de compartir amb elles la gosadia, vam suggerir un seguit
de propostes relacionades amb la voluntat de fer més
ampli el ressò de les Jornades, a llom del comparatisme, la
disciplina des de la qual treballem al grup de recerca consolidat Cos i Textualitat. Si fem foc, que sigui per cremar
i creuar fronteres, tantes com sigui possible.
Vam apostar per atorgar un grau d’internacionalització més alt a les Jornades per fer visible i protagonista
el diàleg que Maria-Mercè Marçal estableix, tant en la
seva escriptura literària com en les tasques de traducció i
edició que va dur a terme, amb altres literatures, especialment amb la que queda enllà de la frontera que delimiten els Pirineus. L’elecció de França responia no només
a la palesa presència de lectures franceses en l’obra marçaliana, sinó també al fet que Bruixa de dol va ser la lectura de l’Agrégation del professorat de català l’any 2012,
la qual cosa va suposar una difusió notable de l’obra de
Marçal en l’àmbit francòfon i, en conseqüència, la profusió de traduccions, textos i treballs sobre el corpus de
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l’autora. D’aquí va resultar la invitació d’investigadors,
investigadores, traductors i traductores de França, així
com l’elecció de l’Institut Français com a espai per a la
inauguració de les Jornades.
A la programació, a més, s’hi van incloure altres
espais còmplices, com el Centre Cívic Pati Llimona, el
bar Horiginal i el Centre Cultural Valentina, i es va configurar així un itinerari urbà que va omplir Barcelona de
versos i reflexions entorn de Marçal. Si fem un foc nou,
que sigui per abrasar la ciutat, tant com sigui possible.
La propagació de les Jornades a través d’aquests espais
traduïa el desig de sumar a les conferències i taules rodones activitats que no són pròpiament acadèmiques, com
ara la projecció d’una pel·lícula i un recital en què van
participar més d’una vintena de poetes.
Per acabar, quant a les activitats vinculades a les Jornades, caldria subratllar també la participació de dotze
instituts d’arreu del territori català, que es van engrescar
a dur a terme lectures i recitals a les aules. Perquè són
les noves generacions les que, en el foc nou, continuaran
reescrivint Marçal.
I de tot plegat en queda la foguera viva d’aquest volum,
que demana noves reescriptures a qui llegeix.
Meri Torras i Mireia Calafell
Grup de recerca consolidat Cos i Textualitat
Universitat Autònoma de Barcelona
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Dimarts, 6 de novembre
16 h	Inauguració de les IV Jornades Marçalianes
Amb la participació de:
Montserrat Gatell (Institut Català de les Dones)
Heura Marçal (Fundació Maria-Mercè Marçal)
Meri Torras (Cos i Textualitat, UAB)
17 h	Taula rodona
La traducció com a guspira
Michel Bourret Guasteví (Universitat de
Montpeller III - Paul Valéry):
«La difícil frontera del vers: traduir-ne els silencis, de ‘Bruixa de dol’ a ‘Sorcière en deuil’»
Luisa Cotoner (Universitat de Vic):
«La traducció com a diàleg creatiu: a propòsit
de les versions al castellà de poemes de MariaMercè Marçal»
Annie Bats (escriptora i traductora):
«Triar, trair, trobar. Apunts sobre un art i una
manera de traduir Maria-Mercè Marçal»
19 h	Versos que cremen
Recital de poesia amb Annie Bats (francès)
i Mireia Calafell (català)
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Dimecres, 7 de novembre
16 h

Conferència de
Marta Segarra (Centre Dona i Literatura, UB):
«La comunitat de les amants: el desig com a
expropiació»

18 h

 aula rodona
T
Reescriptures marçalianes del gènere
Fabrice Corrons (Universitat de Tolosa - Le
Mirail): «L’home a ‘Bruixa de dol’ i altres poemes.
Un esguard masculí sobre la poesia de MariaMercè Marçal»
Sandrine Frayssinhes Ribes (Universitat de
Montpeller III - Paul Valéry): «Maria-Mercè
Marçal i les feministes franceses de la diferència:
coincidències poètiques i convergències teòriques»
Aina Pérez Fontdevila (Cos i Textualitat,
UAB): «Des de / cap a Mitilene, com si hi hagués un món: l’entre faç i faç de Renée Vivien i
Maria-Mercè Marçal»

20.30 h A
 mb el foc nou d’altres poetes
Recital amb Montserrat Abelló, Neus Aguado,
Anna Ballbona, Sílvia Bel, M. Àngels Cabré,
Lluís Calvo, David Caño, Josefa Contijoch,
Àngels Gregori, Anna Gual, Maria Antònia
Massanet, Sònia Moll, Vinyet Panyella, Josep
Pedrals, Esteve Plantada, Jaume Pons Alorda,
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Cèlia Sànchez-Mústich, Estel Solé, Francesc
Josep Vélez, Amadeu Vidal, Blanca Llum Vidal,
Mireia Vidal-Conte.
Dijous, 8 de novembre
16 h	Taula rodona
Experiències compartides: feminisme i filosofia
Amb la participació de:
Maria Olivares (Marxa Mundial de Dones de
Catalunya): «Des d’uns ulls de dona»
Anna Masó (filòsofa /Assemblea Nacional Catalana): «L’amistat»
18 h	Taula rodona
Al revers d’un foc que és viu encara
Amb la participació de:
Montserrat Abelló, Gemma Gorga,
Dolors Miquel i Susanna Rafart
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Divendres, 9 de novembre
16 h

Conferència de
Lluïsa Julià (Universitat Oberta de Catalunya):
«‘La passió segons Renée Vivien’: un espai d’experimentació formal»

18 h	Taula rodona
Espurnes d’avui
Quadern de les III Jornades Marçalianes.
Presentació a càrrec de Lluïsa Julià.
Conte infantil de Maria-Mercè Marçal Uf,
quin dissabte, rateta Arbequina!, Estrella Polar,
col·lecció L’Odissea. Presentació a càrrec de
Magda Marçal.
Reedicions de Cau de llunes, Sal oberta, La
germana, l’estrangera i Desglaç, Edicions 62.
Presentació a càrrec d’Heura Marçal.
Llegir/Lire Maria-Mercè Marçal, Ed. Trabucaire.
Presentació a càrrec de Fabrice Corrons.
Agua de alta mar, de Fina Llorca, Arcibel
Editores. Presentació a càrrec de Fina Llorca.
Rebellie/Rebel·lió, antologia de diverses poetes
catalanes. Traducció del català a l’holandès de
Marga Demmers. Editorial Zirimiri Press.
Presentació a càrrec de Marga Demmers.
Antologie poeticã, de Maria-Mercè Marçal.
Traducció del català al romanès de Jana
Balacciu Matei. Introducció de Fina Llorca
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Antolín. Col·lecció Biblioteca de Culturã Catalanã, núm. 35. Editorial Meronia. Presentació a càrrec de Xavier Montoliu.
20.30 h	Projecció de la
pel·lícula col·lectiva Ferida arrel. MariaMercè Marçal, dirigida per Fran Ruvira.
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La traducció com a diàleg creatiu:
a propòsit de les versions al castellà
de dos poemes de Maria-Mercè Marçal
1

Luisa Cotoner
Cal començar remarcant que girar l’obra de Maria-Mercè
Marçal al castellà és ficar-se dins un laberint d’opcions:
cada traductora o traductor —gairebé totes les traduccions que conec de Marçal estan fetes per dones (vegeu
les referències bibliogràfiques)— tria el seu camí, per bé
que tots hagin d’enfrontar-se a les mateixes dificultats.
D’entrada, n’hi ha que es proposen oferir una traducció
guia perquè la lectora o lector pugui confrontar-la amb
l’original. Altrament n’hi ha que volen que el poema traduït arribi a les persones que el llegeixen com si no fos una
traducció, sinó un poema compost directament en la llengua meta. Tanmateix, sigui quin sigui el punt de partida,
qualsevol traducció és el resultat d’una sèrie de manipulacions: qui tradueix tria, interpreta, opta, decideix i presenta
una solució tancada i personal.
A més, en el cas de Marçal, girar-ne els poemes al
castellà és enfrontar-se amb un repte encara més difícil
d’assolir, atès que som davant d’una de les poetes més importants de la literatura catalana. De fet m’atreveixo a dir
1. Aquest article s’inscriu en el grup d’investigació consolidat «Estudis de
gènere: traducció, literatura, història i comunicació» (GETLIHC) de
la Universitat de Vic (AGAUR, SGR-833) i en el subprojecte d’R+D
«Traductoras y traducciones en la Cataluña contemporánea (1939-2000)»
(FFI2010-19851-C02-02), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
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que és una de les millors poetes i dels millors poetes de la
literatura occidental dels últims cent anys, capaç d’utilitzar, recrear, contravenir, intertextualitzar i esgotar tota una
amplíssima gamma de variants formals i temàtiques que
van des de l’edat mitjana fins al segle xx. Potser és aquesta
la raó per la qual ningú no s’ha atrevit encara a traduir la
totalitat dels poemes de Llengua abolida. I és que la poesia
de Marçal constitueix per si mateixa tota una literatura.
La primera dificultat de traducció consisteix a traslladar unes cadències rítmiques sense trair el sentit del poema. Si, com afirmava Jakobson al congrés d’Indiana el
1958, la poesia sorgeix del principi d’equivalència entre
el sentit i la matèria fònica que el materialitza, la poesia és intraduïble, atès que l’equivalència sentit-so mai
no és la mateixa en una llengua que en una altra; i encara
més si comparem els paradigmes fònics del català i del
castellà, que són encara més dispars que entre el català
i l’anglès. Així, mentre en català predominen les paraules bisil·làbiques i agudes, en castellà les més freqüents
són les de tres síl·labes i planes. Per posar-ne només un
exemple, una paraula tan fàcil de traduir com cor resulta
dificilíssima d’encaixar dins un vers en castellà, atès que
corazón té dues síl·labes més i és rotundament aguda.
La segona gran dificultat és resoldre l’ambigüitat, la
polisèmia, els jocs conceptuals, la intertextualitat i, en
síntesi, tots els couplings poètics, que són la trama sobre la
qual es teixeix la lírica i que, naturalment, Maria-Mercè
Marçal utilitza a fons. I encara n’hi trobem una altra: no
trair l’especial simbologia marçaliana, la pedra angular
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que lliga, cohesiona i dóna coherència a tota la seva obra.
Al capdavall, el problema rau a no traspassar el límit de
les llicències poètiques que ens podem permetre per reescriure, per recrear un poema de Marçal «en el foc nou
d’una altra llengua».
Per il·lustrar el que s’ha enunciat fins aquí, analitzarem la traducció de dos poemes, un de caràcter popular,
«Cançó del vers sense port», i un altre, «Zodíac», muntat
sobre la forma clàssica del sonet. Ambdós els he girat jo
mateixa i per tant em sento lliure de fer-me tots el retrets
que calguin. Faré els comentaris en castellà, atès que és la
llengua a la qual els he traduït.
CANÇÓ DEL BES SENSE PORT
L’aigua roba gessamins
al cor de la nit morena.
Blanca bugada de sal
pels alts terrats de la pena.
Tu i jo un bes sense port
com una trena negra.
Tu i jo un bes sense port
en vaixell sense bandera.
El corb, al fons de l’avenc,
gavines a l’escullera.
Carbó d’amor dins dels ulls
com una trena negra.
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Carbó d’amor dins dels ulls
i els ulls dins de la tristesa.
La tristesa dins la mar,
la mar dins la lluna cega.
I la lluna al grat del vent
com una trena negra.
CANCIÓN DEL BESO SIN PUERTO
(Trad. de L. Cotoner, 2005)
El agua roba jazmines
en plena noche morena.
Blanca colada de sal,
altas terrazas de pena.
Tú y yo y un beso sin puerto
como trenza negra, negra.
Tú y yo y un beso sin puerto
en navío sin bandera.
Cuervo al fondo del abismo,
gaviotas en la escollera.
Carbón de amor en los ojos
como trenza negra, negra.
Carbón de amor en los ojos,
los ojos en la tristeza.
Y la tristeza en el mar,
la mar en la luna ciega.
La luna al azar del viento
como trenza negra, negra.
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La «Cançó del bes sense port» pertenece al poemario Sal oberta (1982), concretamente a la sección II, «Set
cançons esparses i un romanç», y está escrita en clave de
poesía popular y con un indudable aire lorquiano. En la
versión castellana he pretendido mantener el principio
de equivalencia entre sonido y sentido, para lo cual he tenido que utilizar algunos recursos técnicos —o trucos—
que explicaré a continuación.
Reconozco de entrada que, en este caso, el traslado
del ritmo de una lengua a otra resulta relativamente fácil,
puesto que el octosílabo castellano es equivalente al heptasílabo que utiliza Marçal, ya que supone una medida
silábica que se corresponde de manera natural a la emisión de grupos fónicos.
Naturalmente, en algunos se ha tenido que «forzar»
dicha equivalencia mediante la sustitución de una palabra del original por otra más o menos sinónima. Es el
caso del cambio del monosílabo cor por el bisílabo plena,
cambio que fuera de contexto parece muy alejado pero
que en el contexto de este poema no lo es. Aquí cor no
alude a la víscera que bombea nuestra sangre ni a la parte
de nuestro cuerpo donde presuntamente se alojan —o se
alojaban, actualmente parece que también eso ha cambiado de lugar— nuestras emociones y sentimientos, sino a
«la part central i més íntima, d’un paratge, d’una ciutat,
de la soca d’un arbre, d’una fruita…», según la acepción 3
del DCVB. Por tanto el verso de Marçal «al cor de la nit
morena» alude a la parte central de la noche. Si acudimos
al DRAE, también encontramos que corazón en su acep-
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ción 6 significa el «centro de algo». Sin embargo, no podemos trasladar literalmente: «en el corazón de la noche
morena» (12 sílabas) porque cualquier atisbo rítmico se
quiebra, por lo que hay que buscar una alternativa que
quepa en ocho sílabas. Pleno, plena también «se dice de la
parte central de algo» (DRAE, acepción 3) y esta palabra
sí que cabe. En la traducción perdemos las connotaciones de la palabra corazón, pero ganamos la musicalidad
del verso y el sentido es el mismo.
Algo parecido sucede mediante la repetición de la palabra negra en el verso que cierra cada una de las estrofas,
puesto que: a) completa el octosílabo; b) rompe la monotonía de los versos con un solo grupo fónico (tonema que
sube, se mantiene y baja, sin pausas) introduciendo una
pausa que produce un tonema horizontal o suspendido
y luego cae en tonema descendente; y c) calca una de
las características de la poesía popular lorquiana como
es la repetición de un término para darle una relevancia
mayor o para ralentizar el ritmo. Por ejemplo, en el Ro2
mancero gitano, en poemas como «Romance sonámbulo»
o «Romance de la luna, luna»,3 en cuyo título ya aparece
la anadiplosis o reduplicación.
Sin embargo, mantener ese añadido bisilábico obliga a la supresión del indeterminado original: «com una
2. En cuyos primeros versos leemos: «Verde, que te quiero verde. Verde
viento. Verdes ramas. / El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña».
3. La alternancia entre variación y reiteración es básica a todo lo largo del
texto: «La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos. / El niño la
mira, mira. / El niño la está mirando», etc.
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trena negra» / «como Ø trenza negra, negra», elisión que
no afecta al sentido ya que como una trenza y como trenza
mantienen un grado de significación equivalente.
Otra elisión de artículo, que tampoco afecta al sentido, se produce en «pels alts terrats de la pena», donde se
elimina el encabalgamiento: «Blanca bugada de sal / pels
alts terrats de la pena», que no cabe en el verso, sustituyéndolo por una yuxtaposición que funciona igualmente
como escenario de la colada. Elegir «por las altas terrazas
de la pena» supone abandonar el esquema octosilábico
para hilvanar un endecasílabo muy poco armónico.
En cambio, la eliminación del artículo determinado
impuesta que se produce en «El corb, al fons de l’avenc»
(«Cuervo al fondo del abismo») sí produce una variación
que debe ser tenida en cuenta. De entrada, su ausencia
es una incorrección gramatical y, aunque no se produzca
un cambio de sentido como ocurriría, por ejemplo, entre
«el brazo del gitano» y «brazo de gitano», sí provoca una
pérdida de especificación que afecta a la intertextualidad.
Como es sabido, el artículo determinativo introduce un
sustantivo referido a una realidad que hablante y oyente conocen y comparten. Aventuro que quizás, cuando
Marçal escribe «el corb al fons de l’avenc», está rememorando también la simbología de «The Raven», el famoso poema de Edgar Allan Poe, en el que el cuervo va
repitiendo obsesivamente «Nevermore, nevermore» a un
estudiante que llora la pérdida de su amada sumergiéndose en el abismo de la locura. Al suprimir el artículo ese
vínculo se debilita, con el consiguiente riesgo de ruptu-
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ra de la referencia intertextual. En consecuencia, en este
caso sí se produce una pérdida cultural aunque el ritmo
silábico salga ganando.
Desde mi punto de vista, en el resto de omisiones o ligeras modulaciones no se produce ninguno de los efectos
que acabo de mencionar. La supresión de la conjunción
i en «i els ulls dins de la tristesa» y «I la lluna al grat del
vent» queda compensada, en ambos casos, por la yuxtaposición. Además el efecto estilístico ilativo se recupera, al menos en parte, en otro lugar, concretamente en el
verso: «Y la tristeza en el mar», donde se ha añadido una
conjunción copulativa que no estaba en el original.
Queda, por último, comentar otro cambio léxico, «I la
lluna al grat del vent», que se traslada como «La luna al
azar del viento». Grat significa en primer lugar gust, por tanto, quien actúa a su gusto no se somete a normas; por tanto,
quien se somete al gusto de otro está a su arbitrio o a su
merced. Podía, pues, haberse traducido «la luna al gusto
del viento / la luna a merced del viento», ambas opciones
se atienen al ritmo y no se apartan un punto del original.
Pero, en mi opinión, ni gusto ni merced tienen la sonoridad
—clara y abierta— de la palabra azar, ni su trasfondo de
connotaciones dentro de la poesía marçaliana. Por eso me
tomé la licencia de escoger esa opción. A fin de cuentas,
estar al azar del viento es estar a su albur, sin rumbo ni
leyes. Lo mismo que el deseo amoroso que surge súbito,
sin orden ni concierto, permeando la poesía de Marçal.
Un deseo que, sin embargo, se queda casi siempre a medio camino, diluido en pena, negrura, tristeza, muerte…
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Como señala Susanna Rafart: «L’obra de Maria-Mercè
Marçal, d’una vitalitat cisellada amb el foc, bascula en el
doble esperit de la vida i de la mort: a mercè del desig o en
la fosca mercè, cantarà segons escaigui».4 En ese sentido, la
«Cançó del bes sense port» resulta impactante porque el
vaivén entre el ansia de plenitud y la zozobra está expresado también fonéticamente. Continúa Rafart:
I el desig, en límits també ambigus fonèticament, en l’avançar dels versos, es va vestint de negre i n’absorbeix el color,
de manera obsessiva, tal com es pot llegir de manera para5
digmàtica a la «Cançó del bes sense port».�

De ahí que la opción traductora de repetir la palabra
«negra, negra» no vaya tan desencaminada.
Pero pasemos ahora a la traducción del soneto:
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.
4. Rafart, Susanna, «Les poetes venim a morir. Aproximació a l’obra poètica
de Maria-Mercè Marçal», Reduccions, núm. 89-90, març de 2008, pàg. 120.
5. Rafart, Susanna, «Les poetes venim a morir», pàg. 128.
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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.
ZODIACO
(Trad. L. Cotoner, 2012)
Ato bien mis recuerdos y cierro la maleta,
que se trague este lastre el abismo del mar.
Y que los peces zurzan la boca de un destino
que navega por aguas de desecho.
De nuevo hagamos juego en la extraña ruleta
y unos dados inéditos lancemos al camino.
Robadores avaros de este botín de fuego,
¡quememos hasta la última hoja de la libreta!
Tenemos que acertar con la uña de la flecha
el árbol y el meollo, la fronda y el veneno
para ganar en prenda anticipos de amor.
Conjurando el mal astro, a ciegas,
apuntemos azules, con pincel de poeta,
adonde se entrelaza cáncer con escorpión.
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Comienzo por advertir que la elección de este poema obedece, entre otros motivos, a poder mostrar lo que
Rosa Delor denomina «bifiditat del llenguatge»6 de Marçal, o doble «presència dels pares» en su creación poética,
apoyándose en declaraciones de la poeta,7 puesto que, si
«Cançó del bes sense port» podemos asociarla con la lengua de su madre o «llengua oral o del cos», este soneto
con el que se abre el poemario Bruixa de dol (1979) hunde sus raíces en la «llengua escrita o de la raó», asociada
con su padre. De ahí que la negociación entre original y
traducción resulte más compleja, precisamente, porque
adoptar la forma de soneto supone el sometimiento a
unas leyes mucho más rígidas y restrictivas.
Cabe tener en cuenta además que Bruixa de dol (1979)
inaugura una nueva etapa en la obra de Marçal, en la que se
hace eco de la ruptura de su matrimonio al tiempo que
avista nuevas experiencias de vida como la maternidad u
otras maneras de entender el deseo amoroso y su consecución. De cualquier modo, en mi opinión, «Zodíac» es
un poema vitalista que propone una salida positiva a la
crisis de los amantes.
El poema, magistral en cuanto a su factura clásica, está
compuesto por catorce decasílabos de arte mayor, con cesura formando dos hemistiquios de 4/6 o 6/4, estructura6. Delor, Rosa, «Primera aproximació a la poesia de Maria-Mercè Marçal»,
Reduccions, núm. 89-90, març 2008, pàg. 165.
7. Marçal, Maria-Mercè, «Qui sóc i per què escric», a Sota el signe del
drac. Proses 1985-1997, Barcelona, Proa, 2004, pàg. 23 (edició a cura de
Mercè Ibarz).
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dos en dos cuartetos y dos tercetos, de rima consonante, en
la que alternan en perfecto equilibrio las terminaciones femeninas con las masculinas, es decir, siete terminaciones
llanas en -eta y siete terminaciones extremadamente agudas en -í (la más aguda de las vocales), imbricadas en una
combinación, ABBA ABBA en los cuartetos y encadenada ABA BAB en los tercetos, perfecta. ¿Una referencia al
ying y el yang? En mi opinión, lo es sin lugar a dudas.
Al trasladarlo al castellano, la pérdida de esta alternancia femenina (A) / masculina (B), que conforma una
de las lecturas simbólicas del poema, es el primer peaje
que tuve que pagar, ya que, al priorizar el nivel léxicosintáctico, se ocasionó un primer quebranto. Ciertamente
se podían traspasar algunas de las rimas de los cuartetos: maleta / marino / destino / ruleta / camino, etc., pero
otras, no. Además, aún en el caso de buscar otras posibles
opciones, hubiera continuado sin poder conservar la alternancia exacta entre llana y aguda de la rima. Hay que
añadir asimismo que las terminaciones agudas, en castellano, son aceptables en la poesía popular pero no en
la culta. A pesar de ello, en los tercetos me he permitido
esa licencia puesto que hay palabras —escorpión es una de
ellas— que no pueden ser sustituidas en absoluto.
A partir de este intento inicial, estrepitosamente fracasado, mi objetivo fue reconducir la métrica hacia una
medida equivalente en castellano al decasílabo catalán. El
alejandrino clásico, con cesura (7 + 7), me ofrecía esa posibilidad, si bien tuve también que conformarme con un
verso cojo en el segundo terceto. Así y todo, en líneas ge-
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nerales, trasladé la métrica utilizando una forma analógica
y visualmente se conservó la estructura general del poema.
En cuanto a las opciones léxicas y sintácticas, también utilicé algunas licencias con el fin de no empañar
la simbología del original. Dejando a un lado aquellas
opciones que se limitan a una simple recolocación en el
verso —por ejemplo: «Fem joc de nou a l’estranya ruleta»
que reformulo: «De nuevo hagamos juego en la extraña
ruleta» (7 + 7 sílabas)—, me centraré en el comentario de
los tercetos, que es donde se producen las manipulaciones más arriesgadas.
Empezando por el primer verso del primer terceto:
«Cal que encertem, amb l’ai de la sageta», cuya traducción palabra por palabra resultaría sencillamente disparatada, puesto que ai literalmente se habría de traducir
como la interjección que expresa aflicción o dolor ay o
bien —más chocante aún— por la palabra ajo. Evidentemente, ninguna de esas dos opciones son equivalentes
a la intención de Marçal, de ahí que traslademos el verso
como: «Tenemos que acertar con la uña de la flecha» (7
+ 7), en que uña es entendida como la punta triangular o cabeza de la saeta, cuyo sinónimo puede ser flecha.
Además, en castellano, flecha refuerza la referencia a Cupido, que suele lanzar flechas de amor más que saetas.
En el verso siguiente: «L’arbre i el cor, la fulla i el verí»,
literalmente, «el árbol y el corazón, la hoja y el veneno»,
se produce la sustitución de la palabra corazón, ya que al
tener dos sílabas más no puede mantenerse por razones
rítmicas, por la menos poética meollo. Teniendo en cuen-
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ta que cor aúna los significados de corazón y centro de la
diana ya que se trata de acertar con la flecha, podría haberse optado por centro, palabra bisílaba y más neutra; sin
embargo meollo, aunque menos eufónica, significa, según
el DRAE, «lo principal y esencial de algo» y, en mi opinión, es ahí adonde apunta el original. Por eso traduje:
«El árbol y el meollo, la fronda y el veneno».
El primer terceto se cierra con el verso: «i ens fem
penyora d’amor a la bestreta» (‘y nos hacemos en prenda
de amor por adelantado’), convertido en «para ganar en
prenda anticipos de amor». En este verso lo primero que
hay que solucionar es el traslado de «ens fem». Como es
archisabido, la ductilidad del verbo fer en catalán apenas
tiene que ver con la del castellano hacer; por tanto, en la
traducción de este verso había que buscar una opción que
reemplazara el verbo hacer, lo cual implicaba una reescritura con la consiguiente pérdida de la reciprocidad ens
fem y de la identificación de los amantes con la penyora
d’amor. Aceptadas con poca resignación ambas pérdidas,
había que salvar, por lo menos, tres palabras fundamentales —en mi opinión—: penyora, amor y bestreta, otra
genialidad lingüística de Marçal al incluir en un poema
una palabra tan prosaica. Si volvemos a recorrer el sentido de toda la estrofa, podemos colegir que la voz poética está proponiendo a su amante una solución para salir
del atolladero: hay que acertar con el meollo de la cuestión para salvar el amor aunque sea hipotecándolo. Sobre ese supuesto, «ganar o conseguir en prenda anticipos
de amor» se atiene al sentido y salva las palabras clave,
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si bien recolocándolas en el verso: «prenda» queda en el
mismo sitio central y «de amor» pasa a ser complemento
de «bestreta» (‘adelanto, anticipo’) pero colocado en el
lugar más destacado del verso preparando la rima con
«escorpión», con que concluye el segundo terceto y el poema. Así, la solución «Para ganar en prenda anticipos de
amor» resulta bastante eufónica (7 + 7) y conserva las tres
palabras clave.
El segundo terceto se inicia con el verso «I, conjur
del mal astre, a l’endeví», que podía trasladarse como «Y,
conjuro del mal astro, a tientas» o como «Conjurando el
mal astro, a ciegas». Partiendo de la base de que ambos
resultan versos cojos respecto a la medida del alejandrino
adoptado en el resto del soneto, opté por esta segunda
solución, que, aunque supone una transposición o cambio de categoría gramatical, al sustituir el sustantivo conjur
por el gerundio conjurando se consigue evitar, desde el
punto de vista del significado, la pausa del encabalgamiento y destacar la superposición de las acciones conjurar
y apuntar. En cuanto a «a l’endeví», que puede traducirse
tanto por a tientas como por a ciegas, opté por a ciegas porque
atañe a la vista como apuntar, mientras que a tientas concierne al tacto. Sin embargo, la verdad es que dudo de que sea la
mejor solución por lo que explicaré más abajo.
En el verso central de este terceto («apuntem cels, amb
pinzell de poeta») se produce uno de los problemas de traducción más difíciles de resolver, concretamente en la palabra cels. Puede considerarse de entrada que estamos ante
el plural de cel (‘cielo’), «apuntemos a los cielos», es decir, a
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las constelaciones, ya que tanto el título del poema («Zodíac») como la referencia a los signos Cáncer y Capricornio
refuerzan esta opción. Sin embargo, a Marçal le gusta moverse en el terreno del juego de palabras, la ambigüedad y la
polisemia. En ese sentido, la construcción sintáctica «apuntem cels» (‘apuntemos cielos’) y no «apuntem cap als cels»
(‘apuntemos hacia los cielos’) resulta sospechosa. Por otra
parte, cabe también suponer que Marçal juega con la casi
homofonía de las palabras cels (‘cielos’) y zels (‘celos’), sobre
todo teniendo en cuenta que en la grafía antigua cel se refiere también a zel y gelosia (véase DCVB), en castellano, celo
y celosía. Como es evidente, celos y cielos no son homófonas,
por tanto ese juego es imposible de trasladar al castellano.
De ahí que optara por buscar una palabra que mantuviera
al menos un cierto grado de ambigüedad, como es el caso
de azul. Partiendo de la base de que el color por antonomasia del cielo es el azul (aunque sea mentira…), dentro de la
tradición de la poesía española el azul es también el color de
la poesía, el color de lo inalcanzable, coincide con el color
que aparece en la famosa divisa marçaliana «el tèrbol atzur
de ser tres voltes rebel», y es por tanto un color simbólico
que, en la lírica del Siglo de Oro, se identifica además con el
color de los celos amorosos. De ahí la traducción del verso
como «apuntemos azules, con pincel de poeta». Con todo,
debo confesar que me parece una opción equivocada. Ahora
optaría por mantener la palabra cielos por lo que explicaré a
continuación.
Como es sabido, la clave del soneto, de un buen soneto
clásico, desde Petrarca a Miguel Hernández pasando por
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Quevedo, está siempre concentrada en el último verso, es
decir, donde la coloca Marçal: «on fan la trena el cranc i l’escorpí» (literalmente ‘donde hacen la trenza / se trenzan el
cangrejo y el escorpión’), que traduzco «adonde se entrelaza
cáncer con escorpión», puesto que es evidente que Marçal
se está refiriendo a los signos del zodiaco. Por otra parte,
esta alusión nos lleva directamente al horóscopo, es decir, a
las fechas de nacimiento de los amantes, uno —a quien me
abstengo de nombrar— nacido bajo el signo de Cáncer y
la propia Marçal, nacida el 13 de noviembre de 1952, bajo
el de Escorpión. Esta consideración nos lleva directamente a interpretar «on fan la trena» como una invitación clarísima al amante-poeta a salir de la crisis haciendo el amor.
Desde esta perspectiva, hay que replantearse la traducción del verso anterior.
Según el DCVB, cels alude también a un juego infantil: «cels i corones, joc de xiquets i principalment de xiquetes, que consisteix en dibuixar en terra alguns departaments un dels quals s’anomena cel, i passar un teionet
d’un departament a l’altre pegant-li amb un peu i tenint
l’altre peu a l’aire […]». En castellano, ese juego se corresponde con el de la rayuela: «Juego de muchachos que
consiste en sacar de varias divisiones trazadas en el suelo
un tejo al que se da con un pie, llevando el otro en el aire
y cuidando de no pisar las rayas y de que el tejo no se
detenga en ellas» (DRAE). En este juego, el último cuadrado (después del 7 y el 8) se llama cielo porque en él se
puede descansar apoyando los dos pies. Por tanto, la frase
«apuntem cels» hay que traducirla literalmente «apun-
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temos cielos», es decir, apuntemos triunfos (amorosos),
jugando a cels i corones, llegando al cielo. Por otra parte, el
verso reitera las imágenes metonímicas de los juegos de
azar que encontramos en el segundo cuarteto: «fem joc
de nou en l’estranya ruleta» y «i llancem daus inèdits al
camí», en tanto que la mención «amb pinzell de poeta»
adquiere, evidentemente, un nuevo sentido.
Aunque de este análisis se pueda sacar la conclusión de
que traducir poesía es misión imposible, hay que seguir
en la tarea para que la voz de nuestras y nuestros poetas se expanda cada vez más lejos. Además, pese a que el
diálogo creativo con el original sea un espejo de nuestras
limitaciones y una constante frustración, es también una
fuente de descubrimientos deslumbrantes y maravillosos.
Encontrar la solución supone siempre un pacto, un pacto
en el que hay que cumplir como única condición que el
resultado final en la otra lengua vuelva a ser reconocido
como poema.
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Triar trair trobar
(d’un art i una manera
de traduir Maria-Mercè Marçal)
Annie Bats
Et te sachant ma sœur, je t’appelle étrangère.
Sans trêve amorcée, sans trêve abolie
est cette guerre qui m’atache à toi
en un pacte de sang intarissable.
Te sachant étrangère, je t’appelle ma sœur.

Triar trair 1
L’antologia no dóna a llegir el millor d’una obra completa.
Ni tan sols dóna a llegir una tria de poemes preferits.
L’entorn immediat d’un poema preferit encara el fa més
bell. I els poemes preferits no ho són per sempre. És
una de les sorpreses de la relectura. El redescobriment
de poemes que en la nostra jerarquia personal havíem
fet menors.
Allò que fa l’antologia és desmembrar cossos on no hi
ha membres menors. O, si n’hi ha, són tan importants
com uns tendons o uns ossos menuts.
Allò que fa l’antologia és crear un corpus apedaçat.
Es podria aconseguir donar-hi més vida, potser, a
partir d’articulacions tènues, o combatre’n l’arbitrarietat
amb més arbitrarietat: per exemple triar poemes que
continguessin tots una mateixa paraula. Més enllà d’una
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presumpta representativitat (d’èpoques, gèneres o temàtiques). No ho he fet, val a dir.
La virtut bàsica de l’antologia és editorial. L’editor
Bruno Doucey serà el primer que publicarà a França un
llibre de na Maria-Mercè Marçal, que sortirà el febrer de
2013.1 I li ho podem agrair calorosament. Ell pensa que,
després, podrem treure’n més llibres: reculls sencers. A
tothom li deu semblar raonable. De primer es fa conèixer un o una poeta i després, si es pot, se’n va publicant
l’obra. Ara, no és més que això, raonabilitat editorial.
(En tot cas, tenim sort: és un bon editor de poesia —no
tan raonable, per tant— i s’estima els seus llibres.)
La raonabilitat editorial també té els seus misteris.
N’Heura Marçal em va dir que a na Maria-Mercè Marçal
li hauria agradat especialment ser traduïda al francès. No
va ser així mentre vivia. A altres llengües, sí. Però no a
aquesta llengua que tant li importava. Ni tan sols la seva
novel·la sobre Renée Vivien (encara no s’ha desfet el camí).
Cal que un traductor i un editor aconsegueixin trobar-se? Sí, és clar. Però si aquesta trobada no es va donar
anys enrere, és lícit suposar que anys enrere el fet de ser
dona i de nació oprimida, de llengua minoritzada, no
obria de bat a bat les portes dels palaus daurats de la
república veïna.
1. Marçal, Maria-Mercè, Trois fois rebelle, París, Éditions Bruno Doucey,
2013 (traducció d’Annie Bats). Afegeixo en el moment de publicar
aquestes notes que la rebuda de l’antologia ha estat força satisfactòria
fins i tot més enllà de les previsions raonables, cosa que encara fa més
misteriosa, o sospitosa, aquesta tardança.
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Triar trair 2
Cada poema es llegeix amb, des de, altres poemes, i
cada poema és u. Es tradueix poema a poema, i es tradueix amb, des de, altres poemes.
«Què trio?» no vol dir només quina paraula trio, i «quina paraula trio» no vol dir només quin diccionari bilingüe
o quin doble lèxic mental faig servir.
Trair no és tan sols fallar en les equivalències; trair és,
sobretot, pensar-se que traduir només consisteix a buscar
aquesta mena d’equivalències entre paraules.
Triar, trair: no és que hagi volgut reformular el famós
adagi italià. Triar, trair són dues paraules que apareixen
al final dels versos onzè i dotzè del poema «Per tu retorno d’un exili vell», de Desglaç. Formen una mena de rima
anagramàtica. No puc traduir triar per trier, que vol dir
‘destriar’. I, de tota manera, trier i trahir no formen exactament un anagrama. Doncs bé: és precisament aquest
poema el que he triat per il·lustrar-ne i comentar-ne,
breument, la traducció. Que és quan intervé el trobar,
contra el famós adagi.
Trobar
Trobar, en el sentit més obvi. Trobar una solució.
Trobar en el sentit de l’encontre: «és perquè et sé germana que puc dir-te estrangera». I «és perquè et sé estrangera que puc dir-te germana». Hi ha una diferèn-
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cia irreductible entre el poema original i el poema traduït. Encara que siguin escrits en llengües ben germanes,
com el català i el francès. D’aquí en neix una relació,
també irreductible. El poema traduït no viu mai sol. I
tanmateix ha de ser un poema. Si és que el traductor no
vol fer una simple paràfrasi —que, això sí, podria ajudar
el lector a llegir el poema original, a condició que el lector
volgués mirar-se’l de més a prop, aquest original, i no reduir-lo a «diu això»; perquè un poema no diu res si no ho
diu com ho diu.
Trobar també, és clar, en homenatge als trobadors.
Trobar: compondre. I no parlo casualment dels trobadors. En aquest encontre amb Maria-Mercè Marçal,
hi té un paper aquesta llengua abolida que és la dels
trobadors.
Llengua abolida i corpus abolit per a la majoria de
francesos. No sé si la situació ha canviat; ja m’agradaria.
Potser a Montpeller és diferent? En tot cas, parlo de la
meva experiència, i ve a tomb. Tinc una part de la família que és occitana, però vaig créixer a París. Recordo
molt bé les «recitacions» de poemes de memòria a
l’escola primària, les recordo amb gran plaer. Recordo,
a secundària, les classes de literatura entorn del llibre
de text cronològic. Dels trobadors, no en recordo res.
Potser un petit apartat quan es parlava dels trouvères en
llengua francesa. O sigui que, en aquella època, si no
agafava l’optativa d’occità a l’institut, un petit francès
podia perfectament ignorar un dels corpus més bells
de la poesia europea. I no només bell, sinó fundador.
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Crec que la meva relació amb la llengua i la literatura
catalanes també és una manera d’omplir aquest buit,
aquesta absència. D’alguna manera, Catalunya, amb la
seva cultura viva, amenaçada però viva, em va tornar una
Occitània abolida, o si més no soterrada.
Trobada entre els gèneres «cultes» i els «populars»,
els «majors» i els «menors». Mentre que a França sembla
que s’hagi produït un tall —parlo d’una tendència dominant, hi ha força excepcions, i notables—, un divorci,
doncs, entre la modernitat i totes les varietats del cant,
entre la poesia culta i el que seria la «cançó», com a
gènere menor. Com si a França, després del triomf de
l’alexandrí, o dodecasíl·lab, en detriment de metres com
l’octosíl·lab i el decasíl·lab (com ara els de Villon o els de
Louise Labé), el camí de la modernitat hagués passat per la
subversió progressiva de l’alexandrí —en Rimbaud per exemple— fins a arribar al que en diuen «vers lliure», amb
Mallarmé com a gran cop de falç.
Traduir Maria-Mercè Marçal no canviarà aquesta relació de França amb la seva tradició. Però sí que
pot contribuir a mostrar-ne la historicitat. En contrast
amb altres cultures, altres historicitats. Per a MariaMercè Marçal, era evident que havia de traduir Marina
Tsvetàieva, no només en vers, sinó amb ritme, amb rima
—totes les varietats de la rima, les al·literacions, les paronomàsies, els xocs de paraula. Resulta que, a França, la
majoria de traduccions de Tsvetàieva no rimen, en aquest
sentit ampli de la rima. Amb una excepció, la traducció
d’Ève Malleret, a la qual Henri Meschonnic va dedicar
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un text, «La rime et la vie», en què diu: «la poètica de
Marina Tsvetàieva, i la de la traducció, acoblades en un
mateix capteniment, resolen, l’una mitjançant l’altra, el
paroxisme de la rima i la dificultat de traduir. La tensió és
la cançó. La tonada porta la lletra. Si se les separa, només
queden mots —l’engany del sentit».2
Un art i una manera
Hem parlat de rimes, de ritmes, de tensió, i no pas
d’imitació deshistoricitzada de la tradició mètrica. S’ha
d’esmentar un altre escull, que he trobat aquí a Catalunya
entre els presumptes guardes de la tradició. Aquells que
diuen que hi ha un patró mètric establert a Catalunya, i
que ve de les mateixes propietats del català. Segons ells,
tot es resumiria en un problema d’accentuació. Així un
vers només seria un vers si s’emmotlla perfectament en
un esquema accentual. Bé, són poc jazzístics... En una
llengua es rima i es ritma amb allò que se sap que es té
i amb allò que encara no es té. Trobar és inventar, és
trobar-se en aquest trobament.
No tradueixo Maria-Mercè Marçal per retrobar el
vell alexandrí de l’escola, o el decasíl·lab de Louise Labé,
o l’octosíl·lab d’Apollinaire. Tradueixo en vers saltantme les regles o pseudoregles de la prosòdia. No em prenc
per un Viollet-le-Duc de la poesia.
2. Meschonnic, Henri, La rime et la vie, París, Gallimard (Folio Essais),
2006, pàg. 267 (ed. revisada i augmentada).
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Un art i una manera, perquè tampoc no hi ha un
tall entre la reflexió i la pràctica. No m’encaro al poema
com si no tingués cap idea sobre la manera de traduir.
Un art i una manera, perquè tradueixo jo, aquí i ara. Ni
arbitrarietat subjectiva ni esborrament del traductor com
a subjecte situat, ancorat.
Ara el poema.
Per tu retorno d’un exili vell
com si tornés d’enlloc. I alhora et sé
terra natal, antiga claror meva,
i l’indret on la culpa es feia carn.
Retorno en tu, per tu, a l’espai cec
d’on vaig fugir sense poder oblidar;
desig sense remei, ferida arrel
arrapada, clavada cos endins.
Per tu retorno d’un exili vell,
refugi contra tu, des d’on trair
la primera abraçada i on triar,
des de l’enyor, l’escanyall d’unes mans.
Retorno en tu, per tu, al vell jutjat
sense horari ni nom, fosa en la pell
dels teus camins que em coneixen la pell,
closa en els ulls que ja gosen fitar
el teu esguard, com si tornés d’enlloc.
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Pour toi je retourne d’un vieil exil,
de retour de nulle part. Mais je te sais
pays natal, mon ancienne clarté,
le lieu où la faute se faisait chair.
Je retourne en toi, pour toi, vers l’aveugle
endroit d’où j’avais fui sans oublier ;
désir sans remède, blessure racine
cramponnée, clouée au-dedans du corps.
Pour toi je retourne d’un vieil exil,
refuge contre toi, là où trahir
la première étreinte, là où choisir,
par nostalgie, le goulet de deux mains.
Je retourne en toi, pour toi, au prétoire
sans horaire, sans nom, lovée dans la peau
de tes chemins qui connaissent ma peau,
close dans les yeux qui osent enfin fixer
ton regard, de retour de nulle part.

D’entre la tria de poemes, avui he triat aquest. Malgrat
—o a causa de— la impossibilitat de donar en francès la
rima anagramàtica trair-triar. (És casual, això sí, que en
francès els verbs que s’ajusten més al sentit siguin tots dos
del segon grup, en -ir, i no pas del massiu primer grup).
És un poema del retorn. I les paraules també fan
tornada. En un principi, havia escrit «je reviens» per
«retorno». Mala tria. S’imposa el «je retourne», acoblat
al «retour», mots que ronden.
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Sons que ronden; claror, culpa, carn, clavada, cos,
escanyall, contra, camins, coneixen, closa, enlloc; antiga,
gosen, esguard.
O fosa, closa, gosen.
O retorno, remei, arrel, arrapada.
Clarté, cramponnée, clouée, corps, contre, connaissent,
close; aveugle, goulet, regard.
Lovée, close, osent.
Retourne, retour, remède, racine, regard.
És un poema de l’errar i de l’arrel. En un principi
havia entès «ferida arrel» com «racine blessée» —ferida:
adjectiu. Després, he preferit llegir-hi una aposició:
«blessure racine». Així es pot anar de l’una a l’altra: l’arrel
és ferida, la ferida és arrel. Clavada al cos.
«Pour toi je retourne d’un vieil exil». El lector francòfon només hi llegirà un je i un tu interns al poema.
Però la traductora, divagant, pensarà: per tu, Marçal,
retorno, jo, la traductora que viu a Barcelona, d’un exili
vell. I els teus camins em coneixen la llengua. I el teu
decasíl·lab em torna el meu. Això sí: amb síncopes.
I potser m’hauries pogut explicar el misteri de
l’«enlloc» sense negació. Em fa l’efecte que al meu «nulle
part» li falta, o li sobra, alguna cosa.
Je reviens en lieu et place (de). I tanmateix, vers.
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La comunitat de les amants:
el desig com a expropiació
Marta Segarra
El títol de les IV Jornades Marçalianes, «I en el foc nou
d’una altra llengua», remet ben evidentment a la traducció, però si el llegim en context, tal com va fer Meri
Torras en la inauguració d’aquesta edició de les Jornades,
també es relaciona amb el desig, motiu tan fonamental en
el món marçalià: «Si perd l’amor fins el seu nom / on tota
cosa recomença / sabré redir-te’l amb la pell / i amb el foc
1
nou d’una altra llengua». Tant la mateixa Maria-Mercè
Marçal en els seus textos assagístics com la crítica de la
seva obra han tractat a bastament del desig i de la passió amorosa;2 aquí, per la meva banda, associaré la concepció del desig de la poeta amb la noció de comunitat, a
través de la imatge de «la comunitat de les amants», que
procedeix de Maurice Blanchot.3
1. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, València, 3 i 4, 1989, pàg. 513.
2. Vegeu la tesi de Marta Font Espriu, Poètiques del desig. Alteritat i escriptura a l’obra de Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Enric Casasses,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013. Jo mateixa també n’he parlat
a Escriure el desig. De ‘La Celestina’ a Maria-Mercè Marçal, València,
Afers, 2013.
3. Blanchot, Maurice, «La communauté des amants», dins La communauté
inavouable, París, Les Éditions de Minuit, 1983, pàg. 49-93. (Vegeu
les referències bibliogràfiques finals per a les traduccions al català o al
castellà dels textos citats en nota).
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Al llarg de la seva producció literària, Maria-Mercè
Marçal va anar explorant diverses facetes del desig;
algunes crítiques com Laia Climent donen un relleu
especial a l’evolució de la seva poesia amorosa des de
l’heterosexualitat fins al lesbianisme.4 El posicionament
polític de Marçal s’entrellaça amb aquesta reivindicació
d’una «comunitat de les amants» en la línia de Monique
Wittig,5 Adrienne Rich i el seu «contínuum lesbià»6 o
Luce Irigaray,7 totes tres autores llegides i citades per
l’escriptora catalana. D’acord amb tot això, intentaré
establir un diàleg entre alguns fragments de l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal i una sèrie de consideracions
teòriques sobre la noció de comunitat, amb relació a la
interdependència entre subjectes i, per tant, al desig.
Les reflexions sobre la noció de comunitat que han
fet pensadors com Giorgio Agamben, Hannah Arendt,
Maurice Blanchot, Judith Butler, Jacques Derrida,
Roberto Esposito i Jean-Luc Nancy subratllen l’hete4. Laia Climent associa, en l’obra poètica de Marçal, la relació heterosexual
amb un lligam de dominació en el qual l’home assumeix una posició
privilegiada, mentre que l’homosexualitat afavoriria un desig entre iguals;
vegeu Climent, Laia, Maria-Mercè Marçal, cos i compromís, València /
Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana / Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2008, pàg. 169.
5. Especialment de les obres de Monique Wittig Le corps lesbien, París, Les
Éditions de Minuit, 1973, i, amb Sande Zeig, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, París, Grasset, 1976.
6. Rich, Adrienne, On Lies, Secrets, and Silence. Selected Prose 1966-1978,
Londres / Nova York, W.W. Norton and Co., 1979.
7. Irigaray, Luce, Ce sexe qui n’en est pas un, París, Les Éditions de Minuit,
1977.
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rogeneïtat i la distància entre els individus inherent a
aquest concepte, més que no pas l’homogeneïtat i l’adhesió fusional, que són els trets que més sovint s’hi relacionen. M’interessa especialment la reflexió teòrica que es
basa en els orígens etimològics del terme comunitat per
tal d’assenyalar que allò que tenim «en comú» els membres d’una comunitat no consisteix forçosament en propietats essencials. La mateixa Marçal hi al·ludeix en el
text introductori a Llengua abolida, «Sota el signe del
drac»: en aquesta autopoètica, relaciona la seva obra amb
les imatges del drac i de la donzella —tan connotades pel
que fa a la identitat nacional de la comunitat catalana—
tot afirmant que la seva poesia retorna a aquest escenari
i alhora «intenta arrancar-[se’n]» per construir un «espai
8
propi, una cambra pròpia».
És propera a aquest gest paradoxal i fundador de la
poesia de Maria-Mercè Marçal la idea de comunitat no
com una afirmació de determinades característiques o
propietats que ens reunirien amb altres individus semblants (ser català, doncs, però també ser dona, o lesbiana), sinó com una «expropiació» de nosaltres mateixos; és
a dir, no com una cosa que vindria a «omplir» la distància
que existeix entre els individus, sinó com allò que se situa
en aquest «entre», per dir-ho amb paraules de Jean-Luc
9
Nancy, que segueix Hannah Arendt. Aquesta concepció
8. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, València, 3 i 4, 1989, pàg. 7.
9. Nancy, Jean-Luc, «Conloquium», a Communitas. Origine et destin de la
communauté, Roberto Esposito, París, Presses Universitaires de France,
2000, pàg. 3-10.
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de la comunitat, no referent a unes determinades «propietats», sinó al que ens és «im-propi», a un «moviment
fora de si», de l’individu fora de si mateix,10 ens porta a la
idea del desig concebut com a trencament dels límits del
subjecte. Això sí, entenent el desig en el seu sentit més
ampli, que inclou la maternitat, com en aquests versos de
La germana, l’estrangera: «Com desxifrar el teu llenguatge bàrbar / i violent que força els meus confins».11
Tornant a l’origen etimològic del terme comunitat,
Esposito recorda que aquesta paraula està composta
per la preposició llatina cum (‘amb’) i l’arrel munus, que
significava ‘deure’, ‘càrrega’ i, més específicament, ‘do de
caràcter obligatori’.12 Però el munus és un do que es fa i
no que es rep, per la qual cosa comporta una ‘pèrdua’,
una ‘cessió’ o una ‘substracció’. Per tant, communitas
designaria, segons Esposito, un «conjunt de persones
unides no per una propietat, sinó [...] per un deure o un
deute; no per un més sinó per un menys, per una falta,
13
per un límit». Paradoxalment, doncs, la comunitat no
es refereix a allò propi ni a cap propietat compartida pels
seus membres, sinó a allò aliè, a quelcom que aquests
perden, cedeixen o els manca: «allò comú comença allà
10. Neyrat, Frédéric, «Naissance de l’immunopolitique», a Communauté,
immunité, biopolitique, Roberto Esposito, París, Les Prairies Ordinaires,
2010, pàg. 11.
11. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, València, 3 i 4, 1989, pàg. 338.
12. Esposito, Roberto, Communitas. Origine e destino della communità, Torí,
Einaudi, 1998, pàg. xiii.
13. Esposito, Roberto, Communitas…, pàg. xvi.
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on acaba allò propi», hi afegeix Esposito.14 Encara en
el mateix recull de poemes de Maria-Mercè Marçal,
La germana, l’estrangera (títol que, com la crítica ja ha
comentat, conjuga la proximitat i la distància extremes
entre dos individus), podríem pensar aquesta idea de
compartir, no una propietat sinó allò que ens manca, a
través de la imatge brutal de «Com si un tauró m’arrenqués una mà»: la mossegada de la bèstia arrenca «aquell
bocí de mi / esdevingut, ja per sempre, estranger, / i
alhora imprès per sempre, a cor i a sang, / en el desig
15
cicatritzat, i en l’ombra». Ens hauríem de deturar, però
només ho apuntaré breument, en la imatge de la cicatriu
com a memòria del tall, de la ferida que, precisament per
aquest recordatori permanent sobre la pell, roman paradoxalment oberta (recordem la imatge tan marçaliana de
la «sal oberta»). Hélène Cixous en parla en aquest mateix
sentit a «Estigmas» en relació amb les «ferides inaugurals» que es produeixen a la infantesa i que ens marquen
16
per sempre més. La imatge del «desig cicatritzat» és, per
tant, ambigua: com s’ha dit, la cicatriu no esborra ni amaga
la ferida, sinó que la posa en evidència; el desig, per tant,
roman també sempre viu justament pel fet que ha «cicatritzat», i produeix, doncs, una marca, una «traça» o «empremta», en termes derridians.
14. E
 sposito, Roberto, Communitas…, pàg. xii.
15. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 336.
16. Cixous, Hélène, «Estigmas», Lectora. Revista de dones i textualitat, núm. 7,
2001, pàg. 203-210 (traducció de Maribel Peñalver Vicea, revisada per
Marta Segarra).
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Esposito precisa, així, que la comunitat «exposa»
el subjecte al «risc extrem» de perdre, al mateix temps
que la seva pròpia individualitat, els «límits» que el
defineixen17 —o els «confins», en paraules de MariaMercè Marçal. La comunitat —i l’amor— rauria en
la consciència d’aquests límits, entesos no en el sentit
d’una frontera hermètica sinó com un «llindar», segons
Giorgio Agamben.18 Marçal defineix precisament el seu
recull Terra de Mai com «l’intent inútil de traspassar el
llindar cap a l’altra banda».19 Al poema «Deien que es
deia amor», descriu aquell «risc extrem» com la possibilitat de ser empassada per un monstre amb «la boca
sempre oberta, expectant, / àvida com el buit, / voraç
pou sense fons»,20 tot al·ludint al vampirisme, present
en diversos textos seus. Podem veure en aquests versos,
també, la imatge bíblica tan fecunda de Jonàs empassat
per la balena, però aquí el «pou sense fons» no es podria
assimilar a un refugi uterí, com s’ha fet amb el ventre de
la balena, sinó a una dissolució total del subjecte equivalent a la seva desaparició i mort. Molts dels pensadors
que han reflexionat sobre la comunitat i sobre el desig,
com Georges Bataille, han evocat el llaç entre aquests
17. Esposito, Roberto, Communité, immunité, biopolitique. Repenser les
termes de la politique, París, Les Prairies Ordinaires, 2010, pàg. 76 (traducció de Bernard Chamanyou).
18. Agamben, Giorgio, La comunidad que viene, València, Pre-Textos,
1996, pàg. 43 (traducció de José L. Villacañas i Claudio La Rocca).
19. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 9.
20. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 409.
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dos conceptes i la mort, valorada sovint com a alliberament de l’individu «subjectat» pels propis límits.21
La filòsofa belga Françoise Collin, en canvi, proposa
per a les dones, que han tendit històricament a deixar-se
envair per l’altre en les relacions amoroses, una «ètica del
límit» o del «borderline».22 En el cas de Marçal, aquesta
idea es manifesta a través de diverses imatges, algunes de
les quals, privilegiades en el seu univers poètic, ja han estat ben estudiades, com la del mirall.23 El mirall, quan
es limita a «reflect[ir]» la imatge de qui s’hi emmiralla,
«petrifica»;24 però el mirall també pot comportar altres
sentits, fins i tot contradictoris amb aquest. Per exemple,
al vers «L’amor és un mirall que ara ens fa la rateta!»,25
el mirall té una part activa en l’estira-i-arronsa —fortda, en diria Freud— del desig, en el moviment perpetu
entre la fusió i la distància amb l’altre/a que el caracteritza («les intermittences du cœur», en paraules de Marcel
21. B
 ataille, Georges, L’expérience intérieure, París, Gallimard, 1954.
22. Collin, Françoise, «Borderline. Por una ética de los límites», a Praxis de la
diferencia: Liberación y libertad, Barcelona, Icaria (Mujeres y Culturas),
2006, pàg. 98 (traducció de Celia Amorós i Alicia H. Puleo).
23. Fan al·lusió a aquesta imatge, per exemple, Lluïsa Julià, «Añoranzas y
paraísos femeninos en la obra de Maria-Mercè Marçal», a Políticas del
deseo. Literatura y cine, Marta Segarra (ed.), Barcelona, Icaria (Mujeres
y Culturas), 2007, pàg. 191-207; i Josep-Anton Fernàndez, «Subversió,
transició, tradició: Política i subjectivitat a la primera poesia de MariaMercè Marçal», Lectora. Revista de dones i textualitat, núm. 10, 2004,
pàg. 201-216.
24. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 9.
25. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 190.
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Proust). I en els versos de la part titulada «Contraban de
llum»: «La meva set és un mirall obscur / i clos on s’emmiralla, oberta, la teva aigua...»,26 la poeta aplega la «set»,
que retrobarem més tard, i allò «clos» amb l’obertura i
l’«aigua», però la mateixa imatge del «mirall obscur» ja
representa un aplegament de contraris en combinar la
visibilitat del reflex («s’emmiralla») i l’obscuritat. També
podem llegir en aquests versos la conjugació de la proximitat i la distància, que Marceline Desbordes-Valmore,
citada per Marçal, expressa recorrent a un altre element
que no és l’aigua, sinó l’aire: «Car si près que tu sois l’air
27
circule entre nous».
Una altra escriptora francesa, Hélène Cixous, desenvolupa magistralment aquesta aporia de la proximitat
absoluta però que serva una distància a L’amour du loup,28
text que ja ha estat comentat molt encertadament per
Lluís Calvo en relació amb Maria-Mercè Marçal.29 No
cal reprendre’n l’anàlisi, doncs, però assenyalaré un altre
paral·lelisme, amb referència a l’animalitat, entre el tractament de l’«amor» que fa Cixous i el de Marçal. Encara
que no puc desenvolupar-lo en detall, a grans trets es
podria afirmar que la majoria d’animals relacionats amb
el desig que apareixen en la poesia marçaliana posseeixen
26. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 474.
27. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 338.
28. Cixous, Hélène, L’amour du loup —et autres remords, París, Galilée,
2003.
29. Calvo, Lluís, «Maria-Mercè Marçal o la fusió dels pols: cos, alteritat,
desig», Reduccions, núm. 89-90, 2008, pàg. 90-119.
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una connotació negativa: sia l’esparver que vigila des de
les alçades, especialment a La germana, l’estrangera, que
ha estat glossat per la mateixa poeta, sia el llop amenaçador o el «ca fidel», «llast / insidiós, servil», «ombra»,30 sia
també la papallona atrapada —però juganera—: «Dolç
enemic, / amb caçapapallones / em pares trampes / pels
plecs del plaer».31
Ara bé, trobem en l’univers poètic marçalià altres
animals més ambivalents que comporten significacions
menys evidents, entre els quals hi ha el talp, una bèstia
no tan literària com l’ocell, el llop o la papallona, però
que constitueix tanmateix una figura poderosa en textos
de Shakespeare, Kafka, Derrida i Cixous, entre d’altres.
El fet que l’hàbitat natural del talp sigui l’interior de la
terra i la foscor l’ha transformat en imatge de l’interior
corporal —Marçal el compara al fetus: «Talp sigil·lós
com un secret, que excaves / túnels inèdits dins la meva
32
raó»—, del sentit del tacte oposat a la vista (recordem
l’al·lusió a la carícia «De dins enfora», que fa referència igualment a l’embaràs),33 però també, en la nostra
poeta, de l’eixamplament dels «límits», dolorós però necessari, que efectua el desig: «I són de nou els mots / que
mosseguen la carn / —com els ullals d’un talp— / per
30. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 396. Pel que fa a la significació de l’ombra com «la part inexplorada i incontrolada del jo», vegeu
Climent, Laia, Maria-Mercè Marçal, cos i compromís, pàg. 153.
31. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 112.
32. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 267.
33. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 269.
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eixamplar-li els límits / del seu paisatge clos».34 El «mossec brutal» del monstre a «Deien que es deia amor» esdevé
en aquest poema, que el segueix unes pàgines més enllà en
el mateix recull, una mossegada d’efectes més benèfics,
en «obri[r] vies / noves, cos endins»,35 que permeten que
la sang quallada torni a fluir. Advertim, d’altra banda,
que són els «mots» que «mosseguen la carn», per la qual
cosa sembla que prefigurin avant la lettre els «animots»
que Derrida defineix tan encertadament a L’animal que
(donc) je suis.36
Hi ha altres animals que mereixerien un comentari més aprofundit en l’obra poètica de Maria-Mercè
Marçal, com per exemple la «tigressa ferida / que arremeté, ferotge, / no pas contra la bala del caçador nocturn,
/ [...] / sinó contra l’escut tan frèvol de la pell, / [...] / contra el mirall atònit que reflectí l’estrall»,37 versos que ens
retornen a la imatge del mirall i a l’eixamplament o a la
destrucció dels confins del propi jo, en aquest cas representats per la pell. De la mateixa manera que passava
amb el talp, aquí la pell, considerada habitualment com
l’encarnació dels límits del jo (recordem la noció del
38
«moi-peau» o «jo-pell» teoritzada per Didier Anzieu),
posa en conflicte la distinció entre interior i exterior.
Aquest procés d’indistinció entre el dins i el fora està
34. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 413.
35. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 413.
36. Derrida, Jacques, L’animal que (donc) je suis, París, Galilée, 2006.
37. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 482.
38. Anzieu, Didier, Le Moi-peau, París, Dunod, 1985.
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especialment desenvolupat a «Contraban de llum», tal
com mostra el fragment següent: «rossolar pel teu cos com
una bola / de neu que s’ageganta i s’incendia / allau roent
endins de tu neu fosa / fluir fluir sense confins negar-me /
en tu negar-te: i afirmar l’empremta / vivent, imperceptible, de l’amor sobre l’aigua».39
Aquests versos despleguen magistralment l’ambivalència del dins/fora del cos, conjuminant elements
aparentment contraris (la neu que «s’incendia», l’allau
que es torna erupció) i el doble sentit del verb «negar-se»
(ofegar-se i rebutjar-se, negant la pròpia identitat). La
imatge de l’empremta, tot i la seva precarietat (ja que és
feta «sobre l’aigua»), ens remet a la de la cicatriu com a
memòria de la ferida sempre oberta, que li dóna un sentit més positiu. En efecte, segons la mateixa Marçal, si
a Terra de Mai la ferida, com a «imatge bàsica del recull,
testifica l’intent inútil de traspassar el llindar cap a l’altra
40
banda», «Contraban de llum» afirma la ferida com a
obertura a l’altre/a. És una ferida que cal cuidar, en el
sentit de conservar-la sempre oberta, tal com ho elabora
Hélène Cixous a Entretien de la blessure, títol difícil de
traduir per la seva similar ambivalència, ja que es refereix
a tenir cura de la ferida però alhora a mantenir-la viva
41
com a ferida, és a dir, ben oberta.
39. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 490.
40. M
 arçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 9.
41. Cixous, Hélène, Entretien de la blessure. Sur Jean Genet, París, Galilée,
2011. Caldria afegir a aquesta ambivalència semàntica el sentit
d’entretien com a ‘conversa’, significació que condueix a la imatge de la
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En el mateix sentit podríem interpretar la imatge de
l’incendi que crema però no destrueix: «Fina amor, joc
extrem, or subtil / que em cremes sense tornar-me cendra», que continua més avall amb: «pren-me, desfes-me,
refes-me, muda / en cant la fosca mercè, la muda / sang
d’exili en llavor de solstici».42 Ja he comentat en una altra
ocasió el joc amb «muda», en el doble sentit de transformar
i de callar,43 però aquí m’interessa remarcar la suavització
—o potser n’hauríem de dir la complicació— de la imatge
del foc, que ja no és només destructor. Tot i això, no
ho interpreto com una evolució, ja que trobem imatges
similars en reculls anteriors de Marçal. Aquest «pren-me,
desfes-me, refes-me» es pot posar en contacte, així, amb
el «Desabraça’m! O abraça’m sense retorn ni brida» de Sal
44
oberta, que a més al·ludeix a la manca de «retorn» del do
que implica el munus de la communitas, tal com s’ha vist.
M’agradaria cloure aquest treball referint-me breument
a un altre tipus de textos de Maria-Mercè Marçal, menys
comentats que no els poètics o fins i tot que els assagístics,
encara que les III Jornades Marçalianes van dedicar-se en
bona part a l’estudi de l’activitat política de la poeta. Es
tracta dels textos que Marçal va escriure a diaris i revistes,
especialment la del PSAN, Lluita, entorn dels anys 1979 i
1980, que estan estretament lligats, evidentment, a la seva
concepció de la comunitat. Per exemple, en el text «Vuit
ferida com a boca que parla.
42. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 467.
43. Segarra, Marta, Escriure el desig.
44. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 208.
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de Març!!», publicat al número 1 de la revista, el 1979,
Maria-Mercè Marçal es declara, ens declara a totes «hereves de les dones que varen morir cremades per defensar el
seu lloc de treball».45 És un text contemporani del cèlebre
poema que tanca Bruixa de dol: «Hereves de les dones /
que cremaren ahir / farem una foguera / amb l’estrall i
la por»,46 en el qual Marçal torna a aquesta imatge tan
fèrtil del foc purificador i renovador. Però si seguim el
text periodístic —per distingir-lo del poètic— veiem que
l’escriptora hi insisteix, no en les victòries de les dones,
de les lluitadores, treballadores i feministes que tanmateix esmenta («Des de Joana d’Arc a Olympe de Gouges,
de Flora Tristan a Isadora Duncan»), sinó en els «milers
i milers de dones que ningú no coneix ni ningú no recorda», en «aquelles que han passat pel món com una ombra
darrere del seu amo», les dones «agredides», «tancades
entre les quatre parets de casa», «empresonades», «malaltes» i «escarnides» o «insultades», «marcades damunt la
pell amb l’estigma» (aquí hauríem de fer una referència a
la imatge de la cicatriu marçaliana i de l’estigma cixousià,
a banda de destacar l’al·lusió implícita a l’animalitat).
En resum, les dones, segons Marçal, que parla en primera persona del plural, «assumim tota la desfeta
de les dones» i portem «la nostra derrota col·lectiva a

45. Marçal, Maria-Mercè, «Vuit de Març!!», secció «Des d’uns ulls de
dona», Lluita, núm. 1, 15 de març-15 d’abril de 1979, pàg. 9. Agraeixo
a Marta Font que em facilités aquest text i altres de similars.
46. M
 arçal, Maria-Mercè, «Vuit de març», Llengua abolida, pàg. 169.
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l’esquena».47 Aquesta unió a partir de la desfeta i fins i
tot de la manca d’agentivitat suggereix que la concepció
marçaliana de la comunitat, també política, es basa més
aviat en la falta d’una propietat que no en el fet de posseir-ne alguna en comú.
D’altra banda, la imatge final del gep («la nostra derrota col·lectiva a l’esquena»), present en altres llocs de l’obra
marçaliana, apareix usualment en relació amb el desig,
com en els magnífics versos: «No sé estimar-te sense
48
el feix / d’ombra que em fa gep a l’esquena». Aquest
poema ens pot evocar no només la tan comentada proximitat entre Eros i Tànatos, sinó també la relació íntima
entre comunitat i mort. Aquest lligam es fa explícit més
avall:
No sé estimar-te sense mort:
salpa l’amor, foll com un rei
que, enverinat, cerqués remei
en l’alta nit i fora port.
A contra-llum, a contra-llei
49
no sé estimar-te sense mort.

Ens hauríem de deturar en aquest poema de «Contraban de llum», ja que caldria comentar-ne la presència
47. Marçal, Maria-Mercè, «Vuit de Març!!».
48. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 475.
49. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 475.
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del verí com a pharmakon,50 així com la figura del rei, i
especialment del rei foll, a més de les imatges del vaixell
i el port, la foscor i la llum, i l’«a contra-llei»; però acabaré amb el «feix d’ombra» com a representació d’allò
que ens «separuneix» —Cixous ho diu en un sol mot—
amb altri, del munus com a ‘càrrega’, ‘deure’, però també
en tant que ‘do’, com aquell que reclama Maria-Mercè
Marçal: «Dóna’m a beure la teva feblesa / si vols, amor,
51
que l’amor no em dessagni».

50. «El pharmakon no és ni el remei ni la metzina, ni el bé ni el mal, ni el
dins ni el fora, ni la paraula ni l’escriptura», Derrida, Jacques, Positions,
París, Les Éditions de Minuit, 1972, pàg. 58-59. 
51. Marçal, Maria-Mercè, Llengua abolida, pàg. 483.
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Tot cercant l’home a Bruixa de dol...
Un esguard masculí sobre la poesia
de Maria-Mercè Marçal
Fabrice Corrons
Sóc un home i llegeixo Maria-Mercè Marçal... Per què?
Doncs perquè penso que un home pot interpretar poesia
femenina i feminista. Però com ho ha de fer?, com l’ha
de dir? Per aquest motiu porto gairebé un any i mig cercant la presència de l’home en la poesia de Maria-Mercè
Marçal: així espero poder descobrir-hi les claus d’una
possible lectura masculina. L’objectiu d’aquest article,
doncs, és proposar unes primeres conclusions sobre la
presència masculina en Bruixa de dol, que ens serviran de base metodològica per analitzar les interpretacions musicades per homes de la poesia de Maria-Mercè
Marçal i proposar-ne pistes de lectura.
Per què he triat aquest poemari? Primerament, per
una raó pràctica: Bruixa de dol va ser l’any passat l’obra
escollida a França per a l’optativa de català de les oposicions a catedràtics d’institut de castellà. Sandrine
Frayssinhes Ribes i jo vam tenir el plaer de coordinar la
monografia que l’Association Française des Catalanistes
va publicar sobre la nostra autora i precisament sobre
1
aquesta obra. A més, després de llegir aquest i més
poemaris o altres textos de Maria-Mercè Marçal, és
1. 
Corrons, Fabrice, i Frayssinhes, Sandrine, Lire/Llegir Maria-Mercè
Marçal. À propos de / Sobre Bruixa de dol, Canet, Trabucaire, 2012.
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obvi que aquesta obra representa una etapa essencial pel
que fa a la relació de la poeta amb l’home àlter ego (ni
pare ni autoritat masculina): Bruixa de dol representa
una transició identitària, de la vivència amb l’home al
descobriment de l’amor lèsbic.
Una primera i ràpida lectura de Bruixa de dol 2 permet
d’adonar-se que l’obra exposa el progressiu alliberament
de la dona del jou patriarcal i del sistema masculí. Els
dos poemes que emmarquen el poemari, «Divisa» i «Vuit
de març», són il∙lustracions perfectes d’aquesta principal
i cada vegada més forta presència de la dona. A «Divisa»,
la dona té una identitat plena, com a dona que s’anomena pel simple fet d’escriure’s i de descriure’s de manera
autònoma, posicionant-se contra la figura de la dona
«home honoris causa», tal com va escriure Maria-Mercè
Marçal anys més tard. Aquesta identitat plena de dona,
però, encara és fràgil, com expressa la connotació disfòrica de la pantalla, que es pot esborrar. Un primer acte
identitari fort i feble, contradicció interna que podem
retrobar en més poemes. Des de la nostra perspectiva,
aquest poema sembla signar un primer pacte d’invisibilitat de l’home, que sembla exclòs del marc del quadre,
del text i del poemari. El darrer poema, «Vuit de març»,
consolida aquesta exclusió perquè és un cant feminista:
de fet, després d’atorgar a la dona un marc de (re)presentació propi a «Divisa», a «Vuit de març» Maria-Mercè
Marçal li proposa d’obrir una finestra, de foradar el vel, i
el cel, masculí i patriarcal. En aquesta performance poètica,
2. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, Barcelona, Edicions 62, 2008.
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passem de la reivindicació individual a la col∙lectiva, del
dret de tenir un espai i un esguard propis a l’exigència
d’una veu pròpia que s’escrigui amb majúscules, com es
pot veure amb la paraula «dona».
D’aquesta lectura del marc del poemari, que programa
la lectura i l’emmarca dins unes coordenades on l’home
no té lloc, podríem pensar que la invisibilitat de l’home és
proporcional a la presència de la dona. De fet, quan llegim
la sèrie de poemes, constatem que la figura de l’home desapareix progressivament i ja no es pot percebre en la segona
part, «Avui les fades i les bruixes s’estimen». Observem una
absència dels noms d’home, absència proporcional a la presència de noms de dona al cor dels poemes i a les dedicatòries, sobretot en la segona part: Magdalena, Fina, Araceli,
Teresa... En la primera part, tenim a més pocs marcadors
lingüístics de masculinitat clara: «home», «amic» i «desamic» als poemes de «Tombant». Parlo de masculinitat
clara per referir-me als elements explícits, perquè es poden
trobar molts més enunciats que fan referència a un ésser
masculí, sigui poeta /cançoner, sigui amant /amic. Bruixa
de dol és, sembla, un poemari que mostra la progressiva
absència de l’home, desaparició que la trajectòria biogràfica
de Maria-Mercè Marçal legitima de fet, ja que a la segona
meitat dels anys setanta Maria-Mercè Marçal se separa de
Ramon Pinyol i comença el seu camí cap a la sororitat i
l’amor lèsbic.
Una lectura identitària de l’obra, és a dir, una lectura
que només reculli de la linealitat del poemari els elements identitaris, permet d’entendre, nogensmenys, que
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si l’home és encara present en la primera part (titulada
«Bruixa de dol») com a amic, amant, diable, doble i àlter
ego, és perquè l’altre és un element imprescindible en
la construcció identitària, tal com ho demostra Anna
Esteve a l’article «Memòria i identitat a Bruixa de dol»,
publicat en la nostra monografia. Mirem de més a prop
l’evolució del poemari, i precisament d’aquesta primera
part, que és més llarga que la segona (48 pàgines contra
35). La primera part, «Bruixa de dol», consta de quatre
seccions: «Foc de pales», «Tombant», «Foguera joana»
i, precisament, «Bruixa de dol», en què observem com
l’intent de reconstruir la parella fracassa. Convé posar
en relleu que l’expressió «bruixa de dol» apareix al darrer
poema, el sonet xiii. El número xiii ja és un element
simbòlic pel que fa a la mètrica: després de les dotze
síl∙labes de l’alexandrí, és el principi d’un altre vers. La
posició d’aquest sonet és, doncs, doblement central: perquè tanca la primera part del poemari, que té com a títol
el mateix que l’obra sencera; també perquè, per la seva
posició dins la secció, «Zodíac» representa un encavalcament simbòlic cap a una altra etapa. Podríem dir, doncs,
que el sonet xiii és l’eix entorn del qual s’estructura tota
l’obra. De la mateixa manera, ara es podrien llegir el
poema inicial i el final, «Divisa» i «Vuit de març», que
es troben separats de la resta dels poemes, no com a
marcs d’un quadre tancat sinó com a encavalcament, un
desbordament que crea dinamisme i, com veurem més
tard, sembla proposar un altre principi de composició en
el poemari. El títol del poemari, i la seva força progra-
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màtica, no s’hauria de llegir llavors com la tensió final, el
resultat del poemari, sinó com la matriu, el punt central
que irriga l’obra a dreta (abans) i esquerra (després, quan
veurem de nou aquesta figura de la bruixa poblar, expandir-se i resignificar-se positivament) i també amunt i
avall. La interpretació d’aquest poema com a frontissa
va en contra d’una lectura teleològica del poema en què
la desaparició, el silenci de l’home tindria un sentit ben
particular, però suggereix una lectura cap enrere de tota
la primera part.
3
Estudiem ara el poema xii. El text ens proposa una
visió de l’home-amant a través de la imatge de la serp,
metàfora del sexe masculí, que li dóna plaer, i que tornarà a aparèixer en més poemes, a vegades sota una altra
forma reptiliana, animal o natural. Tenim aquí un poema
de fruïció, força eròtic, que signa, nogensmenys, el final
d’una relació —aquest punt queda, de fet, precisat en
el poema xiii, en què el jo poètic tracta de ser solitari,
de tancar el llibre del passat i de començar una nova
etapa. Aquest plaer sexual entre home i dona del sonet
xii proposa una situació igualitària, de complementarietat, sense que es pugui percebre l’amenaça de cap càstig
religiós o social. Hi tenim dos àngels rebels, un Adam i
una Eva alliberats del pecat i de Déu. Les formes verbals
imperatives d’aquest sonet subratllen aquesta resignificació positiva de l’acte (hetero)sexual, en què la dona no
és el destinatari de l’acte sinó el subjecte. No es tracta,
però, d’una inversió de l’ordre en què l’home es troba3. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 82.
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ria desvalorat, sinó d’un equilibri. La multiplicació dels
marcadors del tu i del jo, en una dialèctica plaent, crea
una harmonia natural, una fusió mineral més ençà de la
bipartició que els textos canònics han generat. És també
una harmonia social, tal com podem comprovar en la
darrera estrofa: «Tu seràs un gat negre. Jo una bruixa. /
Ens fitarem errants, i en el desvari / la lluna, cega, encendrà l’escenari». Aquesta estrofa em sembla essencial per
comprendre el poema següent (sonet xiii) i, de rebot, tot
el poemari. El jo poètic atribueix els rols: la dona serà
bruixa (paraula femenina) i l’home, gat negre (paraula
masculina), és a dir, el company tradicional de la bruixa.
Emprant el futur, el jo poètic sembla establir la relació
entre aquest poema i la resta del poemari. L’escenari
que «la lluna, cega, encendrà» serà, doncs, l’espai en què
s’actualitzarà el sonet xiii i, precisament, la seva primera
estrofa: «Bruixa de dol, al meu cau solitari, / he clos el llibre on l’òliba fa dia. / A trenc d’oblit s’esquera la falzia / i el
gessamí al tombant d’aquest llunari».4 La bruixa de dol
no està sola, té com a company de viatge un gat, és a dir,
un home-amic que l’acompanya en el seu descobriment.
Tornarem a veure la figura del gat al poema v de la
secció «Els núvols duien confetti a les butxaques», amb
títol «Cançó de pluja»:5 «pel clar de les gateres / s’esquitllaran els gats / i sortirem nosaltres / per la porta més
gran». En aquests quatre versos, quiasmàtics, tornem
a apreciar la relació de complementarietat, subratllada,
4. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 83.
5. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 99-100.
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entre el gat i el jo poètic, que ara esdevé col∙lectiu i més
transgressor, com una anticipació del poema final, «Vuit
de març...», en què potser podríem proposar una nova
lectura de l’home: l’home no hi és absent, l’home és el
company de lluita de les dones, invisible potser en aquest
poema, però ajudant, com el gat. Per aquest motiu no
creiem que l’home, còmplice de Maria-Mercè Marçal,
sigui absent en la segona part. Si no té veu, és perquè
serà un gat, mut. Però ambdós, bruixa i gat, són aquests
«àngels rebels» contra la societat. A contra-llei, dones i
homes avancen plegats a contra-llum.
Ara, si prosseguim la lectura de la primera part cap
enrere, veurem com la relació amb l’home amic o ama(n)t
no es representa en termes disfòrics. A la secció «Bruixa
de dol», l’home és més aviat el testimoni, passiu, del complex procés identitari i emocional del jo poètic, marcat
pel turment entre el designi de l’altre i la constatació de
l’existència d’un nou camí, d’un nou rumb. Les imatges
dels estats contradictoris de Marçal es multipliquen en
aquesta secció; a tall d’exemple: «He assassinat l’aranya del
castell / i a les mans duc la copa: sóc culpable. / Culpable a
mitjanit i al tomb del dia / quan l’herba lliga amb foc, per
6
al festí»; o també: «Al vell jardí que el teu desig em para
/ hi ha ganivets que floreixen de nit. / L’heura du al cor
un missatge d’oblit. / Lluu el verí al clar de l’alimara».7 Els
turments no es poden imputar a l’home: són propis del jo
poètic, que es defensa de l’altre alhora que vol jugar-hi per
6. Sonet IX; Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 79.
7. Sonet VIII; Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 78.
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no caure en la difícil solitud. Una solitud que el jo aprendrà a conèixer i a apreciar i que voldrà que l’altre pugui
compartir amb ella: «Ran de la deu, amor, ran de l’eixut, /
hauràs, al cim de tot, la solitud. // Pots compartir-la amb
mi, com un brenar / tendre i amarg, la mel damunt el pa
/ i el bri de pena que l’hora ens ha dut».8
Amb aquesta lectura cap enrere, es pot llegir el primer
poema de la secció, «Zodíac», amb una visió encara més
positiva de l’home, ja que Maria-Mercè Marçal ens diu,
implícitament, que no parlarà de les aigües de les desfetes de la seva relació amb l’altre masculí. Els poemes
de les seccions anteriors indueixen a una clara lectura
positiva, o almenys no negativa, de l’home, l’amic-amant
que es troba al costat de la dona i que li permet, sense
cap xoc o baralla, de conèixer-se millor. L’home sembla
haver estat necessari, de fet, en el procés d’autonomització de Maria-Mercè Marçal, com es desprèn del
poema «Foravilers», situat al centre de la primera secció.
L’home hi és l’amic, amb qui es crea primer el desig de
l’ametlla amarga (un desig, però, amb la fatalitat de la
relació ja anunciada), i serà un dels enllaços per poder
fer-se el seu propi camí, serà el port a partir del qual el
jo poètic iniciarà el seu viatge cap a la mar i l’aigua, cap
al món femení.
Per resumir aquesta lectura, podem afirmar que a
Bruixa de dol l’home no desapareix, sinó que hi consolida la posició com a testimoni i company de viatge
de Maria-Mercè Marçal, sia com a port des del qual
8. Sonet V; Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 75.
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pot trobar noves illes, a la primera part, sia com a gat
a partir del final del sonet xii de la darrera secció de la
primera part. No es tracta, doncs, d’una dialèctica entre
absència i presència de l’home, sinó més aviat de la que
hi ha entre l’home a priori (o un a priori masculí) contra
el qual Maria-Mercè Marçal lluita des del primer vers
i l’home a posteriori (o un a posteriori masculí), posició
que té finalment el gat en la poesia de Maria-Mercè
Marçal. I aquesta relació de gènere horitzontal i lateral,
de col∙laboració, sense que hi hagi cap dominació, sembla reforçada pel principi de composició dels poemes i
del poemari. Vegem la interpretació del sonet xiii com
a poema frontissa i com a eix entorn del qual es vertebra
tota la poesia de Maria-Mercè Marçal dins el poema
mateix, que reproduïm sencer:
Bruixa de dol, al meu cau solitari,
he clos el llibre on l’òliba fa dia.
A trenc d’oblit s’esquera la falzia
i el gessamí al tombant d’aquest llunari.
Amb pas furtiu, per fosc itinerari,
l’aranya ha pres altre cop el casal.
Cendra d’amor assenyala el portal.
Però la lluna em dicta que despari
el decorat —veus?, l’arbre malferit
serva a l’escorça la teva divisa—.
I em cita al fons de l’estany sense brisa.
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Torno el mirall al calaix de la nit
i esborro el rastre, travessat d’agulles.
9
Se’m bada als dits la tristor de les fulles.

El centre formal del sonet se situa entre els versos 7 i 8,
és a dir, entre «l’aranya ha pres altre cop el casal» i «Cendra
d’amor assenyala el portal». N’és també el centre temàtic,
ja que posa de relleu el final assumit i pretèrit d’una
etapa («cendra d’amor») i la transició cap a una nova vida
que expliciten les accions, no només en el vers anterior
(«ha pres altre cop») i en la primera estrofa («he clos», «s’esquera») sinó també i sobretot en el vers següent («em dicta
que dispari») i en les dues darreres estrofes («em cita»,
«torno», «esborro»). És en aquest centre del sonet que
la poeta situa precisament el portal, és a dir, la frontissa
entre l’exterior i l’interior, que està relacionat amb l’aranya, figura femenina associada a la solitud i a un amor
passat i que teixeix la seva xarxa. Com si aquesta aranya
situada al bell mig del poema fos la representació metapoètica de la poeta que teixeix tot el seu poema entorn
d’aquesta imatge. Així, doncs, el poema naixeria d’una
expansió d’aquesta xarxa de fils i de paraules, visibles i
invisibles, entre aquests dos versos, alhora que proposa un
dinamisme vital que subratllen el darrer vers d’aquesta
segona estrofa i el doble encavalcament, força transgressor, amb el primer i el segon vers de l’estrofa següent.
A més, aquest moviment reticular i dinàmic relaciona el
poema, d’una banda, amb el precedent —com si s’hagues9. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 83.
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sin creat nodes entre ambdós (vegeu la darrera i la primera
estrofa d’aquests dos poemes)— i, de l’altra, amb el poema
següent, que comença amb el vers «Avui, sabeu?, les fades
i les bruixes s’estimen» —altament significatiu perquè
és el títol de la segona part del poemari, de la mateixa
manera que «Bruixa de dol» és el títol del darrer poema
de la primera part i de tota aquesta part. L’efecte de mirall
generat entre aquests dos poemes per la mateixa relació
entre el primer vers i el títol de la part sembla simbolitzar
un nou node, com suggereixen les paraules «Avui, sabeu?»
del segon poema. A més del fort marcador temporal que
proposa la paraula «avui» a principis del poema, la posició
de «sabeu» en aquest vers i la seva sonoritat fan eco a les de
«veus?», que es troba al primer tercet del sonet xiii, cosa que
posa en relleu l’encavalcament entre estrofes: «Però la lluna
em dicta que despari // el decorat —veus?». Aquesta similitud reforça el dispositiu reflexiu d’aquests dos poemes,
la seva dimensió teatral (performativa) i la hipòtesi d’una
interpretació dels dos poemes com a frontissa, amb un dispositiu equivalent al dels dos versos enxarxats, «L’aranya
ha pres altre cop el casal. / Cendra d’amor assenyala el
portal». Si ara tornem a mirar aquest sonet xiii, ens adonem que la poeta ja sembla anunciar aquesta segona part i
el dispositiu de mirall entre ambdues parts: «em cita al fons
de l’estany sense brisa». És un mirall, però, que el jo poètic
pot travessar per endinsar-se en un nou món de dones: un
mirall transitiu, en tres etapes.
Tornem a trobar, de fet, aquest dispositiu ternari i
reflexiu en el títol del primer poema de la secció «Bruixa
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de dol» (quarta secció de la primera part): «Zodíac». Entre
la primera síl·laba i la darrera (àtones), entre el so obert i el
tancat (zo / ac), i fins i tot gairebé entre la primera lletra i
la darrera de l’alfabet (a / z), es troba la síl∙laba accentuada
dí, que connota la separació en dos però alhora l’enllaç
matriu, com si fos una superació de la dicotomia clos / solc
del poemari anterior, Cau de llunes. La posició central de
la i en l’ordre tradicional atorgat a les vocals (a / e / i / o /
u) reforça, de fet, aquesta dimensió. Si ara ens centrem en
el títol del poemari, podem subratllar que la preposició de
separa i alhora enllaça la paraula femenina i la masculina
(bruixa i dol), i que és el centre i l’eix de les interaccions
entre les dues paraules que forma la xarxa del títol i del
poemari sencer.
Encara que aquí no tinguem espai per analitzar amb
més detall altres poemes, podem suggerir que aquesta
construcció reticular apareix també en molts poemes
10
de les dues parts. A tall d’exemple, a «Brida» el centre formal i temàtic és el díptic de versos: «Amor, estel
amarg / a la deriva», motiu de la reacció del jo poètic i
congelació paradoxalment dinàmica («a la deriva») de la
imatge que, tensant tota la ficció, crea la xarxa de paraula
abans i després i la tensió narrativa. Aquesta estructura
que parteix del centre i vertebra (enxarxa, més ben dit) les
paraules al voltant també defineix el funcionament de
les estrofes del poema ii de «Foc de pales», com aquesta
primera: «La nit em clava / el seu ullal / i el coll em
10. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 41-42.
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sagna».11 Igualment, a «Velles corrandes per a la Pepa»,12
el principi de composició de cada estrofa-imatge comença per una imatge que s’eixampla a poc a poc per integrar
més elements: «Ai, quina cara més clara, / veïna del meu
carrer, / com una casa enramada / amb brancades de llorer. / Amb brancades de llorer, / poliol fresc a l’entrada,
/ espígol sec al graner, / flor de saüc i herba sana, / veïna
del meu carrer». En aquest cas, el vers central, «Amb
brancades de llorer», té una funció d’encavalcament
perquè repeteix el vers anterior i anuncia més imatges.
És també la representació visual d’una vegetació plural i
rizomàtica que enxarxa tota la casa i que podria assemblar-se a l’heura, símbol de la dona i nom de la filla de
13
Maria-Mercè Marçal. El poema i de «Foc de pales»
proposa també una construcció en espiral de la història
amb la repetició a l’estrofa següent d’una imatge de l’estrofa precedent. La podem tornar a veure al poema vi,
dedicat a Fina Llorca,14 i a «Vuit de març».15 Aquests
exemples consoliden la interpretació d’una descripció
o narració que funciona com una xarxa, amb un node
matriu, al centre o al principi, que es desenvolupa com
si fos una espiral discontínua.
Tot el poemari sembla, així, una xarxa i, si prosseguim
aquesta lectura generada per la cerca de l’home en Bruixa
11. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 37.
12. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 97.
13. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 35.
14. Marçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 101.
15. M
 arçal, Maria-Mercè, Bruixa de dol, pàg. 119-120.
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de dol, no hauríem doncs d’interpretar el poema inicial i
el final com el marc del poemari sinó més aviat com les
extremitats d’una xarxa el centre de la qual seria el sonet
xiii. Potser la mateixa projecció d’una estructura masculina de significació com el marc ens ha impedit en una
primera fase veure la presència de l’home, perquè en un
sistema semiòtic discriminant com el marc i en una cronologia lineal les relacions de gènere no jeràrquiques que
proposa Maria-Mercè Marçal no tenen visibilitat.

89

Referències bibliogràfiques
Corrons, Fabrice, i Frayssinhes, Sandrine. Lire/Llegir
Maria-Mercè Marçal. À propos de / Sobre Bruixa de dol.
Canet: Trabucaire, 2012.
Marçal, Maria-Mercè. Bruixa de dol. Barcelona: Edicions 62, 2008.

91

Maria-Mercè Marçal i
les feministes franceses de la diferència:
coincidències poètiques
i convergències teòriques
Sandrine Frayssinhes Ribes
Ma profession est la liberté.
George Sand

Reflexions preliminars
Les lectures d’estudis de l’obra de Marçal m’han portat
a preguntar-me si en els seus textos no hi havia alguna
influència concreta, directa i reconeguda per la mateixa
autora de les feministes franceses del diferencialisme. El
treball al voltant de Bruixa de dol m’ha dut a interrogarme sobre la raó de l’elecció de la figura de la bruixa, sobre
si era un recurs que li era propi o bé si era una referència
a l’ús que aquestes feministes van fer d’aquest símbol de
revolta. Partint d’aquestes interrogacions, he començat
a intentar trobar respostes. I han sorgit dos elements: la
fascinació precoç de Marguerite Duras per la figura de
la bruixa i la creació de la revista feminista Sorcières l’any
1976. Dues constatacions s’imposen, doncs:
1. La bruixa és utilitzada com a emblema de resistència
ja des de l’any 1973 en un dels primers escrits de Marguerite Duras. En efecte, en el seu guió de la pel·lí-
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cula titulada Nathalie Granger, Duras reinterpreta La bruixa, de Jules Michelet (1862). Entre
les feministes dels anys setanta, sembla que sigui
Duras qui hagi utilitzat per primer cop aquesta
imatge de la bruixa.
2. La figura de la bruixa apareix en el títol de la publicació Sorcières, que esdevé ràpidament una tribuna
d’expressió feminista a França tan sols tres anys
abans (el 1976) de l’aparició de Bruixa de dol.
Em sembla interessant parar esment en la significació de la revista a fi d’observar que el discurs de Marçal
hi convergeix en el sentit d’un mateix projecte ètic. En
un testimoniatge recent sobre el projecte i el context
d’aquesta revista, creada el 1975, en un context de
desenvolupament dels moviments feministes i de lluites
per l’alliberament de la contracepció i de l’avortament,
Xavière Gauthier explica que aquesta revista, que manllevava la imatge positiva de la bruixa tant a Marguerite
Duras com a Michelet, volia afirmar el lliure dret de les
dones al desig, al plaer, a la creació en totes les seves
formes, i donar-los la paraula. Va ser un espai de paraula
feminista que es va emparar de la figura de la bruixa per
magnificar-la i fer-ne l’emblema d’una creativitat i d’un
gaudi femenins reprimits en una societat fal·locèntrica.
Gauthier explica que l’ús del plural al títol —sorcières en
lloc de la sorcière— en fa bascular el sentit. En Michelet,
es tracta d’una dona solitària, reduïda a una mena de
monòleg i de replegament sobre si mateixa, marginada
per la societat per causa de follia, una dona víctima de
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la societat, que es castiga, se suprimeix i es purifica cremant-la. Amb el plural, es configura una sortida de la
solitud cap a una solidaritat femenina:
Dans la revue Sorcières, la reconnaissance de femmes à femmes, l’échange sororal [...] permettent une appropriation de
la figure de la sorcière et un retournement en image positive,
voire triomphante. Nous glissons de la sorcière solitaire aux
sorcières solidaires. L’aspect d’étrange communication avec
1
le vivant, avec la nature est ici repris avec force.

Aquest moviment és present en tota l’obra de Marçal
amb la seva forta implicació en el sentit de la constitució
i el reforçament d’una genealogia de dones tant històrica i
social com literària.
Seria massa fàcil concloure d’aquestes observacions
la influència directa sobre Marçal de les feministes
franceses en l’elecció del títol Bruixa de dol i en el recurs
al símbol de la bruixa, atès que Marçal va triar aquesta
figura segurament en funció dels seus propis referents
culturals, com els de la tradició popular de bruixeria
femenina autòctona a Catalunya. Prefereixo doncs parlar
d’una coincidència i d’una convergència del pensament.
El que és estrany és que Marçal, en cap dels textos
publicats fins ara, no faci cap al·lusió al fet que aquesta
1. Gauthier, Xavière, «Témoignage: sur l’expérience de la revue Sorcières
— “Sorcières, nous tracerons d’autres chemins”», a: Sorcières et sorcellerie,
Christine Planté (ed.), Lió, Presses Universitaires de Lyon (Cahiers
Masculin / Féminin), 2002, pàg. 96.
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figura de la bruixa sigui utilitzada per les feministes franceses de la diferència. Tanmateix, Marçal, com a lectora
culta i francòfila sagaç, no devia pas ignorar l’existència
d’aquesta revista, i menys encara que Leonor Fini (19081996), artista surrealista francesa que la mateixa Marçal
va traduir, hi havia publicat un assaig el 1976. Crec que
tampoc no devia ignorar els escrits de Xavière Gauthier,
una de les feministes més actives dels setanta, creadora
de Sorcières i, a més, autora d’un llibre titulat Leonor
Fini, aparegut el 1979. I Leonor Fini va dibuixar i pintar
nombroses figures de bruixa!
Aquestes coincidències de dates i publicacions m’han
semblat tan colpidores que m’han confirmat la necessitat
de comparar els universos imaginaris i reflexius de la poeta
catalana i de les feministes franceses. En aquesta comunicació, que és tan sols un esbós d’un treball més detallat, el
meu propòsit consistirà a comparar els universos poètics
de les veus femenines de Marçal i Marguerite Duras al
voltant de la seva recreació de la figura de la bruixa, per
tal de mostrar-ne les coincidències temàtiques i simbòliques, com l’associació dona-natura, la importància de
la genealogia de dones o l’escriptura de la quotidianitat.
L’extensió d’aquesta publicació no em permet desenvolupar un apartat que posaria en evidència unes convergències
teòriques essencials sobre la qüestió de l’escriptura feminina entre Marçal i les feministes franceses de la diferència:
l’escriptura com a subversió, la necessària construcció d’un
llenguatge nou, etc. Això, doncs, serà l’objectiu d’una altra
publicació.
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Al voltant de la bruixa: coincidències de dues veus
femenines i dels seus universos poètics
En el recull Sota el signe del drac, edició de referència
per als textos crítics de Marçal, em va sorprendre trobar
tan sols una única ocurrència del nom de Marguerite
Duras, quan Marçal tracta de «la passió amorosa» en la
seva conferència de 1994 al cicle «Jornades de cinema de
dones: una càmera pròpia»: la referència a Duras hi és
breu, atès que Marçal apunta simplement que la passió
2
amorosa alimenta «bona part» de l’obra de Duras. En
descobrir, però, que Marçal havia llegit diversos llibres
de Duras, vaig deduir que també hi havia trobat una
veu que li era germana. I aquesta sororitat s’expressa en
particular en l’elecció de la figura de la bruixa per les
dues escriptores com a símbol d’una rebel·lió i d’una
creativitat en femení.
Al seu article «Lectures de la sorcière, ensorcellement
de l’écriture», Catherine Rodgers, especialista en Duras,
recorda primer la seva profunda fascinació per la figura
de la bruixa, i la il·lustra amb una citació de l’escriptora
francesa de l’any 1980: «Je suis de même inconsolable
de n’être plus cette sorcière brûlée “publiquement” sur la
3
place du village, dans la gloire de sa différence». Aquesta
2. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, Barcelona, Proa, 2004, pàg.
176.
3. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», a: Marguerite Duras. Lectures plurielles, C. Rodgers, R. Udris (dir.),
Amsterdam, Rodopi, 1998, pàg. 17.
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frase l’hauria pogut pronunciar la mateixa Marçal, que,
com Duras, va expressar la voluntat d’assimilar el seu jo
líric a aquest símbol de resistència i de revolta en una
frase nominal com «Jo una bruixa». Marçal també apunta la història de les bruixes:
La bruixa, fins i tot, en forma de l’arquetipus infantil, amb
escombra i tot, i la bruixa com a representant de la marginalitat i de la història negada, massacrada, la llengua abolida
en el context d’allò que Derrida ha batejat amb el nom de
4
fal·logocentrisme.

La font d’inspiració i origen del discurs de Duras sobre
la bruixa és el llibre, a la vegada històric i novel·lesc, de
Jules Michelet titulat La Sorcière (editat per primera vegada el 1862). El seu gest d’apropriació de la figura de la
bruixa es dibuixa ja des de la interpretació que fa en el seu
guió de pel·lícula Nathalie Granger, escrit l’any 1973, que
es pot considerar com una elaboració de l’autora al voltant
del seu fragment favorit de Michelet situat al principi del
relat i que va encisar el seu imaginari:
Moment fort attendrissant. La voilà chez elle. Elle peut
donc être pure et sainte, enfin, la pauvre créature. Elle peut
couver une pensée, et, seule, en filant, rêver, pendant qu’il
est à la forêt. Cette misérable cabane, humide, mal close,
où siffle le vent d’hiver, en revanche, est silencieuse. Elle a
certains coins obscurs où la femme va loger ses rêves.
4. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 195.
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Maintenant, elle possède. Elle a quelque chose à elle. La
quenouille, le lit, le coffre, c’est tout, dit la vieille chanson.
Pauvre maison bien dénuée! Mais elle est meublée d’une
âme. Le feu l’égaye, le buis bénit protège le lit, et l’on y
ajoute parfois un joli bouquet de verveine. La dame de ce
palais file, assise sur sa porte, en surveillant quelques brebis.
[...] Elle est seule. [...] Celle-ci n’a d’ami que ses songes, ne
cause qu’avec ses bêtes ou l’arbre de la forêt.
Ils lui parlent; nous savons de quoi. Ils réveillent en elle
les choses que lui disait sa mère, sa grand-mère, choses
antiques, qui, pendant des siècles, ont passé de femme en
femme. C’est l’innocent souvenir des vieux esprits de la
contrée, touchante religion de famille, qui, dans l’habitation
commune et son bruyant pêle-mêle, eut peu de force sans
5
doute, mais qui revient et qui hante la cabane solitaire.

Tant en Marçal com en Duras trobem els mateixos
elements constitutius de l’univers de la bruixa.
Els signes associats a la bruixeria —el foc, les aus
i el gat negre— són presents en els dos universos. En
Marçal, la parella formada pel jo líric identificat amb la
bruixa i pel gat negre evoca clarament la parella bruixadiable: «Tu seràs un gat negre. Jo una bruixa». El jo
líric es desdobla també en un ocell negre de mal auguri:
«i una oreneta negra estén les ales / sobre els teus llavis»,
«un ocell sinistre». El foc en Marçal és símbol de renovació i futur: en el poema «Lluna negra» trobem «la
5. Citat per Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement
de l’écriture», pàg. 18.
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foguera joana» que permet «canviar el decorat / perquè
pugui florir a temps la berbena»; a «Vuit de març», la
«foguera» crema tots els objectes vinculats a la domesticitat femenina i permet, doncs, l’alliberament, i de la
flama en sorgeix la vida. A Nathalie Granger, hi ha un
gat que Duras descriu com «noir d’encre, liquide, sans
prise», «noir, contre le mur blanc»; el seu caminar és
silenciós com el d’Isabelle, que va vestida de negre. A
més, visualment Duras assenyala la semblança d’Isabelle Granger amb la figura de la bruixa. Els signes de la
bruixeria intensifiquen encara més el paral·lelisme: la
presència d’ocells, el foc de la llar dins el qual Isabelle tira
el diari i les factures, el foc que les dones encenen al jardí,
activitat que s’estira en el temps i en silenci, atès que elles
es queden allí una llarga estona, sense dir res.
Per Duras, és la solitud el que empeny les dones aban6
donades a «inventar la intel·ligència amb la natura», a
parlar amb les plantes, els animals, a l’igual que ho fa la
dona en el relat de Michelet. Ho podem llegir en aquest
fragment del guió de Véra Baxter:
L’INCONNU: C’était il y a mille ans, pas ici, dans ces forêts
au bord de l’Atlantique, il y avait des femmes....
La mer. Nuit. Au-dessus, sauvage, la masse compacte de
forêts plongées dans la nuit. La caméra balaie la mer et la
forêt. Encre noire d’une nuit millénaire.
L’INCONNU: ...leurs maris étaient loin, presque toujours, à
6. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», pàg. 19.
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la guerre du seigneur, à la Croisade, et elles restaient parfois
pendant des mois dans leur cabane, seules au milieu de la
forêt, à les attendre. (temps) Et c’est comme ça qu’elles ont
commencé à parler aux arbres, à la mer, aux animaux de la
forêt…
VÉRA BAXTER (off) (Temps, se souvient): On les a
brûlées?...
L’INCONNU: C’est ça, oui. (temps) L’une d’entre elles
7
s’appelait Véra Baxter...

Aquest fragment de Duras va ser publicat per Xavière
Gauthier com a primera pàgina del primer número de la
revista Sorcières abans de l’edició del llibre. Gauthier el va
triar perquè, encara que no s’hi pronunciï la paraula sorcières, sí que tracta d’elles, tal com confirma un fragment
de l’entrevista feta a Duras per Gauthier.8 Recordem que
en Marçal la solitud també és el punt de partida de la
recerca d’identitat del jo líric. El primer poema de Bruixa
de dol és ritmat per l’anàfora d’un díptic que expressa el
vincle entre aquest jo, afirmat com a subjecte femení, i la
natura: «I jo, sola, / entre albera i alba». Marçal, però,
subverteix l’associació dona-natura resignificant-la de
manera positiva: mentre que durant segles les dones
havien volgut allunyar-se’n, el subjecte femení hi esdevé
protagonista de la natura, identificant-se amb els seus
7. Duras, Marguerite, Véra Baxter ou les plages de l’Atlantique, París,
Gallimard, 1977, pàg. 106.
8. Cf. Duras, Marguerite, i Gauthier, Xavière, Les Parleuses, París, Minuit,
1974, pàg. 163-164.

100

elements a fi d’esborrar les diferències (recordem versos
com: «la muntanya em rebrà amb braçades de fonoll /
—en mastegar-ne un brot oblidaré els topants»).9 I
aquesta assimilació va fins i tot més lluny perquè natura i
paraula es fonen: «Tot era una selva de paraules / i era tot
una paraula embullada entre arços gegants». La intel·ligència amb la natura va doncs fins a la fusió. Aquesta
unió de les dones, bruixes o fades, amb el món natural
que permet a la vegada l’alliberament del cos femení i
de la seva subjectivitat, recorre el recull sencer de Bruixa
de dol. Fins i tot l’assimilació del jo líric femení marçalià
amb l’element líquid —comentat per investigadores com
Laia Climent i Maria-Antònia Massanet—, la trobem
igualment en Nathalie Granger, que C. Rodgers defineix
com «son entente avec l’élément liquide qui est marquée
10
par les cycles menstruels». Rodgers, en recordar la descripció de les dones al guió, insisteix en aquest aspecte:
En effet le film met en scène deux femmes, Isabelle Oranger
et son amie, et les deux petites filles d’Isabelle alors qu’elles
se retrouvent seules une après-midi après le départ du mari
d’Isabelle. Univers féminin où règne le silence, mais univers
empreint d’une violence sourde, d’une révolte contenue
contre les agressions du monde extérieur, les règles établies.
Les femmes sont montrées en harmonie avec les lieux, la
maison et le parc dans lequel elles se coulent. Leurs cheveux
9. Marçal, Maria-Mercè, Cau de llunes, Barcelona, Proa, 1977, pàg. 29.
10. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», pàg. 26.
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libres trouvent un écho dans la chevelure des saules pleureurs
(p. 28). L’ombre d’Isabelle est décrite en terme liquide, indiquant sa communion avec l’eau sombre de l’étang (p. 63),
puis Isabelle elle-même se dilue dans le parc, se transformant
en ombre qui glisse dans les profondeurs de l’image (p. 87)
jusqu’à disparaître (p. 87). Des glissements textuels s’opèrent entre le chat noir, Isabelle et l’écriture. Le chat est une
masse «noir d’encre, liquide, sans prise» (p. 21); comme celle
d’Isabelle, la marche du chat est silencieuse (p. 42); il est
«noir, contre le mur blanc» (p. 28), il «coule dans l’espace du
couloir» (p. 25). Le merle, qui «s’efface, fond, renaît» parti11
cipe aussi à ce réseau métaphorique pour signifier l’écriture.

En Duras, el simbolisme del bosc evoluciona com en
Marçal: és la dona la que viu al bosc, metàfora del que
és prohibit, del desig, de la follia, mentre que tradicionalment és l’home qui és al bosc. El bosc ja no és el lloc
de la potència masculina sinó un espai completament
femení.
En Michelet, la jove dona del serf es reconcilia, a
través del seu enteniment amb la natura, amb generacions de dones passades, amb un saber de dones que
es transmeten un coneixement profund de la vida.
Duras recupera la noció d’una genealogia femenina i
fa remuntar fins i tot «l’intelligence avec la nature» a la
12
prehistòria. Al seu article, Rodgers subratlla que «Dans
11. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», pàg. 24.
12. Cf. Duras, Marguerite, Les Lieux, París, Minuit, 1974, pàg. 13.
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La vie matérielle, Duras marque la continuité entre la
sorcière d’antan, la femme d’aujourd’hui et elle-même
par un glissement du “elle”, au “vous”, au “je” et ensuite
au “nous”».13 Així ha escrit: «C’est dans ce cas qu’elle est
promue sorcière, comme vous l’êtes, comme je le suis»,
«On nous brûlait».14 Curiosament, com Duras, Marçal
subratlla la continuïtat entre la bruixa d’antany, la dona
d’avui i ella mateixa per uns desplaçaments de pronoms
personals subjecte. En «Cançó de fer camí», el jo líric
acaba desapareixent per incloure’s en la primera persona del plural. En «Vuit de març», aquest jo assumeix
l’herència d’un sofriment en femení i se solidaritza amb
les bruixes incloent-se de nou en un nosaltres col·lectiu:
passem d’elles («Deixaran les escombres») a nosaltres
(«Deixarem les escombres»). El jo poètic passa de ser
solitari a ser solidari. En l’imaginari de Duras i Marçal,
les dones són doncs lligades per «une continuité et une
15
contiguïté organiques».
Seguint les pautes de Michelet, que explica que amb
la creació de la llar (el pas de la comunitat a la casa familiar) «la femme était née», Duras ha desenvolupat el
vincle fort que uneix la dona amb els llocs on viu (cf. Les
Lieux, La Vie matérielle). Escriu per exemple sobre la
13. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», pàg. 20.
14. Citat per Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement
de l’écriture», pàg. 20.
15. Rodgers, Catherine, «Lectures de la sorcière, ensorcellement de l’écriture», pàg. 20.
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seva casa de Neauphle-le-Château i sobre la preocupació que té pels detalls materials de gestió d’una casa.
Diu: «La femme est le foyer. Elle l’était. Elle est encore
là».16 En la Vie matérielle, la paraula material és repetida moltes vegades i sempre va lligada a la dona. En
Nathalie Granger, les dones viuen en harmonia amb els
llocs, la casa i el parc per on passegen: «On la suit, elle,
jusqu’à sa complète dilution dans la masse du parc»;17 el
guió inclou fins i tot un apartat titulat «La Maison des
femmes», que consisteix en una descripció de la casa i
també del seu historial. En Duras, l’activitat quotidiana
o domèstica, imposada, esdevé una font de creació i de
plaer i no sols d’alienació. L’univers domèstic també
és present en Marçal i, com en Duras, els vincles que
uneixen la dona amb l’espai on viu són forts; així ho
demostren els detalls descriptius. Tanmateix, la dona i
el jo líric no s’hi redueixen. Alguns estudis ja han mostrat l’habilitat de Marçal per elevar a la categoria poètica
objectes senzills de la vida quotidiana. Aquesta capacitat
per assolir la profunditat de l’insignificant permet a l’escriptora expressar la seva rebel·lió i sortir del tancament
d’aquest espai domèstic, i accedir a l’espai públic.
Acabaré manllevant paraules que la mateixa Marçal
va escriure sobre l’escriptora Colette i que em sembla
que són apropiades per definir la seva escriptura de la
quotidianitat:
16. Duras, Marguerite, La vie matérielle, París, POL, 1987, pàg. 58.
17. Duras, Marguerite, Nathalie Granger suivi de La femme du Gange, París,
Gallimard, 1973, pàg. 87.
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aquella atenta i subtil captació dels més petits esdeveniments
quotidians, dels més imperceptibles moviments psicològics,
dels gestos més mínims i insignificants […] la subtilesa […]
en Colette es torna agudesa i incisivitat, sempre trenada amb
18
una sensualitat de terra verda i densa, que li fa com de coixí.

Conclusió
Les afinitats entre l’imaginari durasià dels anys setanta
i els textos de les feministes de la diferència,19 que són
mostra d’una mateixa sensibilitat quant a la figura de
la bruixa —seguint segurament la mateixa matriu que
constitueix el relat de Michelet—, semblen prolongarse en l’imaginari marçalià. Com l’escriptura de Duras i
de les altres escriptores franceses del diferencialisme, la
poesia de Marçal estableix clarament un paral·lelisme
entre el concepte de creació literària i la construcció
d’una subjectivitat femenina alternativa. En molts aspectes, doncs, podem considerar Marçal com a hereva del
diferencialisme. Ha demostrat que la salvaguarda de la
«llengua abolida», la de la dona que històricament no ha
tingut la paraula, és possible. Ha aconseguit recuperar
una tradició femenina de l’escriptura, però també crear
un nou llenguatge per expressar unes temàtiques pròpies
18. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 47.
19. 
Entre elles: Xavière Gauthier, Chantal Chawaf, Hélène Cixous,
Claudine Herrmann.
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de la subjectivitat femenina tot arrelant en una tradició.
Sembla que ha sabut seguir el consell de Cixous: «Écristoi: il faut que ton corps se fasse entendre».20
Si Cixous va escriure que «il n’y a pas eu encore, à
quelques rares exceptions près, d’écriture qui inscrive de
la féminité»,21 i entre aquestes excepcions no cita més
que Colette i Duras, des del 1979 podem afegir a la llista
una germana més, Maria-Mercè Marçal, que aconsegueix
escriure la dona, escriure’s i «inscrire le souffle de la femme
entière», per dir-ho amb la bella expressió de Cixous.

20. Cixous, Hélène, «Le Rire de la Méduse», L’Arc, núm. 61, 1975, pàg. 43.
21. Cixous, Hélène, «Le Rire de la Méduse», pàg. 41.
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Des de / cap a Mitilene,
com si hi hagués un món.
L’entre faç i faç de Renée Vivien
i Maria-Mercè Marçal
Aina Pérez Fontdevila1
El text és un illot. Així s’hi refereix Roland Barthes dues
vegades a El plaer del text,2 que, seguint les recomanacions
de Maria-Mercè Marçal per boca de Sara T. —si vull
assegurar-me de l’èxit entre les dones haig de parlar del
gaudi i del plaer femení—,3 escullo per començar a abordar o a vorejar aquest mapamundi plagat d’illes que és La
passió segons Renée Vivien. Serà precisament la pregunta
sobre la possibilitat d’ancorar-hi, la que travessarà el meu
text; la que també travessa, d’alguna manera, la novel·la de
Marçal. La resposta —ho sé d’entrada— és un desig o una
creença; la creença que el desig desclourà l’estructura circular, entotsolada, sabrà fer ribera perquè, citant Derrida,
4
alguna cosa hi pugui arribar.
1. Aquest text s’emmarca en el projecte «Corpus Auctoris. Análisis teóricopráctico de los procesos de autorización de la obra artístico-literaria
como materialización de la figura autorial» (FFI2012-33379), atorgat al
GRC Cos i Textualitat (2009SGR-0651).
2. Barthes, Roland, Le plaisir du texte, París, Seuil, 1973, pàg. 28 i 62. Totes
les traduccions dels volums inèdits en català són meves.
3. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien [1995], Barcelona,
Columna, labutxaca, 2008, pàg. 380. A partir d’ara, en citar indicaré les
pàgines de la novel·la al cos del text.
4. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II: 2002-2003,
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L’esbós, el collage, el trencaclosques: heus aquí les figures amb què aquest desig s’inscriu en la novel·la, estructurant-la. Allà on habitualment la firma clou el text i se
n’apropia, a l’última pàgina; allà on la firma assetja un territori seu, planta la bandera, l’autora, en canvi, ens hi assenyala un lloc de pas, una passarel·la: «el text deixa un espai
obert, vol tenir per la seva estructura alguna cosa d’esbós»
(pàg. 396); «alguna cosa de trencaclosques a mig fer. I
alguna cosa, encara, de collage: la veu de Renée Vivien
sovint s’hi incrusta de forma directa i explícita a través dels
seus textos» (pàg. 396-397). Pas per a nosaltres, doncs, i
pas per a i cap a Renée Vivien, per qui s’afirma, des de
la preposició del títol —aquest segons que ocupa el lloc
d’una atribució de propietat: una possible passió de Renée
Vivien—, una autoria matisada, més propera a la interpretació o a la traducció que no pas a la propietat encastellada, fortificada, entotsolada de l’autor tradicional.
Perquè quina relació amb la passió seria possible sinó la
connivència entre agència i recepció? Com dirà la mateixa
Marçal al text titulat «La passió amorosa», a l’etimologia
que ens la vincula amb la passivitat, cal afegir-hi «la seva
cara forta, la seva cara creativa», la seva «dimensió activa,
creadora, que tendeix a expressar-se»; el reconeixement
5
que la passió «[ens dóna] la paraula». Una paraula, doncs,
de la qual no som sobiranes, origen o propietàries, sinó
que, vinguda del desig de destinar-la a l’altra i per tant,
Buenos Aires, Manantial, 2011, pàg. 324.
5. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac. Proses 1985-1997, Barcelona,
Proa, pàg. 172 (edició a cura de Mercè Ibarz).
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en certa manera, vinguda de l’altra, esdevé —i heus aquí
la creença— lloc comú, interfície, possibilitat d’un món
cohabitable —i tornarem sobre aquest món de la mà de
Derrida. A través d’aquesta paraula, el mirall —estructura
en principi closa, entotsolada, on u i u fan u— esdevé,
sense deixar de reflectir, cerca del rostre, i de la paraula que
ens dóna rostre, de l’altra: «En el mirall es busca, també, i
potser sobretot, la mirada anticipada dels altres, de l’Altre,
d’aquell que té poder de judici sobre la nostra actuació: és
a dir, la identitat com a dramatúrgia[;] la identitat que
6
prové del reconeixement dels altres». Aquest viratge una
mica forçat de l’altra/e, en singular, que és objecte/subjecte de la passió amorosa, cap a aquest Altre en majúscules,
plural, al qual devem el nom que ens atorga existència
social, em permet de començar a suggerir, per ara només
en forma de promesa, el paral·lelisme entre els mecanismes de la passió i els de l’escriptura o, més exactament,
els de la relació entre les dues espiritistes, en expressió de
7
Jeanette Winterson, que es troben a banda i banda de la
pantalla-text: l’autora i la lectora, allà on precisament el
dubte sobre la possibilitat de mantenir aquesta dicotomia
—autora/lectora, escriptura/lectura— ens obliga que sigui
només sota el mode de la creença, de la fe, que postulem
l’existència d’una ribera on efectivament es pot arribar.
La pregunta sobre la possibilitat d’ancorar-hi —a
l’illa, al text, a l’altra— està assetjada per dues incerteses.
La primera apareix vinculada a la sospita d’una «dife6. M
 arçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 190.
7. W
 interson, Jeanette, El PowerBook, Barcelona, Edhasa, 2004, pàg. 36.
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rència infranquejable», d’un «aïllament», en paraules de
Derrida, d’illes que ni tan sols són al mateix món, que ni
tan sols comparteixen mapamundi,8 és a dir, a la sospita
d’una incomunicació radical, de la impossibilitat de traducció o de travessia. I voldria recordar ara, molt breument, aquell passatge sobre la impossibilitat de passatge,
en què Sara T. descriu la seva relació amb Arès com un
esforç per aprendre a nedar... «l’una braça i l’altra papallona» (pàg. 138), l’una «per sobre l’aigua i l’altra per sota»
(pàg. 139). Heus aquí la impossibilitat de portar, de portar l’altra o de ser portada per l’altra, que és precisament
allò que cal fer perquè hi hagi «justament un món», «per
9
fer venir el món al món». L’altra incertesa, potser conseqüència de la primera, està vinculada a la sospita —que
ens duu de nou al mirall— que a l’altra banda —a l’altra
banda de la pantalla-text— no hi ha ningú; la sospita que
autora/lectora, tu/jo, és una falsa dicotomia, perquè no hi
ha dos sinó u; la sospita, doncs, del nostre propi entotsolament, de la nostra pròpia clausura, de la nostra pròpia
i irremeiable insularitat, reconeguda fins i tot allà on és
del desig per l’altre/a o del reconeixement de l’altre/a que,
aparentment, es tracta. És inevitable, també, recordar ara
uns altres passos, magníficament analitzats de nou per
Derrida: els que troba Robinson Crusoe a la seva illa, que
no sap si són d’un altre o «del seu propi peu en un camí
10
que ja hauria recorregut [...] sense saber-ho». Heus aquí
8. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 324-325.
9. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 326.
10. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 77.
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el perill inherent a l’illa: que, en el seu «camí circular», «el
pas que ens allunya del nostre punt de partida és també
el que ens hi apropa»;11 que hi donem voltes en rodó i
som «retornats als nostres propis passos».12 A Mitilene,
illa de Lesbos, on Sara T. peregrina en cerca de l’ombra
de Renée Vivien, que hi corria en cerca de l’ombra de
Safo, «no hi ha empremta, no hi ha rastre. Només hi ha
allò que ja ha vingut amb mi» (pàg. 212). Persecució —la
de tantes lectores (i alhora autores) que poblem La passió
segons Renée Vivien— de les petges d’una autora de carn
i ossos (Safo, Vivien i, per què no, Marçal) l’aparició de
la qual s’espera, al text, al llibre, amb el mode de la incertesa, d’una incertesa que és, per a Derrida, «la modalitat
13
mateixa de l’experiència d’allò espectral» —si digués sé,
hi afegeix, faria que l’espectralitat es dissolgués immediatament; creure és creure en allò que no creiem creïble.14
Però abans de veure com, amb una mica de sort, tants
fils acaben reunint-se, reprenguem aquella autoria matisada que el segons, des del títol i respecte a la passió, atribueix a Renée Vivien. Marçal sembla proposar-nos-la
com a paradigma autorial de la novel·la a través de l’estructura oberta i inacabada reivindicada, assenyalàvem,
just al lloc de la firma, al final; a través del collage, de la
incorporació de la paraula de l’altra; a través de la passió,
en la seva doble dimensió alienadora i agenciadora, que
11. D
 errida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 107.
12. D
 errida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 62.
13. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 182.
14. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 205.
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es diu motor de l’escriptura; mitjançant la multiplicació
d’instàncies autorials (Sara T., la narradora, l’autora de
la nota final, la Maria-Mercè Marçal que firma a la
portada i, de fet, tots els personatges de qui llegim cartes, diaris, anotacions), instàncies autorials que són, al
seu torn, lectores d’una altra instància autorial, Vivien;
mitjançant el fet capital, finalment, que siguin la vida i
l’obra de Renée Vivien, indestriables, el material d’una
escriptura que és, doncs, irremeiablement, d’una banda interpretació i de l’altra dissolució de la frontera entre autoria i lectura. D’aquesta manera, es dibuixa una figura
autorial ben diferent de la de l’autor que, a imatge i semblança de Déu o com a engendrador que reuneix en si
tots els principis necessaris per a la creació, és font i clau,
sobirà, de l’obra literària. La figura autorial que es dibuixa a La passió segons Renée Vivien és lluny d’encaixar en
la interpretació de l’artista que proposa Charles Taylor,
és a dir, «l’encarnació [...] d’un model d’ésser humà en
tant que productor d’una definició original de si mateix»,
en tant que «lloc per excel·lència del valor d’autenticitat»
entesa com a «identitat invulnerable a la influència de
15
l’altre». Ben al contrari: en diversos sentits, aquest cos
autorial és un cos porós, obert a la mirada, a la paraula
i a l’orella de l’altre/a. Per començar, perquè l’autoria
ja no és l’atribut d’aquell qui escriu sinó, en paraules
de Gerard Leclerc, «una funció mediata de la lectura»:
«és en la lectura i per la cultura que es veu reconeguda
15. Apud Heinich, Nathalie, L’élite artiste. Excellence et singularité en régime
démocratique, París, Gallimard, 2005, pàg. 330-331.
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l’autoria».16 D’aquesta dependència de l’altre/a, La passió
segons Renée Vivien n’és un exemple paradigmàtic en
tant que escenifica almenys dues fissures fonamentals
d’aquest autor entotsolat i invulnerable que ens descriu
Charles Taylor. Dues fissures que ens remeten al desig
de la Marçal autora i de la Marçal lectora.
«L’origen de l’obra no és la primera influència sinó
la primera posició»: un «primer desig [que] funda un
17
sistema secret de fantasmes», ens diu Roland Barthes.
Aquesta noció de posició és recuperada, en la teoria
autorial més recent, per Jerôme Meizoz18 o, sota el nom
d’escriptor imaginari, per José-Luis Diaz,19 i presenta dos
vessants fonamentals que es corresponen, al meu parer,
amb la doble cerca marçaliana a què fèiem referència fa
un moment: al doble gest, indestriable, de la cerca d’una
posició autorial, en tant que autora, i de la construcció,
en tant que lectora, d’aquesta mateixa escriptora imaginària en la figura de Renée Vivien.
Esdevenir autor suposa sempre proveir-se d’un «equi20
valent-imatge» a fi de ser identificat com a tal en l’imaginari social. Comportarà, doncs, un «engendrament
16. L
 eclerc, Gérard, Le sceau de l’œuvre, París, Seuil, 1998, pàg. 61.
17. Barthes, Roland, Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona, Paidós,
2004, pàg. 134.
18. Meizoz, Jerôme, Postures Littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur,
Ginebra, Slatkine Érudition, 2007.
19. Diaz, José-Luis, L’écrivain imaginaire. Sénographies auctoriales à l’époque
romantique, París, Honoré Champion, 2007.
20. D
 iaz, José-Luis, L’écrivain imaginaire, pàg. 25.
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imaginari», la producció d’un «autor-miratge» que, no
obstant això, lluny de l’autogènesi, tindrà lloc en un
doble diàleg: en paraules de José-Luis Diaz, «en el diàleg
ple de malentesos que manté amb els seus lectors» —ja
que, «de la mateixa manera que l’autor ha de construirse a si mateix com una espècie d’obra, el lector ha de
reconstruir aquest metallibre en peces separades que
21
és l’autor»— i, com explica Meizoz, en el diàleg o la
negociació amb un «repertori [de posicions] proveït per
la tradició».22
Pel que fa al primer diàleg, a la primera dependència
d’aquest autor-imatge, gràcies a la qual esdevé criatura en lloc de creador a mans del que Diaz anomena
el «lector-pigmalió»,23 la construcció calidoscòpica de
Renée Vivien que es duu a terme a la novel·la esdevé
exemplar: «bricolatge», «mecano», «puzzle»24 d’un conjunt de «peces canviants i indòcils, que ballen i s’encarcaren, fugen i s’apropen, desapareixen i es recreen,
en contínua metamorfosi», deixant-nos, no obstant
això, «fora del seu secret per sempre clos, inabastable,
de tomba» (pàg. 91). El rostre escàpol d’aquesta autora
fantasmagòrica, abocada a una perpètua reconstrucció,
esdevé, tanmateix, el d’un personatge pantalla, on «tothom [...] projecta el seu propi imaginari» (pàg. 53); un
rostre forjat «a imatge i semblança» de la lectora, en
21. Diaz, José-Luis, L’écrivain imaginaire, pàg. 176-177.
22. Meizoz, Jerôme, Postures Littéraires, pàg. 189.
23. Diaz, José-Luis, L’écrivain imaginaire, pàg. 183.
24. Diaz, José-Luis, L’écrivain imaginaire, pàg. 40 i 188.
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expressió de Sara T. (pàg. 382). El relat de Kerimée,
una de les tantes lectores-enamorades de Renée Vivien,
és eloqüent en aquest sentit, per tal com trena passió i
lectura amb un mateix desig: el de «posar rostre i cos —
un cos i un rostre diferents dels meus— a aquella ànima
que em semblava [—a través dels textos—] jo mateixa»
(pàg. 254). I també és eloqüent la negativa de Vivien a
fer-li arribar una fotografia: «preferiria veure-us afaiçonar de mi una imatge que us plagués [...]. Així seré jo
per a vós el reflex de la vostra pròpia bellesa» (pàg. 254).
D’aquesta manera, la cerca de l’empremta de Vivien que
travessa la novel·la aboca a la sospita d’aquells passos
propis en un camí circular. Què persegueixen, això no
obstant, darrere l’«alada petja» de Vivien (pàg. 234)? El
personatge de Sara T., un lloc des del qual estimar, una
mica de llum a la cambra fosca, a la cambra silenciada,
òrfena de relat, de les relacions entre dones. Encara que
sigui precisament reconstruint un trajecte per no recórrer-lo de nou, és a dir, per evitar «repetir, cíclicament,
[...] tots els passos de la passió segons Renée Vivien»
(pàg. 214). Però, indestriable d’aquesta, hi ha una altra
cerca que ens permet d’introduir la segona fissura, la
segona dependència, d’aquell autor entotsolat i autogenèsic: el fet que s’esdevé escriptor «en relació a o fins i tot
25
contra» les posicions de la tradició. Què succeeix quan
la tradició no ens n’articula cap?
Les anàlisis de Christine Planté, per exemple, ens
mostren fins a quin punt les posicions autorials s’estructu25. M
 eizoz, Jerôme, Postures Littéraires, pàg. 26.
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ren precisament a partir de l’exclusió de les dones. Massa
properes al cos i a la naturalesa quan aquestes posicions
s’estableixen en una transcendència de la corporalitat i la
contingència o en les nocions de progrés i civilització —
heus aquí el pensador, l’intel·lectual, l’home de lletres—;
i, al contrari, ésser manufacturat per la cultura quan
l’essència natural i interior, invulnerable a la influència
externa, esdevé la font de la producció literària —paradigma rousseaunià i romàntic que opera fins avui—, el
sintagma dona-autora esdevé impensable i, quan apareix,
26
monstruós. La mateixa Marçal, a «Meditacions sobre la
fúria» o a «Més enllà o més ençà del mirall de la Medusa»,
alerta d’aquesta altra possible figuració de l’illa: la de les
escriptores en el si de la Cultura-Institució, on apareixen «sempre d’una en una, sense aparent relació entre
unes i altres»,27 en «el difícil lloc de l’excepcionalitat, dels
“monstres”, és a dir, d’aquells éssers estranys que poden
ser mostrats».28 La preocupació marçaliana per la invisibilització o l’obstaculització d’una genealogia femenina
a través d’aquest aïllament pot llegir-se també en relació
amb una orfenesa de posicions al repertori cultural; a
partir del desig d’imatges d’autora sobre les quals fundar
aquell «sistema secret de fantasmes» que permetin el gest
inaugural de l’escriptura, que és, per a Barthes, prendre’s
per una altra, però aquest cop en femení.
26. Planté, Christine, La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur,
París, Seuil, 1989.
27. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 139.
28. Marçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 194.
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No és precisament aquest desig un dels que travessa
La passió segons Renée Vivien? El desig, d’una banda, de
cercar aquell «espai d’intersubjectivitat femenina» que
«es comença a produir així que una escriptora es pren
seriosament i interroga l’obra d’una altra escriptora»,
ens diu Marçal.29 I hi afegim: no només l’obra, sinó la
vida com a obra, el rostre com a màscara autorial. Dit
d’una altra manera, manllevant les paraules de Kerimée,
el desig d’una «veritable connexió», la que es produeix
«en aquell espai comú que generen dues quimeres trenades estretament a través dels mots» (pàg. 255); el desig
de reivindicar un mapamundi diferent, el desig de fer
ribera entre aquelles que el món ha forçat a restar aïllades. El món, doncs, en tant que normativa cultural que
prohibeix una herència de posicions d’autora i en tant
que normativa cultural que s’interposa també entre les
amants: perquè és precisament, no ho oblidem, «el món
en tu», un món que «imposa una llei hostil a la mena
d’amor que tu i jo hem intentat de viure» (pàg. 166),
el que trenca el cercle entre Sara T. i Arès. I, enfront
d’aquest, un altre món, compartit, espai comú, que, en
30
la magnífica expressió de Derrida, cal fer venir al món
a través d’una paraula que fa com si hi hagués intersubjectivitat possible, allà precisament on el cos, el rostre,
de l’altra és necessàriament esquiu o incert, ja que no és
mai segur que sigui de l’altra: en els textos i, per què no,
en l’amor.
29. M
 arçal, Maria-Mercè, Sota el signe del drac, pàg. 162.
30. D
 errida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 326.
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Però enllà del miratge-mirall de la identificació, de la
cerca d’un rostre autorial d’on aprehendre el propi rostre,
o d’un relat passional amb els fils del qual teixir la pròpia
història, La passió segons Renée Vivien està travessada també pel desig de traçar un altre trajecte, un trajecte diferent d’aquell que precisament els codis del món dibuixen
per endavant per a la passió i per a l’escriptura entre les
dones: si Sara T. emprèn la cerca de Renée Vivien és
justament perquè «preveia, il·lusòriament, que arribar a
entendre quins mecanismes havien dut la de Renée per
Natalie a un final dramàtic, em permetria a mi de viure
un happy end» (pàg. 141). Els passos de la passió segons
Renée Vivien aboquen al turment, a la mort i a la trobada fallida, com també hi aboquen, potser precisament
perquè en són indestriables, els passos de l’escriptura,
d’una postura com la de Renée Vivien, hereva de la postura romàntica del poeta maleït i del poeta sofrent però
hereva també de la solitud, de l’aïllament, de la follia amb
què, com mostra Christine Planté, s’amenaça aquella que
gosi encarnar el sintagma dona-autora.
Cal trencar el mirall, doncs, i fer girar altrament el
calidoscopi. En la distància amb el rostre que es dibuixa
a l’altra banda de la pantalla-text, que Sara T. expressa al
final de la novel·la —«Tot i que també tinc una certa tirada a l’exageració, a la radicalitat, no hi ha punt de comparació! Entre altres coses, visc i, als meus anys, Renée en
feia tres que era morta» (pàg. 383-384)—, s’hi inscriu aquest gest, aquest viratge. Però, al meu parer, s’inscriu
també en l’exploració del doble tall del binomi escrip-
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tura/passió, de la seva cara fosca —que, parafrasejant Kerimée, podríem expressar amb la pregunta de si és només
un «sentiment, tempestejat i fosc» (pàg. 260) l’única deu
d’on pot néixer la poesia—, però també de la seva cara
clara. La passió «t’allibera del clos de tu mateixa» (pàg.
167), ens diu Sara T., ens dóna la paraula, com dèiem a
l’inici, una paraula que ve de l’altra, del desig de destinarla a l’altra, una altra que, amb una mica de sort, si aconseguim descloure el cercle i fer ribera, no és només l’altra
en mi, sinó l’altra. És també aquesta ruptura d’un model
autorial clausurat en si mateix i per a les dones a través
de la posició de l’escriptora-enamorada allò que més em
sedueix de Renée Vivien segons Maria-Mercè Marçal.
Sigui com sigui, el text no és, doncs, l’illot o l’oasi que
«manifesta la naturalesa asocial del plaer», en paraules de
31
Barthes. Perquè La passió segons Renée Vivien és escenificació, no d’un gaudi sinó d’un desig, del desig d’autor
que anuncia Barthes a El plaer del text;32 del desig per
l’autora i del desig de l’autora que inaugura l’escriptura,
un desig atiat i mai no satisfet per «la posada en escena
d’una aparició-desaparició»33 de la figura, mai plena,
sempre incerta, de l’altre/a: autora, lectora, amant. El
llibre, doncs, és concebut com a espai d’una «mena de
superació —momentània— de la mort» (pàg. 384), com
ens diu Sara T.; com a lloc per a un nosaltres impossible,
a destemps, paradís perdut, «fora del món» (pàg. 184), com
31. B
 arthes, Roland, Le plaisir du texte, pàg. 28.
32. B
 arthes, Roland, Le plaisir du texte, pàg. 46.
33. B
 arthes, Roland, Le plaisir du texte, pàg. 19.
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Mitilene; l’illa, el text, com a lloc comú, entre Marçal i
Vivien, entre jo i Marçal, entre tu i Vivien, entre tu i jo.
L’illa, però, el text, al mateix temps, està sota sospita,
sota la sospita d’una persecució circular, que, potser com
en l’amor, em converteix a mi, a Sara T., a Marçal, en
una «reaparegu[da] de mi mateix[a]», com diu Derrida,
«en una aparició, en un fantasma especular [...] que no
pot, que no sap si és ell mateix, ipse, que no sap gaire
34
res —ni si encara pot mirar-se al mirall». Heus aquí
com la qualitat de l’autoria, l’espectralitat, que és l’única
modalitat sota la qual pot aparèixer l’autor després del
1967, any del seu decret de mort, apareix també com a
atribut de la lectura, lloc d’aquell/a altre/a que, en escriure, anticipem al mirall. Perquè, com escriu Barthes a
l’inici d’El plaer del text, també cal buscar el lector, «sense
saber on és», per tal de crear un espai en el qual no és
tant la monodia del plaer el que hi té lloc com, encara en
35
paraules de Barthes, «una dialèctica del desig».

34. Derrida, Jacques, Seminario La bestia y el soberano, vol. II, pàg. 77.
35. Barthes, Roland, Le plaisir du texte, pàg. 11.
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Maria-Mercè Marçal:
afinitats i contactes
Montserrat Abelló
En la meva intervenció a aquesta taula rodona, que té
per títol «Al revers d’un foc que és viu encara», em referiré als punts de contacte o a les divergències, si n’hi ha,
entre la meva poètica i la de Maria-Mercè Marçal, gran
poeta i amiga.
Des d’un bon començament, Marçal fa servir aquesta
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», i, tot i que després escriurà dues divises
més, aquesta és la que he considerat sempre com la seva.
No és fins a uns anys més tard que jo, com a divisa, faig
servir aquest poema, força diferent: «Visc i torno / a
reviure / cada poema, / cada paraula. / Estimo tant / la
vida / que la faig meva / moltes vegades», que en el fons
és com un repte a la mort a través del meu amor a la vida.
Contra el que sempre dic, que «la poesia no té edat»,
fet que en general és cert, cal admetre que sí que en té
si comparem les dones d’una generació més jove i les de
la meva, sobretot en la capacitat de poder escollir de ser
mares o no i mestresses del propi cos, entre altres raons
perquè quan ens tocà poder fer-ho a nosaltres no existien
els anticonceptius. És evident que aquesta qüestió tan
important apareix d’una manera ben diferent en la nostra
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poesia: en la meva és gairebé inexistent, però en la de
Marçal el fet de triar i el naixement de la seva filla Heura
el 1980 són cabdals i apareixen en molts dels seus llibres i
també en els seus poemes que més m’agraden i m’emocionen, com són «Triar», d’Escarsers (1980-1982), o «Heura,
victòria marçal», de La germana, l’estrangera, i molts altres.
L’entrada de Marçal en la poesia és també ben diferent de la meva. La d’ella va ser per la porta gran, amb
el seu primer llibre, Cau de llunes (1973-1976), publicat
a Els Llibres de l’Óssa Menor, en el qual demostrava
un perfecte domini de la mètrica i la rima, i pel qual va
merèixer el Premi Carles Riba quan sols tenia vint-iquatre anys. Jo, en canvi, no vaig publicar el meu primer
llibre, Vida diària, amb un sentit pròleg de Joan Oliver,
fins al 1965, quan tenia més de quaranta anys. De fet,
vaig trigar tant perquè intentava utilitzar mètrica i rima
i no me’n sortia, fins que vaig decidir escriure una poesia
més lliure, basant-me en el sentit profund de les paraules i en el seu ritme intern. Tanmateix, tot i les bones
crítiques i les contínues alabances de Joan Oliver (Pere
Quart), vaig seguir escrivint sense preocupar-me de publicar. I no vaig tornar-ho a fer fins que, divuit anys després,
arran de les jornades feministes iniciades el 1976 a la
Universitat Catalana d’Estiu, l’editorial La Sal - Edicions
de les Dones, en què també participava la meva filla,
Mireia Bofill, em va publicar el segon llibre, Vida diària /
Paraules no dites (1981), que conté els poemes més feministes del primer i un de nou, «Paraules no dites». Des de
llavors ja no he deixat de publicar.

127

Precisament a la mateixa editorial, el 1985 Marçal
va publicar Contraclaror, un estudi que mostra la part
més reivindicativa de la poesia de Clementina Arderiu.
Des d’aleshores, al voltant d’aquesta editorial del carrer
Riereta i d’un bar proper, on també ens trobàvem amb
altres poetes, no deixàrem de compartir projectes i interessos. Una fita important fou la IV Fira Internacional
del Llibre Feminista, el 1990, en la qual ella va participar, concretament a les lectures poètiques, amb més
de trenta dones poetes de tot el món, que organitzàrem
amb Neus Aguado, amb poemes traduïts per mi en
còpies ciclostilades del castellà i del català a l’anglès i de
l’anglès al català. Aquell mateix any es va publicar el meu
quart llibre, Al cor de les paraules, amb un llarg pròleg seu,
en el qual feia una anàlisi aprofundida de la meva poesia.
Poc temps després, vaig començar a recollir material
per a la meva antologia 20 dones poetes de parla anglesa del
segle xx (1993), per mostrar la qualitat i la força d’aquestes poetes, que a Marçal tant li interessaven, entre les
quals hi havia Sylvia Plath, que ella ja coneixia. De fet,
va encapçalar Desglaç amb aquesta citació d’un poema
seu que la impactà molt, «Daddy»: «feixuc com un marbre, un sac ple de Déu». Pel que fa a l’antologia, trobem
que totes les poetes que s’hi recullen esdevenen importants quan deixen d’escriure amb mètrica i rima, i passen
a fer-ho basant-se en el significat profund de la paraula i
en el seu ritme intern, tal com ens diu la mateixa Sylvia
Plath en els seus diaris: «escriure des de la força de les
paraules, fer-les irrefutables, dir-les sempre en veu alta»,
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i hi afegeix: «em diuen descurada ara que faig els millors
poemes de la meva vida, em faran un nom».
És curiós que tots aquests canvis es produïssin cap al
final dels cinquanta o l’inici dels seixanta i coincidissin
amb la data en què jo vaig tenir necessitat de seguir
aquest camí per poder començar a escriure la meva
poesia. Aquest canvi, però, no es produí en Marçal fins
a Desglaç, el seu darrer llibre publicat en vida, aparegut
dins de Llengua abolida (1973-1988). És estrany que
aquest llibre tingués tan poc ressò, tot i els canvis importants, no sols en la forma —en què sovint obvia la mètrica i la rima i, seguint aquestes noves tendències, escriu
una poesia molt més lliure i punyent—, sinó també en
el fons, amb dos temes o pretextos ben diferents: la mort
del pare real i simbòlica i l’amor en el mirall, l’ombra de
l’altra dona, l’amor lèsbic, ben evident, en els poemes.
Ella se’n lamentava, d’aquesta falta de ressò, i parlàvem
d’això i també d’altres coses, com ara del fet que de
moment havia deixat d’escriure poesia, i de la novel·la
que estava a punt de publicar i que l’entusiasmava, La
passió segons Renée Vivien, sobre la vida i l’entorn lèsbic
de Pauline M. Tarn, coneguda com a Renée Vivien,
llibre que tingué un gran ressò —se’n van fer cinc
edicions—. Tot i que aquesta novel·la m’agrada molt,
segueixo pensant que Desglaç i tota la seva obra poètica
és el millor que Marçal ha aportat a la nostra literatura.
Tornant als canvis en la poètica marçaliana, he de dir
que el meu procés ha estat ben diferent. Des que vaig
començar a escriure de debò, amb més de quaranta anys,
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no hi ha hagut pràcticament canvis en la meva poètica.
Ni en la forma —perquè, com ja he dit abans, només
m’ha estat possible escriure poesia obviant mètrica i rima
i basant-me en la força de la paraula i en el seu ritme—
ni tampoc en el fons. El motiu és que, pel fet d’haver
començat tard, ja tenia una personalitat i una manera
de pensar ben definides, sobretot per la vida tan intensa
que m’havia tocat, amb guerres, èxodes i exilis, i part
de la meva infantesa i joventut en altres països. Per tot
això crec que el que he escrit i vaig escrivint, encara que
els temes siguin diversos, es basa en unes premisses inamovibles, i podria llegir ara mateix qualsevol dels meus
poemes com si l’acabés d’escriure.
El 1992, amb motiu del Congrés Internacional del
PEN a Barcelona, el secretari del Centre Català del PEN,
Isidor Cònsol, ens presentà la presidenta del Comitè
Internacional d’Escriptores del PEN, creat feia poc, i
ens convidaren, a Marçal i a mi, a formar el nostre propi
comitè d’escriptores d’aquí, que iniciàrem amb una trobada dins el mateix Congrés, al Col·legi d’Arquitectes,
seguida d’una lectura de poemes i textos d’escriptores
d’aquí i d’altres països sota el títol Paraula de dona, traduïts
per mi del català a l’anglès i de l’anglès al català. Els dos
anys següents hi seguírem treballant; Marçal mantenia
el contacte amb les escriptores d’aquí sobre les línies que
calia seguir i jo el mantenia amb el Comitè Internacional,
fins que el 1994 vam considerar indispensable ampliar
el comitè amb les escriptores i amigues Neus Aguado,
Josefa Contijoch, Lluïsa Julià i Mercè Ibarz. Tot això féu

130

que encara ens veiéssim més i compartíssim intensament
aquests últims anys de la seva vida.
De tota la feina que férem plegades al Comitè —xerrades, conferències i lectures poètiques amb altres escriptores i poetes—, una de les activitats més interessants
foren les conferències dramatitzades, una idea molt original proposada per Marçal per donar a conèixer diverses
autores. Es van fer en cicles de sis i cada una era escrita
i escenificada per una de nosaltres i musicada per Anna
Bofill, sota la direcció d’Araceli Bruch i amb la col·laboració d’algunes actrius. Les representacions van ser a
la Casa Elizalde i després Proa en va publicar els textos
en dos llibres: Cartografies del desig. Quinze escriptores i el
seu món (1998) i Memòria de l’aigua. Onze escriptores i
el seu món (1999), tots dos amb pròleg de Marçal. En
el primer volum, hi ha una conferència seva amb el
títol «Com en la nit les flames», sobre les poetes russes
Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva i amb extractes
trets dels seus llibres Rèquiem i altres poemes i Poema
de la fi, respectivament, traduïts per ella conjuntament
amb Monika Zgustová. Sortosament, aquesta primera
etapa de les cartografies la va poder viure amb tot el
seu entusiasme i la seva energia, que posava en tots
els projectes que empreníem. Tanmateix, el pròleg
que apareix a Memòria de l’aigua, com s’indica a peu
de pàgina, no fou escrit com a pròleg: «Text llegit per
Maria-Mercè Marçal en la presentació del II Cicle de
“Cartografies del desig” a la Casa Elizalde, Barcelona,
el dimecres 18 de març de 1998, i publicat en el diari
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Avui, al suplement de “Cultura”, el 4 de juny de 1998».
Recordo perfectament aquella presentació; en tenim
fins i tot una fotografia en què el seu aspecte denota la
malaltia, encara que, valenta com sempre, no la deixa
entreveure en el text. Des d’aleshores jo l’anava a veure
sovint a casa seva fins que, malauradament, a mitjan
estiu me’n comunicaren la mort, esdevinguda el 5 de
juliol de 1998. Mort que, tot i anunciada, no va ser per
això menys dolorosa.
De totes aquelles trobades i converses al llarg de
tants anys, el que més recordo i no oblidaré mai és com
escoltava d’intensament, amb la seva mirada penetrant, i,
sobretot, els seus silencis tan expressius; no crec que hagi
conegut mai ningú que ho fes com ella.
Quan considero els moments d’aquesta vida seva
que vaig tenir el goig de compartir i quan veig que en
dotze anys i escaig de vida activa va publicar una obra
tan completa i consolidada com la seva, abans de morir
als quaranta-cinc anys, i ho comparo amb mi, que vaig
començar a publicar als quaranta i segueixo treballant,
ara sense presses, als noranta-quatre anys, com si tingués
tot el temps del món, sento que inconscientment n’hem
tingut com una premonició.
Per acabar, com un petit homenatge, li dedico la traducció d’aquest poema del seu llibre pòstum Raó del cos,
«Res no et serà pres», que apareix a la meva obra completa, Al cor de les paraules. Obra poètica, 1963-2003 (segona
edició, Barcelona, Proa, 2012), a «Altres veus»:
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Res no et serà pres: vindrà tan sols
l’instant d’obrir
dòcilment la mà
i alliberar
la memòria de l’aigua
perquè es retrobi aigua
d’alta mar.

Nothing will be taken from you: only
the moment will come to open
meekly your hand
and to release
memory of water
so it may rejoin water
in high seas.

133

Maria-Mercè Marçal
o l’embruix de la lectura
Gemma Gorga
Ja que el tema d’aquestes jornades té a veure amb la traducció, voldria encetar la meva xerrada amb una reflexió
del poeta francès Yves Bonnefoy, que bellament defineix
la traducció com l’escola del respecte. Aquesta observació, que ell aplica a la traducció entre dues llengües, es
pot aplicar encara amb més motiu a la traducció que un
autor fa d’un altre autor que escriu en la seva mateixa
llengua. D’aquesta segona mena de traducció se n’acostuma a dir tradició, que també seria una bella paraula si
no fos que ens ha arribat una mica esllenegada per culpa
del mal ús. Per això em sembla estimulant reivindicar,
com s’està fent en aquestes jornades, la traducció en un
sentit ampli, entesa com a cadena de relectures i reescriptures que tenen lloc dintre d’una mateixa cultura i
d’una mateixa llengua.
Una vegada, fa molt de temps, vaig llegir que el problema de les persones que no saben cantar no rau en
les seves cordes vocals, sinó en la seva oïda. No és que
no sapiguem cantar, és que no sabem escoltar. Potser
podríem afegir-hi: no és que no sapiguem escriure, és
que no sabem llegir. La lectura autèntica (com l’escolta autèntica) ens relega momentàniament a un segon
terme, ja que l’altre pren tot el protagonisme i ocupa el
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centre de l’escena. Quan llegim (quan escoltem l’altre)
amb aquest grau de radicalitat, correm el perill evident
de deixar-nos endur, encisar, descentrar, desconcertar.
Som vulnerables com mai: d’una lectura així sempre se’n
surt transformat.
Jo diria que la meva primera lectura de Maria-Mercè
Marçal va reunir molts d’aquests ingredients. Devia tenir
uns divuit anys i, tret de Rosalía de Castro, no puc recordar que cap altra dona escriptora hagués caigut a les
meves mans (encara que sembli impossible, jo em llevava cada matí sense saber qui eren Sylvia Plath o Anne
Sexton). Aleshores va arribar la primera Maria-Mercè
Marçal, la de Cau de llunes i Bruixa de dol. I m’hi vaig
lliurar amb la felicitat de l’ignorant (ni era historiadora
de la literatura, ni flirtejava amb la idea de ser algun dia
escriptora, ni llegia per ser culta, ni res de res). Per tant,
llibertat absoluta i molta gana. Crec que la memòria
no em traeix quan dic que la lectura va ser un sotrac.
Maria-Mercè Marçal venia a respondre unes preguntes molt abans fins i tot que jo hagués tingut temps de
plantejar-me-les: com es pot escriure amb veu de dona?;
com es pot escriure el compromís, la quotidianitat, la
modernitat?; com es pot reescriure el folklore, el mite,
el conte, aquestes portes que ens condueixen a la veritat
de l’inconscient? S’obrien camins que jo no havia ni tan
sols albirat.
Importa poc, em sembla, que considerada retrospectivament aquella lectura fos una mica (o molt) naïf. El
que compta és la sacsejada (de vegades penso que, de més
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grans, ens passem la vida buscant amb desesperació veus
que ens sacsegin amb aquella mateixa intensitat). D’aquell
primer contacte recordo sobretot que el meu imaginari
es va poblar de fades, bruixes, llunes i nits de Sant Joan
(no només el meu imaginari; de fet, alguns racons de casa
meva en són encara un testimoni viu, amb bruixes de pasta
de paper i bruixes de ceràmica escampades aquí i allà).
I d’aquella primera lectura recordo també un detall
minúscul, però que em sembla bonic de compartir avui
amb vosaltres. De primer llegiré el poema (pertany a la
secció «Tombant» de Bruixa de dol ):
Avui, vint-i-u de desembre,
he sortit al balcó:
sota una pluja que ja amainava
he vist els testos, les olles, els pots
de conserva plantats d’atzavares,
de cintes, begònies, geranis i cactus,
de cabellera de la reina
i d’alegria de la casa.
I el gessamí, que si se’m mor, no se’m mor.
Feia molts dies que no sortia al balcó
corrent darrere d’amors i d’altres coses...

Crec que, fins aquell moment, les úniques plantes que
jo relacionava amb la poesia eren els lliris perfumats, les
roses magnífiques i les violetes decadents de Juan Ramón
Jiménez. I ara topava de nassos amb aquelles altres plan-
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tes, diguem-ne més proletàries, modestes i discretes, que
eren les que teníem a casa, sobretot les atzavares i les
cintes (i que em temo que han perdut novament la batalla
enfront de les aristocràtiques orquídies). A més a més,
aquestes plantes les plantàvem de vegades en pots de llauna —aquells pots inoblidables de préssec en almívar—,
on adquirien una mena de bellesa rònega (rònega perquè,
amb l’aigua del reg i de la pluja, aquells pots s’acabaven
rovellant). Per anys que passin, sempre que bado davant
d’una floristeria i veig unes modestes cintes em vénen al
cap Maria-Mercè Marçal i el seu poema. M’agrada cuidar
aquest vincle entre dona i planta.
El mateix podria dir d’aquell altre poema en què s’enumeren tot d’estris domèstics destinats a la neteja: «Drap
de la pols, escombra, espolsadors, / plomall, raspall», i així
fins que s’esmenten el «netol» i el «salfumant». Ni en les
meves fantasies poètiques més salvatges no hauria gosat
mai imaginar que aquests productes gairebé invisibles
(invisibles per partida doble, perquè pertanyien a l’àmbit
domèstic de la neteja i perquè pertanyien a l’àmbit femení) poguessin fer tant de goig encastats en un poema, que
fins aleshores semblava l’àrea privada de gavines i violins.
En un acte temerari sense precedents, ara voldria llegir un dels primers poemes que vaig escriure sota l’embruix marçalià (faig servir la paraula embruix en sentit
gairebé etimològic, per subratllar la força que va adquirir
la bruixa en el meu univers). No cal dir que mai no l’he
publicat, ni que mai fins ara havia gosat treure’l del calaix
dels mals endreços.
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MANDRÀGORA
No és l’atzar
qui m’ha fet feliç.
Ni la platja
qui m’ha fet nua.
Ni la pluja
qui m’ha fet arbre.
Ni la història
qui m’ha fet dona.
Ni la matinada
qui m’ha fet humida.
Així ho he volgut jo,
bruixa del meu destí,
i així ho he escrit
amb suc de mandràgora.

Però la història (afortunadament) no s’acaba aquí.
Per enllaçar amb el segon capítol, m’agradaria recordar
ara una anècdota que, com tantes altres, han encolomat
a Oscar Wilde (entre ell i Bernard Shaw es deuen haver
repartit totes les ocurrències gracioses del nostre món).
Tant li fa si és apòcrifa; ara m’interessa perquè crec que ve
a tomb. Diuen que va dir a un vell conegut: «Disculpi’m,
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no l’havia reconegut; és que he canviat molt». Ben mirat,
el que s’amaga sota aquesta frase enginyosa és molt gruixut, perquè s’està suggerint una inestabilitat ontològica
que fa basarda (tot i que l’estabilitat potser encara fa més
basarda). Cada dia canviem, canviem de cara, de cabells,
d’expressió, de cèl·lules..., i també canvia el nostre ADN
de lectors. La segona aproximació a Maria-Mercè Marçal va arribar amb La germana, l’estrangera i amb Sal
oberta (tots dos en aquelles edicions tan especials de Llibres del Mall).
Aquests dos llibres seguien aprofundint en aquella
veu tan pròpia, però tornaven a desconcertar-me perquè
proposaven un nou trencament. Un nou desafiament. O
sigui que era possible arrencar un sonet escrivint: «Saps?
M’agrada el teu cap i m’agrada el teu cul»? Encara més, la
maternitat era un tema apte per a la poesia? Ho era el cos?
Ho era el desig d’una dona per una altra dona? Ara escriure la maternitat en català ens sembla una cosa la mar de
normal, després d’haver llegit els llibres d’Anna AguilarAmat, o d’Eva Baltasar, o, deixeu-m’ho dir, d’Amadeu
Vidal, que en el seu últim llibre poetitza la paternitat.
Però la primera que va transitar per aquest camí de manera valenta i descarnada va ser Maria-Mercè Marçal.
Amb tot, el que més em va enlluernar en aquesta segona aproximació a Maria-Mercè Marçal va ser no tant
la gosadia temàtica com la gosadia formal. Jo ja no tenia
divuit anys i ara m’agradava sobretot fer allò que tantes vegades havia vist fer a mon pare, que era mecànic
vocacional. És a dir, aixecar el capó del cotxe, embrutar-
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se les mans d’oli, observar amb atenció l’encaix de les
peces, constatar que el motor fa el soroll que ha de fer...
Aleshores, ja com a estudiant de filologia, començava a
apassionar-me la mecànica del llenguatge: volia aixecar el
capó i esbrinar quin era el coi de peça que marcava la diferència entre un poema mediocre, un de bo i un d’extraordinari. I de cop se’m va fer palès que Maria-Mercè
Marçal usava un català que ni derivava cap a la carrincloneria pseudoromàntica ni tampoc cap a la pompositat
noucentista. Era modern, eficaç, precís, necessari. I, al
mateix temps, d’una riquesa inaudita, en què convivien
amb naturalitat diversos registres.
A mesura que passen els anys, cada vegada em radicalitzo més en aquest punt: el poema és un artefacte lingüístic. Aquesta afirmació sona com una banalitat en estat
pur, però de tant en tant fa bé recordar algunes banalitats. Darrerament, quan sento a parlar de poesia al meu
voltant, m’adono que s’emfasitzen les qüestions relatives
al contingut, i que la resposta exclusiva que se sol donar
a un poema és que «m’emociona», «m’arriba», «em toca»,
«em fa plorar», «m’hi identifico»... M’alarma veure que
cada vegada més persones redueixen el poema a una
funció utilitària, a una funció de descàrrega emocional o
de catarsi sentimental. L’any 1961, el crític C. S. Lewis
denunciava que algunes persones usen la poesia en lloc de
rebre-la, i que s’acosten a l’art com si fos un autoexcitant
per a algunes activitats d’ordre imaginatiu i emocional. A
aquestes persones, la bellesa formal d’un sonet, o el ritme
amagat de la sintaxi, o la profunditat semàntica d’una
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paraula, no els produeix ni fred ni calor. Crec que hem
acabat confonent sentiment amb sentimentalisme.
A mi també m’emocionen el poemes bons, però no
perquè parlin d’això o d’allò, o perquè tinguin un efecte
de purga emotiva, sinó per la seva factura formal, per la
seva arquitectura, per l’eficàcia lingüística amb què parlen
del que han de parlar. Com va dir el poeta txec Vladimir
Holan, la poesia hauria d’aspirar no només a la bellesa
sinó sobretot a l’exactitud. Per il·lustrar-ho, n’hi ha prou
de pensar en els sonets de Maria-Mercè Marçal, o en les
seves sextines, o en aquest català seu, culte però alhora
profundament viu i canviant, mig d’Ivars d’Urgell, mig de
Barcelona, fet de les seves lectures, però també sentit al
carrer. En aquest sentit, la seva escriptura és un mestratge
i una inspiració constants.
Fins aquí, Maria-Mercè Marçal seria un model a
l’hora d’escriure, allò que els historiadors de la literatura
en diuen una influència. Però jo no sento Maria-Mercè
Marçal només com a model o com a influència. Amb el
màxim respecte possible, m’atreviria a dir que la sento
com una mestra, perquè tinc molt clar que sense haverme perdut pel bosc encantat dels seus versos jo no seria
avui aquí. Fa por de reconèixer-ho, però és així. I encara
voldria afegir-hi una altra cosa. Per poder usar la paraula
mestra amb propietat no n’hi ha prou amb el mestratge
poètic si falla l’ingredient humà. Vaig tenir la sort de
conèixer Maria-Mercè Marçal en el transcurs d’un dinar
molt concorregut a Cadaqués. Era l’any 1996. Només
vaig poder parlar amb ella pocs minuts, ja cap al final del
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dinar. Malgrat que ella era ja una escriptora molt coneguda, em va guanyar de seguida la seva senzillesa i proximitat, aquell punt de timidesa i l’atenció sincera amb què
vaig veure que escoltava els altres. La seva persona em va
semblar tan extraordinària com la seva poesia. Ja sé que
això no té res a veure i que es pot ser perfectament molt
bon poeta i molt bon cretí. Però tampoc no negarem la
profunda alegria que sentim quan descobrim, amagat sota
el talent verbal, el caliu humà de la bona persona.
Reprenc, per acabar, el tema de la traducció. Podríem
dir que la traducció és un estira-i-arronsa constant, un
delicat joc d’equilibris entre acostar-se i allunyar-se, entre
centrar-se i descentrar-se, entre la identitat i l’alteritat,
entre la semblança i l’estranyesa. Mentre practiquem la
traducció, vivim sota el miratge de la proximitat: mira
—diem a l’autor o a l’autora—, ara tu i jo parlem una
mateixa llengua, ens reconeixem en uns temes semblants, en
uns girs familiars... Però immediatament ensopeguem
amb la barrera de la distància insalvable: mira, jo sóc aquí
i tu ets allà; tu escrius d’aquesta manera i jo d’aquesta altra.
La traducció s’encarrega de recordar-nos una vegada i
una altra aquesta paradoxa dolorosa: sóc jo i sóc tu; ens
assemblem i alhora som molt diferents. Per dir-ho amb
Maria-Mercè Marçal, som germanes i som estrangeres.
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El mirall de la lectura
o llegeixo doncs existeixo
Dolors Miquel
He començat altre cop amb dos dels llibres que més
m’agraden de Maria-Mercè Marçal: el de les llunes que
s’estan al cau i el de la bruixa que vesteix de dol. Inicio
la lectura. I em pregunto per la lectura mateixa, per la
validesa, per la impossible objectivitat. Perquè què és
un llibre, sinó una lectura. Una rere l’altra. Al mateix
mirall. «M’he mirat al mirall i et veig a tu», diu Marçal.
L’escrit és el mirall. Com en aquelles casetes dels espills
de les fires populars, que s’estaven dins la nit de la meva
infantesa. Entrem-hi. Emergiran amb la dona sense cos
i el laberint que només té una sortida. Hi passarem per
davant, lectors de totes èpoques, ens hi abocarem, ens hi
veurem. Pot ser que sempre ens estiguem llegint a nosaltres mateixos? Potser el laberint som nosaltres.
I la poeta. Sang, carn, ossos, venes. Va existir realment? Va existir com la veiem, com ens la fa veure la
nostra treballadora i inquieta memòria? Sempre més
avall. Sempre més al fons. Sempre treballant en una
imatge conjunta definida, pètria. Volem atènyer un grau
de coneixement de Maria-Mercè Marçal, i la treballem
i refem en el nostre imaginari. La tenim com un mite.
Fora carn, sang, ossos, venes. Els mites no respiren,
no bateguen, no es dessagnen. Però... qui era ella? Era
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aquesta il·lusió compartida a la qual ens referim ara
quan en parlem. Hi ha proves que va existir. És cert. Hi
ha camins trenats pels seus versos. Potser ens pensem
que els versos són ella. Però ho són? Dorm ella sota el
seu mar de paraules? Potser ens succeirà com en aquell
quadre de Dalí on una mà aixeca tota una mar sota la
qual dormisqueja un gos, potser succeirà i quan aixequi
els versos la trobi a sota, trobi aquella nena que demanava de no morir. «No escanyis la petita que viu, rebel,
en mi». No l’escanyarem, si és que els versos tenen un
dessota, que sembla que tinguin més aviat un durant i
un enlaire, un amunt i un dessobre. Però no posseeixen
l’ombra que segueix a la vida. L’ombra tampoc som
nosaltres. Això ho sap l’esparver i «l’infant que canta més
fort / en passar per davant del cementiri».
Els versos no tenen ombra, tenen ofec i aire. Els
versos són veu quieta. Vida en espera. Respiració futura.
Però els versos són el poeta? Provenen del poeta, però el
són? Els versos neixen cridant del fons del laberint humà,
des del vèrtex on l’ésser es toca amb el no-ésser, crit primigeni, d’allí neixen. Ho fan impulsivament. Impulsivament la Poesia crea. No crec en cap altre tipus de creació
poètica. Totes les potències de l’ésser fetes una, existint en
la veu. Veu quieta. Veu muda. Cap raciocini sinó el previ
o el posterior. I les paraules, velles, redites, molt velles,
algunes de noves, lliscant per la mandíbula closa. Si el
temps fos una distància ara podria atènyer la seva mandíbula, no fa tant. Però la pedra se’n riu, de la petita vida de
l’ésser humà. La distància del temps ni la puc travessar ni
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atènyer. I, malgrat que moltes paraules travessen vida i
mort, són només motlles. Motlles per al vent futur, per
a la veu que vindrà.
La poesia és feta de motlles. Tanmateix no sabem
què és allò que interpretem d’aquestos motlles: interpretem el que nosaltres volem veure?, el que qui els creà va
albirar?, o allò que només pot ser mig vist i pertany al
misteri de la creació del motlle, a «l’hermètic / alfabet [...]
al mot que excava»? Per a nosaltres, poetes, acòlits de la
fal·làcia de l’eternitat, adoradors d’aquestes petites naus
anomenades paraules que solquen el silenci de la creació i
semblen voler travessar en la seva petitesa el tram agosarat
de l’abisme dels segles; per a nosaltres el poema portaria —sobretot— l’alè, el batec de les venes de qui el va
crear, la seva mateixa entranya, el seu alenar intermitent.
Aquesta presència i aquesta permanència del poeta són
esplèndidament tractades en el conegut poema dedicat a
Maria Antònia Salvà, en el motiu d’un petit cactus que
sobreviu entre les clivelles d’una paret seca, desgastada,
pobra i erma. El petit cactus, talment el poema, sobreviu
i esdevé prova de l’existència tant de la lectora com de la
poeta: «Et sé i em sé, en el mirall fidel del teu poema».
El mirall novament. La lectura del poema com a prova
de l’existència d’un mateix i de l’altre. Escrigueres, doncs
existires, però sobretot: llegeixo, doncs existeixo. Lectura
divinitzada. El temps passa, l’ésser passa, però el poema
es queda.
Som davant de l’etern tema: immobilitat i permanència de l’art enfront de la vida que és moviment, desapa-
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rició i pèrdua. I, així, és la mort dels instants viscuts qui
ens dicta les passes. Cadàvers d’instants que anomenem
memòria i desmemòria. Muntanyes d’instants. Mai, oblit.
Oblit MAI. En nosaltres no existeix l’oblit, sí la desmemòria. I així, quan m’endinso per les terres d’ella, ho faig
amb tot això, amb la memòria i la desmemòria. Carregada de tot això. Perxò, quan llegeixo les seves paraules,
són meves si és que són. Que, si no, són paraules de
ningú. Són soroll emmudit enmig de la nit o el dia. Es
barregen amb els crits de les merles i d’altres ocellots a
les branques del pensament. Un neguit enmig d’un bosc.
Un rastre que es perd mentre es dissol amb el cabalós
silenci. Però si sí, si són meves, es produeix el miracle
de l’art. La lectura és llavors una forma de simbiosi molt
profunda. I tan egoista com l’impuls de néixer. Perquè
hem de néixer a través del text. Expulsar-nos. Així ens
re-creem a través del text. Tanmateix, és un naixement
mental i intransferible. Existeix el text, existim nosaltres,
però no podem destriar. No hi ha manera de saber on
acaba l’un, on comença l’altre. Com no puc saber exactament quin és l’aire que respiro, ni d’on el prenc quan tots
som a la mateixa sala. Ara Marçal i jo som a la mateixa
sala. Ara tinc els ulls foscos. No sé quin aire és el meu.
Tinc els ulls foscos i clars. Els passejo per paisatges
comuns. Em deixo caure en un poble on només albiro
dones: xiquetes que seuen «en cadira baixa / i amb un
davantalonet / i un drap tan llarg com un dia / sense
pa-amb-xicolata» cusen i canten i són alimentades per
les seves mares, unes dones que s’han passat tot el dia
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treballant al tros o a casa i que les esperen amb el «pa
amb vi i sucre / per quan tornon de costura». L’arribada
en aquest poble ha estat l’arribada al lloc de la meva
infantesa. Les paraules m’hi traslladen. Per un moment
(l’únic moment que he sabut trobar en els seus versos) la
poeta ha abandonat la llengua estàndard i ha deixat que
es filtressin les paraules reals de la meva terra. Les acullo
amb amor. Fa olor d’herba, de fang, d’aigua del canal.
Una olor forta. M’esborrona, aquest instant: anys de dictadura, dones fent els papers tradicionals, immobilitat i
repetició dels mateixos gestos de mares a filles, costura a
les tardes, escapularis al coll. El poema, en una salmòdia
repetitiva d’heptasíl·labs, impartida en dues estrofes idèntiques, imita en la forma el mode que tenia de repetir-se
la vida de totes aquestes dones. Un joc d’espills per a res
deixat a l’atzar. Una llibertat petita sota un cel masculí
on planava el Pare-esparver i la seva llei antiga i inalterable: «entorn de tu les meves passes / descriuen òrbites
de pres». Un estremiment em torna, mentre recordo
cants de xiquetes i dones, a la tarda, en ple camp, pel
celobert. Els reconec i els retrobo en molts poemes seus.
Com també retrobo veus i versos d’altres poetes d’aquells
temps. García Lorca i Carmelina Sánchez-Cutillas, Safo
i la lírica galaicoportuguesa, Espriu, Foix i les antigues
kharjes i Brossa i March. I d’altres «fins als confins de
la —seva— paraula». Que ja no és tan seva, que ja és
seva i d’altres. Quan una veu se significa, en porta a dins
moltes altres. Així treballa, conscient o inconscientment,
el poeta.
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Tinc els ulls més foscos que clars. Em passejo per llocs
comuns, deixo que les meves passes descriguin aquesta
òrbita de pres entorn de la llança d’ombra, que s’assembla
a un pare i que és un xiprer. Per un moment crec tocar
l’abans. La por plana pels carrers, «vint bales foren, vint
bales, / ai!, quan trencava la nit!», cauen Layret, Seguí
i tants d’altres, sota un cel patriarcal que amaga i tanca
les dones que treballaven i les seves filles. Ja no hi ha
cants. Se’m dreça i em torna davant per davant la figura
del pare. Pater Caelis. Sento la contradicció íntima, la
figura, el pedestal. La por i l’amor. L’afany de destruirlo i l’afany d’estimar-lo: «Tinc dins del cap un home, /
—matriu sense camí! / Donar-lo a llum em mata, servarlo em fa morir». El cop d’efecte em sobta, em transcendeix, quan descobreixo el pare mort i convertit en un nen
petit, gairebé en un fill. Les vides es toquen de maneres
impensades com feixos de llum navegant per l’infinit. La
imatge del meu pare convertit en un nadó en braços de
la mort em sacseja novament. Recordo el poema «Nana
del nen mort» que li vaig escriure. Comprenc la difícil
contradicció que niava dins de totes nosaltres, filles d’un
temps gris, obscur i ple de secrets i pedestals. O m’ho
sembla, que comprenc. La lectura se’m torna vida meva,
però no és vida meva. O sí? Com a lectors, com a éssers
que mai no podem escapolir-nos del jo, què reflectim en
les nostres lectures sinó imatges de nosaltres mateixos?
Un clàssic què és sinó un text en què els ulls dels homes
poden agafar mils i mils de formes? Un clàssic és un
espill perfecte.
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Poemes, poetes, miralls, reflexos..., però ni tan sols
l’autoria és un territori segur, malgrat que la nostra època
egotista i molt psicòtica enlairi l’escriptor i el poeta per
sobre de l’escrit. La nostra època fa ídols. Fa Déus minúsculs. Marques comercials. Sota seu tremola un JO
que els acull (o els ha acollit) amb generositat. AUTORIES. Però el jo que escriu, l’autor, no és la matèria de la
poesia, sinó —molt sovint— de la xafarderia. La matèria
de la poesia és allò que escriu. L’escrit és la matèria. La
lectura és l’acte que dóna vida a la matèria. Arribem a
l’escrit, tornem a l’escrit... És realment l’escrit el mirall,
l’amagatall, el lloc del qui escriu? Jo em crec que no: el
poeta no és mai massa conscient del que escriu. (Tot i
que és molt, massa conscient del que viu). No n’és, de
conscient, fins que ja ho ha escrit. Mentre ho escriu passa
com amb la vida. Un instant al qual només pots donar
significat a posteriori. Ni mentre vius, ni mentre escrius.
La vida i l’escriptura són un trànsit. No les domines més
del que elles et dominen. De vegades menys. La poesia
és la Dòmina.
Pot passar fins i tot, i passa, que de vegades, per als qui
escrivim, la naturalesa d’allò que creem ens resulta completament estranya, talment en el poema en què MariaMercè Marçal explicava l’infantament, i en el qual, al meu
parer, ens diu que, de vegades, la creació poètica, eixint de
nosaltres i estripant-nos la pell, fent-nos ferides invisibles,
arriba a tenir una existència per a sempre estranya i, no
obstant això, inserida a la nostra mateixa carn més angelical, mortal, trista i humana.
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Perquè allí on Marçal contemplava el part d’una
filla...
Com si un tauró m’arrenqués una mà
i tot seguit l’escopís a la platja
i ella mogués els dits per manaments
estranys als de la meva voluntat
i ja no obeís més el meu cervell
—tal com el cap del gall decapitat
obre i tanca la boca i el cos corre,
esparverat, llunyà, sense retorn—,

...allí, jo contemplo el naixement d’un poema:
jo contemplava aquell bocí de mi
esdevingut, ja per sempre, estranger,
i alhora imprès per sempre, a cor i sang,
en el desig cicatritzar, i en l’ombra.

I potser en aquest naixement hi ha quelcom de nosaltres, però no som nosaltres, ni podem pas controlar el
que hem parit. Perquè, una vegada fet el poema, ja no
ens pertany si no és com a lectores, com a mirall.
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Traduir i viure.
Tornar a dir. Tornar a morir.
Notes al voltant de Marçal
Susanna Rafart
La immortal Afrodita pregunta en els versos següents: «a
qui sedueixo ara / i duc a la teva passió? Qui és, oh Safo,
/ aquella que et perjudica?». I qui espera renovar l’aliança
en els nous desficis del cor és una dona d’un salt també
immortal. El poema invocació ho reclama amb urgència,
alhora que deixa dits la velocitat dels pardals que han
portat la deessa fins a la terra obscura quan ha calgut, el
seu diví somriure i la sol·licitud que manté amb la poeta
en pactes d’amor no correspost. Ocells que travessen
l’èter batent fortament les ales s’instal·len en aquest prec
inalterable, suficient per mantenir l’anhel mateix i per
mostrar el vertigen que provoca la certesa de la indefensió. Qui sosté qui? Afrodita a Safo o a l’inrevés? En
aquest text sobre el moviment de la passió sobretot ens
adonem d’una cosa: de la capacitat de la veu per traspassar llindars.
Travessar l’èter, això fa la poesia. Traduir-la és aquest
esforç dels ocells per conduir el privilegi fins a la terra
obscura, la llengua presa, la tinta que bat tot esperant
un sentit. Maria-Mercè Marçal invoca contínuament el
valor del mot en la seducció, la percepció d’un llenguatge que designa novament els fets i els reorienta, de la
ceguesa a la visió, de la mudesa al so.
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Si perd l’amor fins el seu nom
on tota cosa recomença
sabré redir-te’l amb la pell
i amb el foc nou d’una altra llengua.

Però deturem-nos abans en un sonet aparentment
circumstancial, «Llengua A»:
Em parles català i els teus ulls, conjugats
amb verbs d’amor, capgiren de tant en tant les normes.
Amor, no vull mai més perfecció de formes
si no hi trobo el teu deix que alia llibertats.
Amb mots metges la nafra mortal que un vent salvatge
—Imperio en llengua morta que no és pas la teva—
m’obria terra endins. I amb veu, amb sang romeva
t’endinses en la carn que endurava l’ultratge.
Em parles català i el meu desig s’ullprèn:
pel teu gest solidari que no demana ostatge,
per la teva arrel viva que es torç, exiliada.
I és per això que espero sentir, quan tot s’encén
i tota brida cau, als confins del viatge,
un te deseo, així, amb essa de Granada.
1982, per a un homenatge a Sanchis Guarner
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El joc, la sensualitat amb què nega, ironitza o es lliura amb fulgor adorable al combat amb el mot, és d’una
presència aclaparadora en l’obra marçaliana. Ella tradueix contínuament el passat, salvant estrats de tradició,
reconvertint-los o devorant-los amb l’assalt de la pròpia
paraula. De fet, assistim contínuament a un intent de
transformació. Marçal tradueix de la pròpia llengua a la
mateixa llengua en un efecte literal de reinterpretació i
delegació de sentits.
Estalonar és el verb exacte per definir la seva capacitat
proteica i traductora:
S’estalonen l’infern i el paradís.
I el bressol i la tomba, i les paraules
i el cos: país natal, exili.

El sentit d’estaló és ‘puntal’, del llatí ‘rebrot, tany,
esqueix o estaca per trasplantar’. Segons Joan Coromines,
el mot ja era usat en el setge de Mallorca al segle xiii. Els
anomenats escalars tenen tanys laterals per fer pujar un
arbre o pujar cingles. La consciència del verb és d’una gran
solidesa, cal pensar en el que diuen. La idea de l’apuntalament es fa present en tota l’obra marçaliana de manera constant. De fet, aquesta doble moneda ja la vaig
desenvolupar en l’article «Les poetes venim a morir» de
Reduccions, en el qual intentava fixar la cosida marçaliana
entre sensualitat i mort, entre llengua i amor. Aquí la
imatge obre la perspectiva de la seva idea de traducció
poètica: la literalitat i lateralitat amb què parteix d’un
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poema existent per construir la veu renovada. En aquest
sentit, podem dir que Marçal estalona la tradició, l’usa
com a tany del qual fa créixer el brot. Comprovem-ho en
un poema que prové d’un context espriuà. Tots recordem la
«Cançó d’albada» i ens resulta fàcil d’arribar on ens situa
la poeta a Raó del cos:
Res no et serà pres: vindrà tan sols
l’instant d’obrir
dòcilment la mà
i alliberar
la memòria de l’aigua
perquè es retrobi aigua
d’alta mar.

Recordem, si més no, la cançó d’Espriu:
Desperta, és un nou dia,
la llum
del sol llevant, vell guia
pels quiets camins del fum.
No deixis res
per caminar i mirar fins al ponent.
Car tot, en un moment,
et serà pres.

Marçal estalona el darrer vers d’Espriu per negar-lo,
en un cant a la vida. Sap que el lector recorda —aquest
és un factor essencial— i aixeca el seu poema a partir
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del tany anterior. Traducció-translació de la pèrdua a
l’alliberament? La poètica dels límits que explora Marçal
passa també per refinar l’ús de la tradició, d’una manera
molt femenina, rivetejada de poema en poema, repuntada en els seus final i principi, de manera que reforça
una memòria primera del lector en l’interstici entre el
text anterior i el que ve després. Hi ha un tancament i
una fixació que permeten el pas que vindrà, un segon
moment de trobada amb la tradició, la imatge de la
vida que va cap al mar, més manriquenya. En el doble
pont que sosté el text propi queda l’encert i troballa de
Marçal, la memòria de l’aigua que refon la mort en vida,
superant Espriu, superant l’amenaça. L’aigua d’alta mar
és la ferotgia final perquè queda al descobert: és de mort
o de vida aquesta no-memòria? La veu calla en el punt
just, com una porta cega, de manera que la vidència ha
de tornar enrere pels referents marcats: «no deixis res per
caminar», d’Espriu.
Aquesta pràctica acaba esdevenint un exercici de lectura tancat i, tanmateix, en permanent moviment, en el
sentit que li atorga Henri Meschonnic: «Un texte, étant
une suite indéfinie de réénonciations possibles, continue
de transformer la lecture et d’être transformé par elle. Sa
fixation comme énoncé n’est qu’un aspect de son fonctionnement». Marçal reescriu el text espriuà, el dota de
moviment, de continuïtat, hi genera temps i el segueix
transformant en la versió que ella en fa. De manera que
els mots prenen un paper en un poema concret —posem
per cas el text espriuà—, pel qual arriben a fixar-se, al
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mateix temps que tornen a renovar-se com a mots-crida
en un segon poema d’arribada, és a dir, el poema de Marçal, en un context de redicció desvelador: «A qui sedueixo ara i porto a la teva passió?».
Arribat el moment de la reivindicació de la poesia de
dones, vaig escriure una biografia mirall d’un excepcional
testimoni del renaixement, Gaspara Stampa. El pretext
de la seva biografia servia en aquell cas per raonar sobre la
singularitat d’algunes veus poètiques que l’entorn sovint fa
callar o posa en dubte. La singladura poètica de Marçal i
la reflexió que se’n desprèn m’ha forçat a aquestes preguntes concretes sobre la recepció poètica: què es diu i com es
percep aquest crit, quina és l’actitud dels contemporanis
sobre allò que una veu escindida escriu, quines eines cal
celebrar en la definició de la dona que executa un traç i
quines cal ocultar, com cal servir-se dels patrons tradicionals sense trair-se, com s’aconsegueix la naturalitat del
cant. En general són els problemes de la literatura que,
vistos en una obra acabada i perfeta, ens permeten d’entendre’n el contínuum.
En la poesia de Marçal l’aigua sempre té un sentit
enigmàtic, és portadora de significança. Un poema que
me’n va manllevar un altre va ser la «Cançó del bes sense
port»:
L’aigua roba gessamins
al cor de la nit morena.
Blanca bugada de sal
pels terrats de la pena.
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Tu i jo i un bes sense port
com una trena negra.
Tu i jo i un bes sense port
en vaixell sense bandera.
El corb, al fons de l’avenc,
gavines a l’escullera.
Carbó d’amor dins dels ulls
com una trena negra.
Carbó d’amor dins dels ulls
i els ulls dins la tristesa.
La tristesa dins la mar,
la mar dins la lluna cega.
I la lluna al grat del vent
com una trena negra.

L’objectivació de la trena negra configura la construcció de les estrofes, no només com a contrast de blancs i
negres sinó com a fusió de les formes de repetició neotradicional que tan sovint marquen els poemes marçalians. La traducció de poeta a poeta és una traducció
de parentiu, un mot de família que ressorgeix en un
context impensat, que basteix una estructura interna que
enllaça les veus. Però no únicament Marçal impregna
altres poetes per allò que el text essencialment diu, sinó
per allò que el text essencialment canta, és a dir, pel
ritme, el transferiment d’una poètica plenament oral a
pautes de ritme que insinuen temes marçalians a partir
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del pretext musical. Aquesta consciència d’oralitat en la
poeta provoca un espai d’interpretació poètica per a les
autores futures. No són, per tant, les escombres i altres
objectes de la llar o els usos i els repunts allò que defineix
el model traduït en una altra veu, sinó el salt d’un vers a
un altre, el ritme altament artitzat d’una cançó popular.
Les repeticions d’un text a un altre vénen a constituir
una mena de supraoralitat, activada per les manipulacions dels ritmes particulars. De «trena negra» a «pena
trenada» hi ha un recorregut que no és exactament el de
la literalitat, sinó el de l’eficàcia de la comprensió perifèrica. Llegeixo el veïnatge d’aquest poema meu, inèdit,
que pertany a La llum constant (2013):
Roda la sínia i no duu aigua,
l’herba s’hi atansa i la set no passa.
qui se l’ha enduta que res no canta?
Els còdols pugen una muntanya
per enlairar-se, que no hi ha arbres;
la terra buida la seva entranya:
on era l’aigua, barca dels marbres?
Diuen que duia pena trenada,
mans capturades de ploranera:
al boscater a beure donava
boca de glaç de font enyorada:
no la volgué i en una galera
l’aigua fugí damunt la mar blava.
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He parlat de traducció en més d’un sentit. La dificultat d’una obra que es llegeix amb tanta naturalitat com
la de Marçal és precisament la de passar per alt aquestes
concordances. Per acabar, doncs, un poema vigilant de
la seva primera època:
TRADUÏT D’ALCEU
És ara quan ens cal escampar el vi
i empillocar-nos fins que ens fugi el seny,
que el tirà és mort!

Més enllà de la referència històrica, hem de saber llegir
en aquest excés referencial la germanor amb el poeta contemporani, perquè contemporani és tot aquell poeta que
llegim. Marçal, com Alceu, tindrà uns ulls ara i en el futur.
Que ens fugi el seny llegint poesia, un vi de lent solatge,
una ebrietat que anul·la totes les tiranies.
Homenatge: traduir i escriure
Els textos que llegiré a continuació són les referències
explícites en la meva obra de la poesia marçaliana, fet
que no menysté el discurs intern, els filaments, les servituds de la veu alçada que vigila, que estranya i capté el
que s’escriu en el futur.
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De Gaspara i jo (2011):
· 19 ·
«Vosaltres, que escolteu» són paraules que obren els cançoners
de Petrarca i de Gaspara. I què hi escoltàvem? El plany
íntim? El so d’una partitura d’època? S’ha dit, amb tot, que
la poeta era antipetrarquista. La revolució a l’oïda, el secret a
l’oïda, l’aventura de contar m’agombolen en el bressoleig de
tornades i definicions, de voler pertànyer al cercle, de voler
aixecar una veu. Els obscurs accents serveixen per aconsellar
art de prudència a les dones que encara no han pres la nau
de l’amor. El viatge que els espera és dur i difícil, sense
consol, i, davant de l’aspre perill d’estimar, l’única sortida és,
si més no, escollir un noble amant. L’amor és el territori de
la paraula efímera, de l’afonament del jo desbatallat, de l’arrel
descolgada d’un freixe ardent. El seu mar no és paisatge, sinó
argument on s’estavellen les naus.
San Trovaso és barri de pescadors i esglésies, de magatzems
de sal —dolça Gaspara, què hi fas aquí?, dirà un mariner—,
d’estatuts on es pacta el preu del peix, de tallers on s’arreglen les
barques, on el vernís és un betum negre que taca també el fuster
que l’afina com a miratge d’un vell pintor, en el contrallum
d’una porta al fons del rafal, rere les góndoles estirades amb els
seus ganivets al batent del fred. A causa de la seva llum, després
d’haver-hi escrit, l’any 1908, A lume spento, el poeta envia una
carta refusant de reunir-se amb Olga Rudge a Venècia, però
plena de nostàlgia i amb un dibuix del lloc. A prop, és tancat
l’hospici del Soccorso que la poeta Veronica Franco va voler
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destinar a les prostitutes retirades. Amor i ardor. Però el mar
de Gaspara avara les barques estellades en unes altres dàrsenes,
les de la individualitat doblada en sentiment:
Riu glaçat
no camina.
Barca estellada
ja ni somia
camins de sal,
camins d’onada.
Maria-Mercè Marçal li envia els ormeigs del cant d’amor
que no s’acaba, enllà del temps. La barca és la vida que, un
cop, sacsejada, s’esberla en les estelles que són les plomes
amb què escriuen les veus que s’hi esqueixen. El camí
aleshores es fa terra ferma, i la memòria busca la precària
conservació en la sal del decasíl·lab venecià.
Qui vol escoltar la lliçó? No les dones que es reuneixen
de matinada al mercat, no les sàvies intèrprets de llaüt dels
salons aristocràtics, no les viatgeres solitàries en les seves
respectives diàspores professionals. La lliçó l’escolten les
poetes: mireu, contempleu amb quin doll de sang he hagut
de marcar les meves pàgines.
A primera hora del matí, quan en el somni renaixem a la
vida, cal contemplar l’aigua quieta dels canals, líquid manual
de traces. Les canonades de la literatura: brutor, exegesi dels
filaments, vida lluny de la urbanitat. El canal, a l’ombra, com
un armari trèmol caigut que emmiralla i oculta a la vegada.
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Què conté? Grisos i violetes rodoredians entre segrestos
vegetals. El campo encara és en silenci i de la font no en raja
aigua. Sota el pas, la llengua espera.
A primera hora de la tarda, els cursos d’aigua al voral
avancen hipnòtics sota l’herba esponerosa, amants a ple
dia, que no amaguen la seva brillantor. L’aire és quiet, murs
d’indústries menors, de forns de vidre, s’ofeguen en grisos
d’alta temperatura i els canals, incisius, criden al passejant
assedegat però vell, com un pensament de Joubert: «En
literatura, cal tenir gust i gana».
A primera hora del vespre, les cintes d’aigua es transformen
en sonores variacions d’absències, que arriben a les cases amb
jardins. L’aigua bruta adoba ferments de l’esperit que ja no pot
contenir la fosca. Tampoc el meu doll de sang no s’hi asserena.
L’escriptura és perillosa, l’escriptura damna. I per a ella
no hi ha nobles amants ni art de prudència. Doncs, què feu,
dones que escolteu? Si us fatiga la travessia, torneu a casa,
el món té entreteniments i banalitats amb els quals podreu
jutjar també el coratge dels homes.

(LXIV)
Voi che novellamente, donne, entrate
Aquelles que, d’un cop, dones, entreu
en tan curull d’error i de temor
extens i més pregon pèlag d’Amor,
on abans tantes naus han perdut peu,
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sigueu prudents, i enllà ja no passeu,
que no en podreu sortir amb més honor,
ni confiar en temps bo amb millor favor;
que, així com jo, voldran que en tot mudeu.
Sigui l’exemple meu la nau que us guia,
a qui mala fortuna ahir va prendre
quan més pensava al port ésser veïna.
Us dono sobretot consell a emprendre:
tingueu nobles amants; consol us sia
només això, en tot perill i cendra.

D’Un cor grec (2007):
Safo i Marçal
Anacreont seguí Safo en el cant de l’erotisme. Cal celebrarho amb vi de Lesbos, el vi fragant de Lesbos, que Dafnis
servirà com el millor bé als seus senyors. Maria-Mercè
Marçal seguí Renée Vivien. Cal celebrar-ho també amb el vi
joiós i escàs de Lesbos. Per això, traduït d’Alceu, ella canta:
És ara quan ens cal escampar el vi
i empillocar-nos fins que ens fugi el seny,
que el tirà és mort.
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Una casa, uns llavis, una finestra no són res sense una
lluita. Els cavalls pasturen en primaveres que s’han endut
les naus. Molts viatjaran a Lesbos ignorant els seus renills,
perquè allò que s’estima és allò que es defuig. Però ells
segueixen devorant l’herba que no creix, consumint les flors
que no floreixen, cavalcats per mans que no els contenen.
Iguals a déus ens han semblat aquells que cantaren sense
evitar el desig i que ara cauen en pous de memòria que
s’obren enigmàtics. En la foscor encara brilla la seva cinta
porpra sobre els cabells coberts de pluja.
La nostra proximitat permet que el mocador de lli de Safo
emboliqui el món més ple de Marçal: «Llavors trencà la lluna
una baula de la nit». I sabem de les cortines, les escombres,
el sabó de tall, els llençols apedaçats, el llarg refinament de
cada dia. Tenim el text complet, sense interrupcions de la
lluna, totes les pomes a la senalla, i l’arc de l’amor i del dolor
té temps de fruitar en el seu cicle.
Un cop trepitjats els jacints, on són Alceu, Plutarc, Catul,
Horaci?
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La passió segons Renée Vivien:
un espai d’experimentació formal
Lluïsa Julià
Intenció i elaboració de la novel·la
La passió segons Renée Vivien posa en discussió la identitat
femenina heretada a través de les màscares, les disfresses
i els miralls que mostra la personalitat diversa i contradictòria de Pauline M. Tarn - Renée Vivien. La intenció
de la novel·la no sols és trencar els límits imposats sobre
la identitat femenina i construir un imaginari autònom
basat en personatges i fets reals, no sols recrea la Belle
Époque i una extensa xarxa de relacions triangulars que
tenen la capacitat de descriure un panorama complex en
què el desig femení troba imatges en les quals emmirallar-se en un zoom que arriba fins al present mateix de
l’escriptura de l’obra a través del guió cinematogràfic
de Sara T. El text narratiu també posa en qüestió el
mateix concepte de novel·la. El relat esdevé lloc d’experimentació formal —«Literatura: laboratori d’experiències possibles», llegim en els papers conservats entorn de
1
l’elaboració de la novel·la. I és que La passió segons Renée
Vivien s’articula a partir del concepte de «fragmentarietat
de la vida». Una idea lligada al concepte d’incompleció
1. F
 ons Maria-Mercè Marçal conservat a la Biblioteca Nacional de Catalunya, caixa 8. A partir d’ara, Fons MMM.
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—«tota vida és sempre radicalment incompleta»—2 que
defineix l’existència humana, de fracàs, però que també
apunta, paradoxalment, a la noció de fuga sense fi cap a
l’Infinit, cap a l’Abstracte, cap a l’Ideal. Fuga cap al passat i, ensems, camí cap al futur que el text exposa en tres
moments històrics: 1890-1909, els anys vint i, finalment,
1984-1985.
La intenció de l’obra mai no va ser fer una biografia de
Renée Vivien ni recrear una època, sinó reflexionar activament sobre l’imaginari femení en la història i en el present, però tot i així, en el primer període d’elaboració de
l’obra (el procés es va allargar deu anys), Marçal va dur a
terme una feixuga tasca d’investigació documental feta de
manera intermitent entre 1984 i 1988. La tasca de documentació va incloure dedicar llargues sessions a la consulta
del llegat de Renée Vivien i a la bibliografia sobre la poeta
francesa que es conserven a Biblioteca Nacional de París
i a la Biblioteca Marguerite Durand. Durant tres estius,
Marçal es va traslladar a París —s’instal·lava a casa de
Felícia Fuster, poeta i amiga— per dedicar-se a consultar,
fotocopiar o copiar a mà aquells documents personals,
correspondència, articles, apunts, referències creuades o
obres originals excloses de reprografia (tota aquesta documentació recopilada per ella es conserva en bona part en
el Fons Maria-Mercè Marçal de la Biblioteca Nacional
de Catalunya). Això, a banda de documentar-se sobre la
història i els costums de la societat francesa i parisenca de
2. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, Barcelona, Columna
/ Proa, 1994, pàg. 334.
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la fi de segle. De fet, la investigació literària es converteix en tema literari (potser per suplir la falta endèmica
d’estudis sobre la literatura escrita per dones), que també
embolcalla el lector de l’obra, que d’una manera o altra és
incorporat a la xarxa existent i interna de la novel·la, al
costat de J. Charles Brun i Salomon Reinach.
En la primera de les cartes o fragments de dietari de
Sara T., datada a París el 6 de juliol de 1984, la guionista catalana apunta directament l’esforç i la dedicació
de temps i diners que inverteix en el seu personatge, així
com les implicacions personals:
Estimada Chantal,
Ja em tens altre cop a París. Demà farà una setmana
que hi sóc, de nou empaitant obsessivament el rastre de la
meva Renée. D’on, tanta obsessió, et deus preguntar. I m’ho
pregunto jo mateixa. De debò que si cregués en possessions
demoníaques —o angèliques, tant li fa— pensaria que em
trobo davant un cas d’aquesta mena. Cinc anys, ja, darrere
aquesta història, sense que a hores d’ara sàpiga ben bé què
hi cerco. Cada cop em sento més perduda. ¿És encara, en
realitat, un interès meu, en present, vull dir? ¿O simplement
persisteixo en una via morta, per una absurda fidelitat a un
3
interès pretèrit que no va saber treure cap a res?

Referència que en la primera redacció conservada del
passatge encara era més explícita:
3. M
 arçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 43.
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Fa una setmana que sóc a París i no paro. De la Bibliothèque
Nationale a casa, de casa a la Marguerite Durand... o a fer
voltes pels carrers del XVIème (la biblioteca dóna l’esquena
4
al carrer Viviane).

I, efectivament, l’extens material conservat en el Fons
Maria-Mercè Marçal de la Biblioteca de Catalunya avala
amb escreix l’enorme tasca d’investigació desenvolupada.
S’hi troben notes, fotocòpies, resums sobre la història de
França i de París, documentació sobre aspectes urbanístics,
d’innovació tècnica, sobre la construcció del metro, o sobre
la vida social, sobre les condicions de treball, etc., així com
fotocòpies de les obres de Renée Vivien, amb traduccions
al català força completes de les que l’interessaven especialment; així, de la novel·la autobiogràfica Una dona m’aparegué (Une femme m’apparut) en tradueix més de la meitat,
o fa resums esquemàtics dels disset contes del volum La
dama de la lloba (La Dame à la Louve); i igualment estudia
a fons l’actitud de Renée davant la figura d’Anna Bolena
(Anne Boleyn, publicada pòstumament el 1982, que descriu l’ascensió al poder i la caiguda en desgràcia de la
reina, decapitada als 16 anys a la Torre de Londres, amb
qui s’identificava Renée Vivien). També s’hi conserven
fotografies de Renée Vivien i de les seves amants, dels carrers i immobles on vivien, fotografies fetes per la mateixa
Marçal, un mapa amb indicacions dels recorreguts entre
les cases de les protagonistes, de qui va arribar a fer la carta
astral, o l’adreça de l’hereva de la poeta francesa; les obres
4. Fons MMM.
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d’Hélène van Zuylen, la parella més constant de Renée,
etc. També s’hi troben les memòries de diverses autores,
biografies diverses i quaderns sencers en què Maria-Mercè
Marçal copia a mà les cartes de Renée Vivien i d’altres
escriptores i escriptors de l’època, i encara les referències a
Renée trobades en epistolaris i estudis diversos.
Una feina, doncs, ingent i àrdua que confirma la idea de
la «llarga impregnació», en mots de Goujon, que MariaMercè Marçal havia fet sobre Renée Vivien, fins a l’extrem de poder conèixer les reaccions i els comportaments
dels personatges i escriure amb estils similars als seus. Al
mateix temps, però, feia un selecció dels episodis vitals que
li interessaven per fer-ne un ús narratiu posterior.
El 1988 Maria-Mercè Marçal dóna per acabada l’etapa de documentació i demana un ajut a la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC) que li ha de permetre dedicar-se
a fer la primera redacció completa de l’obra. L’índex dels
capítols de la novel·la que inclou en la memòria presentada a la ILC mostra que la primera part de l’obra, la
part de la història (els capítols «antics», com els anomena
l’autora), està perfectament definida i acabada i que de
fet sols li resta acabar la segona part, escriure dos dels
quatre «Quaderns» dedicats al savi Salomó.
La mirada irònica de la narradora
L’estructura de l’obra, basada en capítols que donen veu
als distints personatges, defineix de manera clara com
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avançarà el relat: a través dels testimonis que es van relacionar directament o indirecta (a través de l’obra) amb
Pauline M. Tarn - Renée Vivien. És a dir: la multiplicitat
de punts de vista, de miralls-miratges, que l’acostament a
Renée suscita. De fet, però, els mateixos títols dels capítols
fan evident que la majoria de figures de l’entorn de Renée
Vivien estan subjectes a una perspectiva narrativa burlesca,
paròdica, còmica, pròpia de la mirada «a voltes sardònica»
que la narradora projecta sobre els seus personatges, que
també comparteixen un punt dels titelles del gran teatre del
món en el qual la narradora s’ha reservat el paper de guia,
de «corifeu», i que travessa tot el text des de l’«Introït» —en
què la narradora insisteix en el seu paper plenipotenciari
davant tots els personatges, també davant Sara T., a qui
deixa estirada al divan psicoanalític presa d’un malson en la
seva persecució de Renée— fins al final de l’obra, en què:
LA NARRADORA, QUE FINS AQUEST MOMENT
HA REPRESENTAT EL PAPER D’UN ESTRANY
CORIFEU, OFICIANT ENMIG D’UN CHOR HETEROGENI I SOVINT REBEC, DECIDEIX ARA,
ESTRAFENT EL PAPER DE LA MORT I FENT
GALA DE LA SEVA MATEIXA PROVERBIAL
ARBITRARIETAT, ESTRONCAR EL CURS DE LA
5
NARRACIÓ EN AQUEST PUNT

El to sarcàstic que impera a La passió segons Renée
Vivien s’acarnissa sobre diversos personatges ja des del
5. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 339.
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títol del capítol que els presenta. Així, Hélène de Zuylen, la baronessa, i Natalie Barney, ambdues amants de
Renée, es presenten sota una caricatura punyent; la primera, Hélène de Zuylen, per la «immensa còrpora» del
seu físic, que fa que altres escriptores «malparlin d’ella
com d’un monstre elefantesc» (capítol «La baronessa»);
o, en el cas de Natalie Barney, definida en el títol del
capítol com a «Papa de Lesbos», el nom irònic amb què
s’hi referien les integrants de l’Académie des Femmes que
dirigia als anys vint i trenta. L’una i l’altra representen
l’èxit i el reconeixement social aconseguit, l’una i l’altra
tenen vides longeves, aspectes ben distants de Renée.
La narradora inicia el capítol dedicat a Natalie Barney
(«Papa de Lesbos») amb els mots següents:
La narradora es veuria obligada, ara, a revestir la més humil
de les lliurees de lacai antic per anunciar, en veu alta, i amb
el triple toc de vara cerimonial, tots els títols i dignitats que
conflueixen en el personatge que, havent fet miroies des de
l’inici en un segon pla del relat, és a punt d’entrar directament en escena. Es limitarà, però, a enumerar aquells, conquerits a pols, que van alçapremar amb eficàcia una jove wild
girl from Cincinatti i el seu nom de poc braç i rasa condició,
6
Natalie C. B., fins al bromós peany de la llegenda.

Mirada irònica, sardònica, de la narradora, però desproveïda de l’omnisciència clàssica, del déu propi de la
narrativa realista clàssica. Marçal proposa un ull estràbic
6. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 171.
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i sense fons des de l’«Introït». Cadascun dels personatges, també Sara T., es debaten en una realitat incompleta, fragmentària. En aquest sentit potser és la guionista
el personatge més fràgil, que es debat en un malson,
perduda en un bosc de paraules sense fi que, paradoxalment, sols les paraules poden intentar, infructuosament, d’omplir. A diferència de la «mirada bòrnia» de
Montserrat Roig, amb qui manté diàleg, Marçal descriu
7
una «mirada estràbica», un «ull buidat». En un esbós
inicial escriu: «El lloc de l’ull era, d’entrada, buit / buidat com el d’un gran gegant borni —Odin o Ciclop».8
D’aquí que la narradora acabi l’«Introït» reconeixent el
seu fracàs. I es compara al fotògraf neòfit que després
d’haver retratat un paisatge des de tots els angles es troba
amb «unes dotzenes de cartrons que deixen a fora allò
de més essencial».9 En aquest sentit convé recordar que
un dels títols primers de la novel·la va ser La Venus dels
cecs, que al·ludeix a la impossibilitat d’entendre o copsar
la realitat i que, al mateix temps, coincideix —mirallmiratge, també— amb el títol del volum de poesia La
Vénus des Aveugles que Renée Vivien va publicar el 1904.
D’altra banda, en els primers esbossos conservats de
l’obra la guionista Sara T. escriu:
La novel·la se’m segueix negant... tinc una estranya dificultat
amb aquest gènere; no puc sostreure’m a la impressió de fals
7. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 10.
8. Fons MMM, C8/4.
9. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 11.
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que em provoca tota versemblança sòlida i acabada. I si fujo
d’això, em trobo tornant a la poesia, a una poesia allargassada, que en perdre la concisió, perd també una de les seves
qualitats essencials: ja la vida en la poesia em sembla massa
aigua en cistella, però la seva fragmentarietat, la seva fulguració breu, em sembla que correspon més al vívid llampec dels
instants forts, aquells que, al meu entendre, mereixen perdurar. La novel·la està condemnada a recollir tants moments
10
buits, tous... i tanmateix hi ha novel·les que m’agrada llegir.

En aquell mateix moment, en l’entrevista d’Anna
Montero, Marçal es definia en el mateix sentit: contra
la narrativa tradicional; deia que no li havia interessat
fins que va llegir Virginia Woolf i Djuna Barnes, autores
que li havien permès afrontar la novel·la des d’una altra
perspectiva. De Virginia Woolf, en destaca les obres més
experimentals —Les ones i Entre els actes—, i de Djuna
Barnes, la ironia i l’humor —
 en obres com El bosc de la nit,
11
entre altres—, absents, remarca, de Woolf. Tot i així, era
Colette l’autora que més interessava Marçal per encarar la
narrativa. El 1984 en va traduir el volum de relats La dona
amagada, i a La passió segons Renée Vivien li dedica tot un
capítol llarg titulat «Senyor marquès».
D’altra banda, en el pròleg a La dona amagada Marçal
definia l’obra de Colette com una «lluita constant amb
10. Fons MMM, C9.
11. 
Montero, Anna, «Anna Montero entrevista Maria-Mercè Marçal»,
Lectora, núm.10, 2004, Universitat de Barcelona, pàg. 259-281. (Editat
per primer cop a Daina. Revista de literatura, núm. 1, 1988.)
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les paraules per fer-los dir tot allò que abans d’ella no
havia estat expressat i que, per tant, era inexistent; per
fer-los il·luminar zones inexplorades d’aquell “continent negre” de què parlava Freud en referir-se al sexe
femení».12 Unes paraules que Marçal subscriu enterament i que aplica a l’escriptura de La passió segons Renée
Vivien, una novel·la —potser seria millor definir-la com
un text de textos— que s’inscriu en aquest intent de dir
l’inexpressable. Marçal hi al·ludeix diàfanament en dues
frases:
Mirall: malestar d’identitat que intenta fondre en la passió i
construir a través de l’expressió artística.
La passió com a intent de trencar límits impossibles, celebra13
ció de l’Imaginari.

Un magma intertextual
Representació d’una realitat múltiple, canviant, sense fi,
d’una (re)presentació del real? La passió segons Renée
Vivien esdevé un espai privilegiat de les relacions intertextuals. S’ha parlat de collage, de pastitx difícilment
acotable, amb relació a la poesia de Renée Vivien o de
la mateixa Marçal,14 però ho és tota obra que es nodreix
12. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 10.
13. Fons MMM, caixa 8/5.
14. Vegeu Llorca, Fina, «Les cartes de Sara T. dintre La passió segons Renée
Vivien de Maria-Mercè Marçal», dins Epistola i literatura, Alacant /
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i es construeix de molts textos literaris (de referències
literàries a través de noms d’escriptors, obres, personatges, músics...), de textos de la tradició que interpel·len
el present; i, al seu torn, el text marçalià s’ofereix com
a trànsit cap a altres textos futurs, entenent el text com
una activitat transformadora i activa, com un immens
metatext, per dir-ho amb Derrida.
La passió segons Renée Vivien integra l’expressió femenina heretada a través d’un magma intertextual immens.
Memòries literàries, correspondències tant entre Renée i
altres personatges com entre tercers que parlen de Pauline-Renée, dietaris, notícies de premsa, testimonis orals
o biogràfics... Una gran quantitat de veus i tipologies textuals allunyades dels textos canònics i que ens parlen de
la difícil recepció de l’experiència femenina. I també fragments de novel·les i poemes de la poeta francesa traduïts,
o estudis entorn d’ella. Un enorme i divers conglomerat
al qual Marçal integra elements de la tradició literària
15
catalana i europea.
Alguns exemples d’episodis narratius poden mostrar
l’elaboració a què se sotmet aquest material: la construcció de la figura de Violette Shillito (un dels personatges
València, Denes, 2004, pàg. 337-347, i Julià, Lluïsa, «Fragments d’un
discurs abolit (La passió segons Renée Vivien: Monòdia final)», dins Lire
/ Llegir Maria-Mercè Marçal. À propos de / Sobre Bruixa de dol, Fabrice
Corrons i Sandrine Frayssinhes Ribes (coord.), Canet de Rosselló,
Trabucaire, 2012, pàg. 43-50.
15. N’és un exemple el vers «Plora per mi que per tu ploro», de la sardana
de Joan Maragall, que forma part del títol d’un capítol de la primera
part de La passió segons Renée Vivien.
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àlgids de l’obra i amiga d’infantesa de Renée Vivien)
o de Charles Brun (amb qui Renée va tenir una relació ambivalent), i el relat de Kerimée Turkhan Pachà
(l’amor oriental).
Violette Shillito (1877-1901) encarna la figura de
l’artista femení en grau superlatiu i, per tant, és el mirall
literari de la mateixa Renée. Violette viu abocada totalment al món femení i a l’estudi (de la literatura, la música,
les llengües, etc.) i mor prematurament de tifus el 1901.
Marçal presenta el personatge des de l’enlluernament
que desperta en els altres: la germana Mary i l’escriptora
Romaine Brooks. La font principal d’elaboració prové del
llibre Between Me and Life. A Biography of Romaine Brooks
de Meryle Secrest (1974) —biografia que Marçal va llegir, traduir parcialment i anotar—, així com d’Intimate
16
Memories de Mabel Dodge Luhan (1933). Marçal en tria
el món personal interior, la seva llibertat radical i la complicitat femenina que defensava a ultrança, tots elements
que li atorguen una aurèola de saviesa, bellesa i una figuració infantívola, d’àngel rebel. Marçal reprodueix una de les
frases que s’atribueixen emblemàticament a Violette contra el sexe masculí: «Els homes? Els homes no li interessen
per a res, a Violette: porcs, porquets o porcassos, diu que
són. Una barreja de bestialitat i d’hipocresia pretesament
17
civilitzada!». La frase reprodueix el joc que Violette i la
seva germana Mary duien a terme a París davant els ulls
admirats de Mabel Dodge. Consistia a catalogar els homes
16. Es troben, fotocopiades, al Fons MMM.
17. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 133.
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que passaven pel carrer segons els qualificatius al·ludits:
«Almost all the men Mary and Violet sized up rapidly as
cochon, petit cochon, gran cochon, and really they did seem
so to our taste, fed as we were upon the delicate heroes of
1830».18 Es dóna la particularitat que Jean-Paul Goujon
reprodueix la mateixa frase en la biografia sobre Renée, un
llibre que Marçal assenyalava com una de les seves principals fonts d’informació:
Autre détail important: Mary et Violette éprouvaient une
véritable répulsion pour les hommes. D’abord, ils étaient terriblement laids! Les deux sœurs ne tarissaient pas de sarcasmes
sur eux. Avec Mable, elles avaient même inventé un curieux
petit jeu: observer les passants masculins dans les rues de Paris
19
et les classer en «cochon», «petit cochon» et «grand cochon»!

Renée Vivien va mantenir una llarga correspondència
—se’n conserven més de 500 cartes— amb Charles Brun,
amb qui s’aconsellà literàriament des de 1901-1903 i
que era, al seu torn, poeta. En el Fons Maria-Mercè
Marçal es poden consultar els Cants d’efebus de Charles
Brun en la còpia manuscrita de Marçal, en una llibreta
especialment bonica. A La passió segons Renée Vivien,
Renée se n’aparta perquè es tracta d’un home, però en
un cert moment canvia de conducta: li regala una joia i
18. Secrest, Meryle, Between me and life. A Biography of Romaine Brooks,
Nova York, Doubleday, 1974, pàg. 251.
19. Goujon, Jean-Paul, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses, París,
Régine Deforges, 1986, pàg. 52-53.
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passa a dirigir-s’hi en femení. Es tracta de la misteriosa
Suzanne, un dels trencaclosques que podria fer pensar en
una figuració imaginada per l’autora catalana, però que
s’ajusta a la relació històrica entre els dos personatges. De
fet, en el capítol «On, per obra i gràcia de la narradora,
i d’amagat de la gelosa mirada salomònica, s’alça el vel i
s’esvaeix fins allà on és possible el misteri de “Suzanne”»,
Marçal reprodueix un fragment d’una carta enviada per
Renée Vivien el 1903 que Marçal va poder consultar a la
Biblioteca Marguerite Durand de París. El Fons Marçal
també conté l’article «Des lettres à Suzanne» de Simone
Burgues (1977), en què la investigadora francesa parla de
la correspondència que van mantenir els dos personatges
durant deu anys. A través d’una d’aquestes cartes podem
conèixer el context en què Renée Vivien decideix transformar la relació de Charles Brun i convertir-lo en la
misteriosa Suzanne, i fins a quin extrem Marçal és fidel
a la relació que es va establir entre ells.
Escriu Marçal:
SUZANNE, ANTIGA CABRA DE TRES CORNS,
ANIMAL FAVORIT DE BEELZEBUB, PER QUÈ,
DÉU RECONSAGRAT, NO M’ENVIEU LES MEVES
CARTES...? LES NECESSITO PER A LA MEVA
20
NOVEL·LA!

20. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 287.
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I continua explicant com s’havia «operat la transformació» del nom-personatge, en una figuració avançada
de l’Orlando de Virginia Woolf. De fet, en la carta original, a més a més de la transformació de «monsieur»
Charles Brun en «Suzanne», llegim:
SUZANNE, ANTIQUE CHÈVRE A TROIS CORNES,
ANIMAL FAVORI DE BEZZEBUTH, POURQUOIS
SACRÉ NOM DE DIEU NE M’ENVOYEZ-VOUS
21
PAS MES LETRES...

Marçal, doncs, hi manté fins i tot la tipografia en
caixa alta, però hi afegeix un expressiu final que remet a
la pròpia obra.22
Una altra correspondència que esdevé important en
la novel·la de Marçal és l’establerta durant quatre anys
(de 1904 a 1907) entre Renée i Kerimée, l’amor oriental
de la poeta, que conforma el relat de Kerimée TurkhanPachà. En aquest cas la publicació de les cartes de Renée
l’any 1998 facilita la investigació. Maria-Mercè Marçal
n’inclou alguns fragments, però sobretot en trasllada el
to, l’estil i el sentit. Les relacions entre Renée i Kerimée
van ser molt literàries («Tu em pertanys —no ho oblidis
ni un moment— perquè, per l’ardor, la febre i la follia,
t’he fet meva. Tu no m’has d’oblidar, perquè jo, jo no
21. Burgues, Simone, «Des lettres à Suzanne», Bulletin du Bibliophile, II,
París, 1977, pàg. 135.
22. Aquest mateix fragment també és comentat per Goujon, Jean-Paul, Tes
blessures sont plus douces que leurs caresses, pàg. 253.
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t’oblidaré mai...»).23 És un amor tamisat per la gelosia i
els recels d’Eva/Hélène, que retarden les trobades o les
impedeixen, i per la inquietud de Renée, que pensa en
altres possibles amors femenins de Kerimée.
Un dels primers fragments de l’idil·li epistolar mostra
que difícilment es pot detectar la diferència entre els
fragments reals que Marçal tradueix i els que construeix
per a la novel·la. Llegim:
Vull demanar-vos encara si una altra Princesa Captiva no
ha sabut fer-vos, algun cop, les cadenes lleugeres amb el seu
somriure. I si algun cop no haureu oblidat així la imbècil
tirania de l’amo... Els llavis femenins s’atreuen imperiosa24
ment i dolçament, m’han dit, a l’ombra dels harems...

Fragment presumiblement inventat, al qual segueix
aquest altre:
Em pregunteu, oh princesa meva llunyana!, si es troba la felicitat en l’amor sagrat de la dona per la dona. Jo sé que la
més profunda i dolça felicitat hi nia, perquè jo mateixa la hi
he trobat. Des que vaig comprendre que tinc un cor, em vaig
25
sentir atreta per la dolçor de les dones.

23. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 239.
24. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 229.
25. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 229.
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I que correspon a un fragment de la tercera carta de
l’any 1904:
Vous me demandez, ô ma princesse lointaine! si l’on trouve
le bonheur dans l’amour sacré de la femme pour la femme.
Je sais, moi, que le plus profond et le plus doux bonheur est
là, puisque moi-même je l’ai trouvé. Dès que j’ai compris que
26
j’avais un cœur, je fus attirée par la douceur des femmes.

El guió cinematogràfic de Sara T.
El guió cinematogràfic de Sara T. és el text en absència
que ordena tota la novel·la —i hi dóna alè—. Marçal es
refereix al guió «com el gènere incomplet per excel·lència»;27 el guió cinematogràfic que escriu Sara T. —que
escriu, però que no llegim— és un text en absència del
discurs narratiu, serveix de canemàs a tot el discurs narratiu. I això en un doble sentit: en el significat de l’obra,
ja que estableix el diàleg entre present i passat, i en el
camp estructural.28
26. Vivien, Renée, Lettres de Renée Vivien à Kérimé, Aigües-Vives, HB
Éditions, 1998, pàg. 38.
27. Fons MMM.
28. Podem llegir entre els esborranys conservats: «El present pregunta al
passat, es pregunta pel passat, intenta “salvar-se” salvant-lo de l’oblit,
donant un sentit fins a allò que sembla no tenir-ne: un fracàs individual, que tanmateix és signe —i, segurament, condició i límit— d’un
desvetllament col·lectiu. Paradoxa que es perllonga en els nostres dies»
(Fons MMM, C9/5).
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La novel·la s’inicia amb la descripció de la mort de
la protagonista, en un ambient parisenc tenebrós, gòtic,
i es desplaça cap a la llum mítica de l’illa mediterrània
de Lesbos. Lesbos o Niça són els destins de moltes de
les protagonistes i comporten una visió optimista de la
realitat (de la foscor a la claror mediterrània, com exposa la mateixa Sara T.). Les cartes i els fragments de
dietari de la guionista descriuen el seu desplaçament,
primer a París, tot seguit a Barcelona, on viu, i després
a Mitilene, per concloure a Barcelona, on un any i mig
més tard de la primera carta pot anunciar que ha acabat
el guió. Val a dir que la data de la carta final (datada a
Barcelona el 21 de novembre de 1985) coincideix amb la
data, setanta-sis anys abans, en què Le Figaro reportava
la mort de la poeta, tal com indica el primer capítol de la
novel·la. De fet, les dates segueixen tot un entramat de
relacions present-passat molt significatives i encara pendents d’estudi.
També s’afegeix a aquest desencadenament argumental l’estructura general de l’obra. La primera part
acaba amb la visita de Sara T. a Mitilene, la lluminositat del mar i la claror, el jardí de la casa on va residir
Renée Vivien presentat com un paradís, com el lloc en
què finalment «la paraula abolida» de dona «que parla
29
des del cos» i també «des de la sang» pot realitzar-se.
Estructuralment, però, aquesta paraula es retarda fins
a la monòdia final. Tota la segona part aporta altres
veus narratives de tons ben diversos. El diàleg de les
29. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 189.
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cortesanes de Pigalle, de llengua viva i expressiva, està
ple de frases fetes, de sentits figurats picants provinents
de la llengua oral de l’Urgell. També la veu de Marie, la
minyona de Renée durant els últims anys, és una mostra magnífica de l’oralitat que recull i homenatja molts
narradors catalans del segle xx; Anna Murià apuntava
Rodoreda, però també s’hi pot veure Ruyra, entre d’altres. Aquesta llengua contrasta amb els registres escrits i
més cultes, com el de Salomó Reinach, l’erudit.30
La passió segons Renée Vivien manté relació amb els textos assenyalats i amb molts d’altres, també de posteriors,
tant en el terreny de l’estudi que el centenari de la mort
de la poeta (1909-2009) ha reprès (i que ja ha pogut
comptar amb part del llegat de la poeta francesa que,
per decisió de l’erudit Salomon Reinach, no es va obrir
als investigadors fins a l’any 2000), com a través dels
materials conservats entorn de la novel·la, entre els quals
destaca, a més a més de l’important Fons Maria-Mercè
Marçal, la correspondència inèdita entre Jean-Paul
Goujon i l’autora.
D’altra banda, s’obre un camp important de creació i
interpretació a través dels possibles guions cinematogrà30. És un material lingüístic i de registres narratius important que cal posar
en relació amb la reflexió sobre la llengua catalana i el seu futur. Un
tema que no tractaré, però que preveu la pervivència de la veu de MariaMercè Marçal en francès. I alhora la crítica al «centralisme jacobí» de
París a través del belga Charles Brun: federalista, estudiós dels trobadors i activista pro occità, cosa que li permet parlar també de Mistral.
La cançó de Magalí: «si tu et fas la pobra morta, jo em faré la terra. I així
t’hauré. La pobra morta...» (pàg. 86) que correspon al cant 3 de Mireia.
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fics que susciti l’obra de Marçal. No coneixem el que Sara
T. envia a la seva amiga Chantal al final de la novel·la, un
text al·ludit insistentment al llarg de l’obra que, com un reclam, demana ser escrit en el futur. Marçal va escriure’n
la primera escena, la de la mort de Renée presidida per les
criades i per Eva, la corpulenta baronessa Hélène de Zuylen. L’escena al·ludeix tangencialment a la mort de Nana:
Pauline-Renée jau en una habitació fosca, entre cortinatges, espelmes i budes, encara que en iniciar-se la segona
part de la novel·la les cortesanes desmenteixen la terrible
mort de Nana. «D’ençà que aquell pureta de senyor Zola
va fer morir Nana d’aquella manera tan esgarrifosa —i
de mal gust, diguin el que diguin—, [...] Sort que tu i jo
31
sabem com va morir Nana, vull dir la de debò».
Marçal va tenir en compte guions cinematogràfics de
referència, com el de Ciutadà Kane (1941). La pel·lícula
d’Orson Welles oferia una nova manera d’enllaçar la vida
de Charles Fosten Kean, el ric empresari, amb la investigació que segueix el grup de periodistes: salts i retrocessos, però també la introducció de la mirada personal de
l’autor, un joc de perspectives amb què La passió segons
Renée Vivien traça paral·lelismes. La guionista Sara T.
també fa referència a altres films com Identificazione di
una donna (1982) d’Antonioni o La passió de Joana d’Arc
de Carl Theodor Dreyer, estrenada el 1928 i restaurada
el 1985 amb material inèdit, que pot donar algunes claus
del tractament de la passió que fa Marçal. La novetat
última de La passió segons Renée Vivien resideix, però,
31. Marçal, Maria-Mercè, La passió segons Renée Vivien, pàg. 197.
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com he intentat d’apuntar, en el prisma sense fi de la
realitat, en aquella càmera buida de la mirada moderna,
o, com diu Sara T., en el fet que darrere Renée Vivien
no hi ha cap «Rosebud».
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Sobre les autores i l’autor

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1918) és poeta i
traductora. Ha escrit nombrosos llibres de poesia, nou dels
quals han estat inclosos en Al cor de les paraules. Obra poètica
1963-2002 (Barcelona, Proa, 2002). Des d’aleshores ha
publicat Memòria de tu i de mi (Paiporta, Denes, 2006),
El fred íntim del silenci (Denes, 2008), Antologia de poemes
d’amor (Denes, 2010) i Asseguda escrivint / Seated Writing
(Barcelona, MXESPAI/EDICIONS 1010, 2004). Ha
publicat, en edició bilingüe, l’antologia Cares a la finestra.
Vint dones poetes de parla anglesa del segle xx (Sabadell, Ausa,
1993), reeditada recentment (Barcelona, Cercle de Lectors
/ Galàxia Gutenberg, 2010). Ha rebut diversos premis per
la seva trajectòria com a poeta i traductora, entre els quals
destaquen la Creu de Sant Jordi (1998), el Serra d’Or
(1999), i la Lletra d’Or (2003), i, darrerament, el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes (2008).
Annie Bats, establerta a Catalunya, va estudiar Literatura
Francesa a la Universitat de París - Sorbonne, amb
assignatures de català. Ha traduït una colla d’autors de
tots dos vessants del Pirineu (Raymond Queneau, Arnau
Pons, Carles Torner, Biel Mesquida, Víctor Sunyol,
Víctor Obiols i Ester Xargay, entre d’altres), i fins i tot
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d’Àfrica (el poeta nigerià Remi Raji) i Rússia (Marina
Tsvetàieva). La capital de Catalunya la va adoptar oficialment atribuint-li el Premi Ciutat de Barcelona per
la traducció, en col·laboració amb Ramon Lladó, de La
Vie mode d’emploi, de Georges Perec. El març de 2013
ha publicat una antologia de la poesia de Maria-Mercè
Marçal en francès, Trois fois rebelle (Éditions Bruno
Doucey). Quan no tradueix, escriu, poesia o comentaris,
tot i que no sap quan comença una cosa i s’acaba l’altra.
Fabrice Corrons és professor titular (Maître de
Conférences) de la Universitat de Tolosa - Le Mirail,
membre del grup d’investigació LLA-CREATIS.
Especialitzat en el camp de les arts escèniques catalanes
actuals, s’interessa cada vegada més per la poesia i sobretot per la interpretació i la posada en escena d’aquest
gènere als Països Catalans. En el marc de les activitats
editorials de l’Association Française des Catalanistes,
de la qual és secretari, ha coordinat dues publicacions
sobre autores catalanes contemporànies: Llegir/Lire
Carme Riera. À propos de ‘La meitat de l’ànima’ (Éditions
de la Tour Gile, Collection Catalane, 2011) i Llegir/
Lire Maria-Mercè Marçal. Sobre / À propos de ‘Bruixa de
dol’ (Éditions Trabucaire, col∙lecció Cultura Catalana,
2012). També és traductor de teatre. Més informació al
web http://bit.ly/fabricecorronsLLA.
Luisa Cotoner Cerdó és doctora en Filologia Hispànica
per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora

191

emèrita de la Universitat de Vic, on va exercir diversos
càrrecs de responsabilitat, com ara els de directora del
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, codirectora del Departament de Filologies Catalana i Espanyola i
directora del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi
de la Traducció. És membre del grup de recerca Estudis de
Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació
de la Universitat de Vic i ha presentat nombroses ponències i comunicacions a congressos nacionals i internacionals;
ha publicat llibres, monografies, edicions, traduccions i
articles. En l’àmbit dels estudis de gènere, ha dedicat una
atenció especial a l’obra de Carme Riera, de Maria-Mercè
Marçal i de les poetes catalanes del segle xx, a més d’investigar la imatge de la dona en la poesia modernista i
contemporània, i les representacions de la dona madura en
la literatura espanyola en general.
Sandrine Frayssinhes Ribes és professora titular
(Agrégée) de llengües i cultures catalana i castellana a la
Universitat de Montpeller — Paul Valéry. Doctora en
Filologia Catalana i Hispànica, és membre del grup de recerca LLACS. Tot i estar especialitzada en l’obra de
Jesús Moncada, ha estès la seva reflexió a l’obra d’altres
escriptors de la perifèria del domini lingüístic del català, en particular escriptores com Maria Barbal, Mercè
Ibarz, Carme Riera i, recentment, Maria-Mercè Marçal.
Els seus treballs actuals s’orienten vers l’anàlisi de la
producció literària femenina en llengua catalana, des
dels anys vuitanta. En el marc de les activitats editorials
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de l’Association Française des Catalanistes, de la qual
és membre, ha coordinat dues publicacions sobre autores catalanes contemporànies: Llegir/Lire Carme Riera.
À propos de ‘La meitat de l’ànima’ (Éditions de la Tour
Gile, Collection Catalane, 2011) i Llegir/Lire MariaMercè Marçal. Sobre / À propos de ‘Bruixa de dol’ (Éditions
Trabucaire, col∙lecció Cultura Catalana, 2012).
Gemma Gorga i López (Barcelona, 1968) és professora de literatura a la Universitat de Barcelona. Com
a poeta, ha publicat Ocellania (1997), El desordre de les
mans (2003), Instruments òptics (2005), Llibre dels minuts
(2006) i Diafragma (2012, en col·laboració amb el fotògraf Joan Ramell). Recentment, ha traduït el poemari de
l’escriptor indi Dilip Chitre Vint esmorzars cap a la mort
(2012). És autora d’un assaig gastronòmic titulat La
cuina natural (2004), escrit en col·laboració amb Antoni
Lozano. En castellà, les seves publicacions més recents
inclouen un pròleg a la poesia de Sant Joan de la Creu
(2010) i un assaig titulat El mundo a través del libro. A
propósito de Cervantes, Canetti y Hrabal (2007).
Lluïsa Julià és doctora en Filologia Catalana i professora de batxillerat i de la Universitat Oberta de Catalunya.
Forma part del consell de redacció de Serra d’Or, escriu
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forma part del jurat de diversos premis. El 1994 va
participar en la creació del Comitè d’Escriptores del
PEN Català (1994), des d’on va col·laborar estretament
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amb Maria-Mercè Marçal per donar visibilitat a les
dones escriptores i al traç de la seva genealogia («En
dansa obliqua de miralls. Maria Antònia Salvà, Caterina
Albert i Pauline M. Tarn (Renée Vivien)», 1998). Ha
publicat nombrosos treballs sobre literatura catalana.
Entre els últims títols, destaquen Tradició i orfenesa. Per
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l’home i la seva imatge (2010), l’edició de l’Obra poètica
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narrativa de Maria Àngels Anglada (2013).
Dolors Miquel Abellà (Lleida, el Segrià) ha publicat,
des de l’any 1997, Llibre dels Homes, Haikús del camioner, Gitana roc, Mos de gat, Aioç, Amb Capell, Ver7s de
la Terra, Missa pagesa, Cap home és visible. Antologia
de poesia catalana medieval, La dona que mirava la tele
i La flor invisible. Ha col·laborat amb articles d’opinió i crítica a la premsa escrita catalana (El País, La
Vanguardia, l’Avui), ha guanyat alguns premis de poesia
com el Gabriel Ferrater i l’Alfons el Magnànim. Ha
estat traduïda a alguns idiomes, entre els quals hi ha el
serbi, l’anglès, el francès i el castellà. Des del 1997 ha
fet incomptables recitals arreu de la geografia catalana i
fora d’aquesta.
Aina Pérez Fontdevila és llicenciada en Filologia
Hispànica (UB) i màster en Literatura Comparada
(UAB). Des del 2008, és investigadora del grup Cos i
Textualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona,
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en el marc del qual duu a terme una tesi doctoral sobre
les relacions entre autoria i gènere. Ha fet estades de
recerca a la Universitat Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)
i a la Universitat de Tolosa - Le Mirail, i ha col·laborat
en revistes com Memoria. Revista de Estudios Biográficos,
Lectora. Revista de Dones i Textualitat, Debats i Fronteiraz.
Compagina la tasca investigadora amb l’educativa i divulgativa, i imparteix cursos de formació en matèria de gènere i sexualitat a diverses entitats. És coeditora dels volums
El cuerpo en mente. Versiones del ser desde el pensamiento
contemporáneo i A flor de text. Representacions de la corporeïtat als llenguatges artístics, i ha coordinat el dossier Poderes
e saberes do corpo (revista Interfaces, UFRJ).
Susanna Rafart (Ripoll, 1962). Poeta, narradora i crítica
literària. Llicenciada en Filologia Hispànica (1985) i en
Filologia Catalana (1992) per la Universitat Autònoma
de Barcelona, ha exercit com a professora agregada de
Llengua i Literatura Espanyoles a secundària. Actualment
exerceix la crítica literària en diverses publicacions, tasca
que compagina amb l’organització de projectes culturals.
Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació com ara el diari Avui i la revista Caràcters, o les
cadenes radiofòniques Catalunya Cultura i Catalunya
Ràdio, entre d’altres. D’entre els seus reculls poètics cal
destacar Pou de glaç (2002) —Premi Carles Riba 2001—,
Retrat en blanc (2004), Baies (2005) —Premi Cavall
Verd de poesia 2006—, L’ocell a la cendra (2010) i La mà
interior (2011).
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Marta Segarra és catedràtica de Literatura Francesa
i d’Estudis de Gènere a la Universitat de Barcelona.
Va cofundar i dirigir el Centre Dona i Literatura
(1994-2012) i coordina la Càtedra UNESCO Dones,
Desenvolupament i Cultures de la Universitat de
Barcelona des de 2004. També és investigadora associada al Centre de Recherche en Études Féminines et en
Études de Genre de la Universitat París 8, on ha estat
professora invitada en diverses ocasions. Entre les seves
publicacions més recents hi ha els llibres Escriure el desig.
De ‘La Celestina’ a Maria-Mercè Marçal (València, Afers,
2013), De-menageries. Thinking animals after Derrida
(cura de l’edició amb Anne E. Berger, Amsterdam
/ Nova York, Rodopi, 2011), Nouvelles romancières
francophones du Maghreb (París, Khartala, 2010) i The
Portable Cixous (cura de l’edició, Nova York, Columbia
University Press, 2010). Dirigeix la col·lecció Mujeres
y Culturas d’Icaria Editorial i la revista internacional
Expressions Maghrébines. Va rebre el Premi ICREA
Academia 2009.
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Aigua sobre aigua… (Bruixa de dol) 99
Amb totes dues mans… (Bruixa de dol) 67
Amic i desamic et diré ara… (Bruixa de dol) 81
Avui t’he cercat, amic, entre foscants… (Cau de llunes) 100
Avui, sabeu? les fades i les bruixes s’estimen… (Bruixa de dol) 85
Avui, vint-i-u de desembre (Bruixa de dol) 135
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l’estrangera) 47
Escanyaré la bèstia que em mossega a l’arrel... (Sal oberta) 66
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Fina amor, joc extrem, or subtil… (Desglaç) 66
Foravilers (Bruixa de dol) 82
Furgant per les llivanyes i juntures… (Raó del cos) 145
Heura, victòria marçal, germana... (La germana, l’estrangera) 58, 126
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La teva ànima sagna, avui, des del meu cos… (Desglaç) 69
Les campanes de l’aigua galopaven pel cel… (Sal oberta) 61
Les xiquetes del meu poble… (Cau de llunes) 146, 147
Llengua A (Escarsers) 152
Lluna negra (Bruixa de dol) 97
M’he mirat al mirall i et veig a tu… (La germana, l’estrangera) 143
Mai cap amant no ha gosat arribar... (Sal oberta) 63
M’ets present com un déu, com un diable… (Bruixa de dol) 81
Negar-me en tu desposseir-me… (Desglaç) 65
No escanyis la petita que viu, rebel, en mi… (Desglaç) 144
No sé estimar-te sense el feix… (Desglaç) 68
Per tu retorno d’un exili vell (Desglaç) 47, 51
Perquè t’estimo, estimo les teves cicatrius… (Desglaç) 64
Res no et serà pres: vindrà tan sols (Raó del cos) 131, 132, 154
Saps? M’agrada el teu cap i m’agrada el teu cul (Sal oberta) 138
Si perd l’amor fins el seu nom… (Desglaç) 13, 55, 152
Tanit (Cau de llunes) 100
Tinc dins del cap un home… (Desglaç) 148
Triar (Escarsers) 126
València d’Àneu (Raó del cos) 145
Velles corrandes per a la Pepa (Bruixa de dol) 87
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Veus?, només tu camines pels meus prats… (Bruixa de dol) 82
Vint bales foren, vint bales… (Cau de llunes) 148
Vuit de març (Bruixa de dol) 76, 78, 81, 87, 98, 102
Zodíac (Bruixa de dol) 27, 33, 35, 40, 78, 82, 86
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Aguado, Neus 20, 44, 127, 129
Aguilar-Amat, Anna 138
Akhmàtova, Anna 130
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Dalí, Salvador 144
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col·lecció quaderns, 4
fundació
maria-mercè Marçal
Heus aquí la glòria i la misèria de la literatura: que
mai no podem curullar la capacitat de significar
dels textos literaris, que no en podem saturar els
sentits. Llegir, interpretar i traduir són noms diferents per a operacions molt properes, indestriables, que es podrien recollir sota el paraigua de la
reescriptura; allò que al capdavall dóna vida al text,
en reconeix l’existència, el fa ser text que ens fa
ser, perquè en definitiva són els textos que ens llegeixen a nosaltres.
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Qui tradueix reescriu, rellegeix, s’obre al diàleg
amb el text. A la vegada, escriure i llegir impliquen sempre el gest d’una traducció. Joc de miralls que multiplica i remet inevitablement a un
altre espai, a un altre temps, a una veu que no és
només la nostra. És aquest doble sentit d’anada
i tornada —i de tornada i anada— entre traducció, escriptura i lectura allò que volia reflectir la
programació de la quarta edició de les Jornades
Marçalianes, que va tenir lloc a Barcelona del 6 al
12 de novembre del 2012 sota el títol «I en el foc
nou d’una altra llengua». El volum que teniu a les
mans n’és la foguera viva.

