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Dolor de ser tan diferent de tu.
Dolor d’una semblança sense termes...
Dolor de ser i no ser tu: desig.

Maria-Mercè Marçal, Desglaç



Introducció

Li agraïa que m’agradés, i que així,  
en la fosca alquímia del desig, la paraula es fes carn.

Kerimée sobre Renée Vivien, La passió segons Renée Vivien 

Molts escriptors, com ara Cristina Peri Rossi i Antonio 
Benítez Rojo, han comentat que sense desig no hi hauria 
literatura. Per convertir en text el que Benítez Rojo ha 
descrit com el pretext que sorgeix del desig de l’escriptor 
o escriptora, cal afegir-hi el desig dels lectors. A més a 
més, a l’àmbit dels estudis queer molts crítics comenten 
que els textos són sovint els cossos amb els quals els lec-
tors tenen la seva primera trobada eròtica, freqüentment 
impulsada pel desig de la identificació. La mateixa Sara 
T. descriu aquest anhel pel «miratge-miracle del mirall» 
a La passió segons Renée Vivien. El desig, l’erotisme i la 
sexualitat són eixos vitals a l’obra de la Maria-Mercè 
Marçal i són temes d’investigació que tenim en comú 
Marta Segarra, Brad Epps i jo, els organitzadors de la 
jornada a Cambridge que va tenir lloc l’11 de novem-
bre de 2016 en el marc de les VI Jornades Marçalianes 
«Dolor de ser i no ser tu: desig» (Barcelona-Cambridge). 

A l’hora de planificar el programa, vam considerar el 
desig com un agent eròtic i més que eròtic, la textualitat 
com a sexualitat i com a socialitat en un sentit més ampli. 
La tensió que pot provocar la diferència i les exclusions 
d’alguns discursos de pertinença basats en la semblança, o 
sigui el dolor de ser i no ser l’altre, va esdevenir encara més 
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I sobretot vull agrair de tot cor a les ponents i el 
ponent el seu compromís intel·lectual i humà. Van ofe-
rir les seves contribucions apassionades des d’una gran 
varietat de perspectives. Vam parlar de la dissidència 
corporal, la traducció, la interculturalitat i l’animalitat, 
entre altres temes. La jornada va prosseguir amb un alt 
grau de pensament rigorós, però el record que més me’n 
queda són les emocions del dia. Cal resistir a la deshu-
manització provocada per les exigències del món aca-
dèmic cada vegada més neoliberal, i aquest dia ho vam 
fer. No sempre vam estar d’acord en les nostres lectures, 
però, en un context amorós, la diferència ens va enriquir. 
En la fosca alquímia del desig, la paraula es va fer carn, 
gràcies a la passió de totes les persones presents.

Al principi de la jornada, Brad Epps va parlar de la 
barreja de la germanor i l’estrangeria, una barreja ètica-
ment i políticament urgent en una època marcada cada cop 
més per polítiques excloents i pel rebuig. Va recordar que 
encara que ens hàgim oblidat dels altres dins nosaltres i del 
nosaltres dins els altres, l’estrangeria habita l’ésser humà 
des del naixement. En les seves paraules, vam dedicar la 
jornada a «l’estrangeria de tota persona germana i a la ger-
manor de tota persona estrangera, a una humanitat fràgil 
i fracturada, però també recalcitrant i resistent». És una 
humanitat que habita el dolor i el desig «de ser i no ser tu». 

Natasha Tanna, coorganitzadora de les  
VI Jornades Marçalianes

Universitat de Cambridge

16

important en el context polític de l’any de les Jornades. El 
8 de novembre de 2016, pocs dies abans, Donald Trump 
havia guanyat les eleccions presidencials als Estats Units. 
Uns mesos abans al Regne Unit el referèndum sobre el 
Brexit havia estat dominat per discursos violents i xenòfobs. 

Les obres de Marçal ens parlen del plaer i del dolor 
del desig, de les possibilitats i les restriccions de la iden-
tificació, de la desidentificació i, a més a més, de l’exclu-
sió. Aleshores, vam voler explorar les seves perspectives 
matisades sobre la potencialitat i els perills de distintes 
maneres de navegar en el desig humà per connexió, 
comunitat i pertinença. 

La jornada a Cambridge va ser la primera activitat de 
les Jornades Marçalianes que es va fer fora dels Països 
Catalans. Va ser una oportunitat per a fomentar el dià-
leg ja existent entre persones investigadores radicades al 
Regne Unit, a Irlanda i a Catalunya. Personalment, va 
ser un veritable privilegi poder fer aquesta jornada a la 
Universitat de Cambridge, el lloc on havia començat a 
aprendre català vuit anys abans.

Vull aprofitar per donar les gràcies a les institucions i 
persones que van fer possible la jornada: el Departament 
d’Espanyol i Portuguès de la Universitat de Cambridge; 
ADHUC: Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat 
de la Universitat de Barcelona; Laboratoire d’Études 
de Genre et de Sexualité - LEGS del Centre National 
de la Recherche Scientifique; l’Institut Ramon Llull; la 
Fundació Maria-Mercè Marçal; l’Emmanuel College i Ola 
Gocławska, pel seu ajut en la gravació de les ponències. 
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BARCELONA 

Dijous, 3 de novembre

19.30 h  Inauguració de l’exposició  
Dolor de ser i no ser tu: desig
Set joves artistes de diferents disciplines inter-
preten l’obra de Maria-Mercè Marçal.  
Amb Ruth Cepedano, Maria Jacarilla, Nadia 
Sanmartin, Octavi Serra, Andrea Torres 
Balaguer, Mateu Targa i Laura Torres Bauzà.

 Concert de Meritxell Gené
 Ens cantarà poemes marçalians i d’altres autores.

Dimecres, 9 de novembre

19.30 h Presentació de l’antologia marçaliana  
 Con hilos de olvido / Amb fils d’oblit,  
 editada i traduïda al castellà per Neus Aguado.

Amb Neus Aguado, Carmen Oliart  
i Fina Birulés.

Dimecres, 16 de novembre

19.30 h Presentació del llibre
La passió segons Maria-Mercè Marçal. Dietari 
d’una amistat, de Josefa Contijoch. 
Amb Josefa Contijoch, Maria Sevilla  
i Maria Cabrera.

Dijous, 24 de novembre

20 h Recital
Quinze joves poetes llegeixen els versos de 
Maria-Mercè Marçal i estableixen un diàleg 
amb la seva pròpia obra poètica. 
Amb Míriam Cano, Laia Carbonell, David 
Caño, Eduard Escoffet, Anna Gual, Maria 
Antònia Massanet, Sònia Moll, Josep 
Pedrals, Anna Pentinat, Esteve Plantada, 
Laia Prat, Raquel Santanera, Aina Torres, 
Laura Torres Bauzà i Blanca Llum Vidal.

CAMBRIDGE 

Divendres, 11 de novembre

19.30 h Obertura de la jornada
Brad Epps (University of Cambridge), Marta 
Segarra (CNRS / Universitat de Barcelona) i 
Natasha Tanna (University of Cambridge).

10 h    Primera sessió:   
Helena González Fernández (ADHUC, 
Universitat de Barcelona): «“Anem a Mitilene!” 
L’orgull lèsbic a La passió segons Renée Vivien» 

    Dominic Keown (University of Cambridge): 
«La sonata marçaliana: sexe i seducció a “Joc 
de màscares”» 
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11.30 h  Pausa cafè 

11.45 h   Segona sessió:   
Natasha Tanna (University of Cambridge): 
«L’erotisme de la investigació a La passió 
segons Renée Vivien»

   Maria Sevilla  (Universitat de Barcelona):  
«I amb la glotis paralitzada et maleeixo, 
mare: formes de dissidència corporal a La 
passió segons Renée Vivien»

13 h  Pausa migdia 

14.30 h   Tercera sessió:   
Marta Font Espriu (ADHUC): «Els versos 
marçalians a ‘mercè del desig’: una formalit-
zació de la desmesura»  
Elisenda Marcer (University of Birmingham): 
«Espais fronterers amb el jo animal i l’experi-
ència del desig en Maria-Mercè Marçal»

15.45 h  Pausa

14.30 h   Quarta sessió:   
Helena Buffery (University College Cork): 
«Desiring Lines: The Translation Practice of 
Maria-Mercè Marçal»

  Heura Marçal (Barcelona): Presentació de les 
novetats en la bibliografia marçaliana

17.30 h Debat conclusiu
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«Anem a Mitilene!».  
Les estrangeres i l’orgull1

Helena González Fernández

La passió segons Renée Vivien (1994)2 reprèn el llegat de 
Sapho-1900, també dita Renée Vivien, que era el pseu-
dònim triat per Pauline Mary Tarn. Parteix d’una volun-
tat de reconeixement genealògic, de responsabilitat amb 
el llegat perdut i d’emmirallament en aquelles que van 
arribar com a estrangeres a Mitilene, tot obrint el segle 
xx, amb la intenció de fundar una comunitat atemporal 
d’amazones. La novel·la defuig la temptació inaugural i, 
ben al contrari, actua com a enllaç entre començament 
i final de segle, entre el passat i el futur, per oferir un 
relat renovat de celebració, desig i orgull. «Una dona, 
ho sé prou, se’n recordarà», «[u]na dona, ho sé prou, no 
ens oblidarà...», són les paraules de Vivien que Marçal 
repeteix en la monodia (La passió, pàg. 341 i 348).

Proposo un apropament a l’estrangera i l’orgull lèsbic 
en aquest darrer text ficcional, que llegiré com a text 
aïllat o, si es vol, com a part singular en relació amb la 
resta del llibre. Com ja han suggerit en els seus estudis 

1.  Aquest capítol és resultat del projecte de recerca finançat Tránsfugas 
(FEM2017-83974-P MINECO/AEI/FEDER, UE) i del grup de 
recerca consolidat CiPD (2017 SGR 588).

2.  Per a la citació es fa servir la reedició de 1995.
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per tal de presentar el protagonista, mostrar i produir 
desconfiança envers el prestigi de l’ànsia de novetat, evi-
denciar la manca d’honestedat de l’autor literari del seu 
temps. En la banda contrària, Marçal utilitza la posició 
final per deixar constància epigonal d’un llegat literari 
cabdal per a l’escriptura lèsbica, que s’ofereix a qui el 
vulgui reprendre, de la persistència del desig, que s’escriu 
tenint en compte les lectores que vindran: «[a]quells 
que naixeran després de nosaltres» (La passió, pàg. 348). 
«Falcar el futur», en digué Chavarria.6 

Em centraré només en aquesta part final perquè, tot 
i que inscrita en la poètica de la fragmentació que carac-
teritza la novel·la postmoderna, antecedeix les formes 
híbrides d’escriptura en primera persona que caracteritzen 
el començament del segle xxi, particularment aquella fór-
mula híbrida autoficció-manifest que caracteritza la pro-
ducció postfeminista. En el seu article més citat sobre el 
manifest literari, Claude Abastado assenyala les tres estra-
tègies estructurals del manifest: enunciats comminatoris; 
teatralització de les idees mitjançant un tractament espe-
cial de l’aparell d’enunciació, i, finalment, desconstrucció 
dels models canònics.7 Totes tres estratègies es troben a 
la monodia, però subjectes a un marcat to líric que per-
met que la primera persona se situï alhora en l’actitud de 
revolta i l’apel·lació a la confessió. Aquesta indetermina-

6.  Chavarria, Adrià. «Una lectura de La passió segons Renée Vivien, novel·la 
de Maria-Mercè Marçal», pàg. 108.

7.  Abastado, Claude. «Introduction à l’analyse des manifestes», Littérature, 
núm. 39 (1980), pàg. 9-10.

Lluïsa Julià3 i Adrià Chavarria,4 en aquesta monodia 
s’estableix una poètica compartida que va de les citacions 
de Renée Vivien, traduïdes per Maria-Mercè Marçal, als 
fragments on les glossa, la qual cosa reclama un apropa-
ment a la forma. La seva autonomia resulta evident des 
de l’índex, on apareix en el mateix nivell que l’introit i les 
dues parts de la novel·la. Considero aquesta part com a 
text aïllat no pas per esqueixar-la de l’arquitectura de la 
novel·la, sinó per afegir una altra possibilitat d’anàlisi i, 
també, afavorir la lectura d’aquest text des d’altres gène-
res i pactes de lectura, en la línia interpretativa insinuada 
per Biel Mesquida quan afirma: «Un poema? Per mi el 
seu millor poema és la novel·la La passió segons Renée 
Vivien, que jo consider que és un poema».5

La funció d’aquesta monodia és apel·lar a qui llegeix, 
apel·lar a la seva raó lectora per tal que pugui llegir més 
enllà de la peripècia narrativa. Recorda, en aquest sentit, 
el pròleg que obre El caballero de las botas azules (1867) 
de Rosalía de Castro, titulat «Un hombre y una musa». 
Castro situa aquest diàleg paròdic en posició prologal 

3.  Julià, Lluïsa. «Monodia final. Un breviari líric i sororal de Maria-
Mercè Marçal - Renée Vivien - Safo», Serra d’Or, núm. 583-584 
(2008), pàg. 34-36. Julià, Lluïsa. «Fragments d’un discurs abolit 
(La passió segons Renée Vivien: monodia final)». A: Lire/Llegir 
Maria-Mercè Marçal. À propos de / Sobre ‘Bruixa de dol’. Canet: 
Trabucaire, 2012, pàg. 43-50. 

4.  Chavarria, Adrià. «Una lectura de La passió segons Renée Vivien, novel·la 
de Maria-Mercè Marçal», L’Aiguadolç, núm. 35 (2008), pàg. 117.

5.  Zaballa, Bel. «Alcem la copa amb Maria-Mercè Marçal, quinze anys 
després de la seva mort», Vilaweb, 13 de febrer de 2013.
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para poder hablar de función manifiesto es necesario prestar 
atención específica a un conjunto de factores relacionados 
con la producción y con la recepción de los discursos (inclu-
yendo la crítica como modo especial de recepción). Desde 
este punto de vista pragmático, se entiende que la existencia 
de la función deriva de la adición de intenciones y efectos.9

Ens situem, doncs, en el camí del text-lectura pro-
posat per Barthes a «Écrire la lecture» (1970),10 com 
una forma d’interpretació del text literari que rau en la 
instància lectora: obrir el text, exposar-lo a la lectura, 
conduir cap al reconeixement de la veritat lúdica, fer tre-
ballar el cos resseguint les crides que emergeixen del text 
ja que «[l]a lecture syncopée par les idées, les émotions, 
les souvenirs, les désirs qu’elle suscite n’est pas une lectu-
re à la derive».11 Pérez Fontdevila proposa llegir La passió 
segons Renée Vivien com a escenificació «d’un desig de 
l’autora i del desig de l’autora que inaugura l’escriptura», 
tot partint d’El plaer del text de Roland Barthes.12 No hi

9.   Sobrino Freire, Iria. «El manifiesto artístico: una aproximación al estu-
dio de su funcionamiento en el campo de producción cultural», Proyecto 
Ensayo Hispánico, 2001.

10.  Barthes, Roland. Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. París: 
Seuil, 1984.

11.  Piégay-Gros, Nathalie. Le Lecteur. París: Flammarion, 2002, pàg. 45.

12.  Pérez Fontdevila, Aina. «Des de / cap a Mitilene, com si hi hagués un 
món. L’entre faç i faç de Renée Vivien i Maria-Mercè Marçal». A: IV 
Jornades Marçalianes. I en el foc nou d’una altra llengua. Sabadell: Fundació 
Maria-Mercè Marçal, 2013, pàg. 109-124. 

ció és un factor constitutiu de la complexitat de la primera 
persona en la ficció de finals del segle xx i s’allunya del 
jo determinat dels manifestos de començaments de segle. 
Això no impedeix que la «Monòdia final» es llegeixi sota 
l’efecte manifest, com intentaré defensar més endavant.

La clau de lectura de la monodia sorgeix de l’orgull 
desafiant de les escriptures dissidents transfeministes, 
que porta a revisar com es modela l’orgull de l’estrangera 
en el «jo manifesto» de la «Monòdia final». 

Tot i les diferències —ja que el transfeminisme 
rebutja bona part del llegat i de la política identitària 
del feminisme precedent— comparteixen una actitud 
d’afirmació i desafiament polític en primera perso-
na, la reivindicació de la identitat i de les pràctiques 
sexuals divergents (lesbiana/puta), la dissolució de fron-
teres entre la ficció i l’experiència. Hi ha incomptables 
diferències, però aquesta no vol ser pas una lectura 
historicista ni generativa; no afirmo un model que es 
ressegueix en les escriptures posteriors —cosa ben difí-
cil en aquest precís canvi generacional de desconfiança 
queer envers el marc conceptual identitari. Més aviat al 
contrari. Tot i que la monodia es presenta sota la forma 
de llegat testamentari, s’hi aprecia el que Abastado ano-
mena l’effet manifest.8 Si el manifest respon a una inten-
ció autorial explícita d’afirmació artística transgressora, 
l’efecte manifest es produeix en la recepció de l’obra 
degut a un context ideològic i històric determinat que 
porta a ressignificar-la més enllà de la fal·làcia autorial. 

8.  Abastado, Claude. «Introduction à l’analyse des manifestes», pàg. 4-5.
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la que va poder amar i escriure a Lesbos. Així el primer 
viatge de Vivien i Barney a l’illa sorgeix com un con-
tundent gest iniciàtic de reescriptura dels orígens des 
de l’orgull de la sexualitat de/entre les dones. Vivien hi 
estiuejarà cada any fins a la seva mort. De llavors ençà, 
el viatge a l’illa de Safo és gairebé obligatori, tal com es 
recull en el diccionari de les amants de Monique Wittig 
—també viatgera a Lesbos— i Sande Zeig.

Lesbos. Según la opinión de todas, Lesbos es un lugar par-
ticular. Unas dicen que solo las lesbianas frecuentan Lesbos. 
Otras son de la opinión de que todas las amantes van alguna 
vez. Las portadoras de fábulas dicen que ellas también van 
a Lesbos.14

Els mots propicien el viatge de Vivien. Són mots 
que arrosseguen la vergonya, el silenci, la marginació, 
la negació, la patologització: safisme, sàfica, lesbiana, les-
bianisme... En anglès el terme sapphic (i derivats) apareix 
per primera vegada en el llenguatge mèdic britànic en la 
darrera dècada del segle xix. Segons André Lardinois 
lesbiana (i derivats) apareix per primera vegada en el 
llenguatge mèdic en aquest mateix període: el 1842 en 
francès, el 1847 en alemany, el 1870 en anglès. Cal tenir 
en compte, però, que ja es documentava, sense connota-
cions patològiques, en la comèdia àtica, el segle v a. C., 
«when the verb lesbi[a]zein (to act like one from Lesbos) 

14.  Wittig, Monique; Zeig, Sande. Borrador para un diccionario de las aman-
tes. Barcelona: Lumen, 1981, pàg. 128.

ha contradicció entre la seva perspectiva autorial i la que 
es proposa aquí.

Abastado afirma que la poètica del manifest se situa 
en la cruïlla entre saber, poder i desitjar.13 En aquesta 
cruïlla se situa la monodia: el saber que procedeix dels 
textos de Vivien i Safo; el poder com a potència de la 
primera persona, tan afirmativa; el desig de Desig per 
legitimar les dones que entraran com a estrangeres al 
territori mític de Mitilene.

En el saber, poder i desitjar hi ha una lògica de con-
tinuïtat del llegat secular —Safo, Vivien, Marçal— però 
també l’ànsia de continuïtat disruptiva. La monodia 
comença precisament en el futur: «En el futur gris 
com una alba incerta, algú, ho sé prou, es recordarà de 
nosaltres, quan vegi cremar, sobre l’ambre de la plana, la 
tardor d’ulls vermells. [...] Una dona que durà en el seu 
front el misteri dolç i violent. Estimarà la boira lleugera 
que fumeja i...» (La passió, pàg. 341). 

Entrar estrangera a Mitilene

L’estiu de 1900 les escriptores Renée Vivien i Natalie 
Barney visiten Mitilene per primera vegada i acla-
men Safo, aquella ombra que s’allarga ferma des de 
l’Antiguitat i que, tot obrint el segle xx, es reescriu com 
a celebració. Safo, la que legitima. Safo, la que ofereix 
models d’escriptura eròtica i amorosa entre dones. Safo, 

13.  Abastado, Claude. «Introduction à l’analyse des manifestes», pàg. 5-7.
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peregrinación constitutiva».18 L’estiu de 2015, però, una 
multitud de refugiades (i el femení és inclusiu) creua el 
Mediterrani de manera dramàtica, arriba a Mitilene i a 
totes les platges de Lesbos. Els seus cossos i els seus crits, 
de cara cap a nosaltres, no tenen resposta però ens aver-
gonyeixen. L’illa perd el seu caràcter d’utopia celebrativa 
i es converteix en port de pas per arribar al «paradís» 
defallit d’Europa, que, malgrat els seus conforts, quan 
s’hi entra com a estrangera, queda ben lluny de ser un 
verger. Abans d’avançar, però, han de romandre als 
camps. Aquesta multitud s’amalgama en les grans xifres 
de nombres incerts, i s’arronsen els rostres, els noms, 
qualsevol rastre de singularitat, malgrat que s’hagi ano-
menat «crisi humanitària». Per a les persones refugiades 
Mitilene, Lesbos, és la violència fronterera, l’habitació 
residual. I els camins del mar que arriben a l’illa seguei-
xen un llarg cementiri marí.

Lésvos se ha convertido en la Tijuana de Europa. Mytilini 
tiene la vibración y la violencia de una frontera militarizada. 
Máxima vigilancia de Estado, máxima precariedad del cuerpo 
migrante.19

Gran és el canvi en el territori viscut de l’illa de Lesbos 
el 2015. El paradís de les amazones, el territori somniat 

18.  Preciado, Paul B. «Viaje a Lésvos», El Estado Mental (18 de juliol de 
2016).

19.  Preciado, Paul B. «Viaje a Lésvos», El Estado Mental (18 de juliol de 
2016).

was used to denote fellatio performed by females».15 
L’apropiació de la figura i l’obra sàfica fa que l’illa esde-
vingui paradís per a una potencial comunitat utòpica de 
dones lesbianes a partir de la recuperació del llegat literari 
d’una poeta. O dit amb paraules d’Aina Pérez Fontdevila: 
«l’illa, el text, com a lloc comú, entre Marçal i Vivien, 
entre jo i Marçal, entre tu i Vivien, entre tu i jo».16 Només 
després de la navegació —és a dir, després de la voluntat 
de trencar amb la «ciutat»— s’arriba a aquesta illa per fer 
part d’una comunitat estable i atemporal que s’afirma en 
la sexualitat lliure entre iguals i en l’espai insular.17 

Entrar estrangera a Mitilene. En el repertori cul-
tural contemporani Lesbos és territori lliure per a les 
amazones; illot de reconeixement, de celebració. En un 
procés de continuïtat i memòria, l’illa en la qual Safo va 
escriure en el passat es reescriu com a lloc en el qual la 
lliure expressió de les dones i del desig, ara anomenat 
afirmativament lèsbic, és possible. Possible fins al punt 
de convertir-se en important lloc de viatge de forma-
ció: «El viaje a Lésvos era para una lesbiana radical una 

15.  Kantsa, Venetia. «Lesvia: (i) A same-sex desiring woman (ii) A 
woman inhabitant of Lesbos Island»: The Re-introduction of a 
Word of Greek Origin into Modern Greece». A: Language and 
Sexuality (through and) beyond Gender. Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing, 2010, pàg. 27. 

16.  Pérez Fontdevila, Aina. «Des de / cap a Mitilene, com si hi 
hagués un món. L’entre faç i faç de Renée Vivien i Maria-Mercè 
Marçal», pàg. 122. 

17.  Gordon, Pamela. «Introduction». A: Sappho, Poems and 
Fragments. Indianapolis/Cambridge: Hackett, 2002, pàg. x. 
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alhora que vas aconduïda. Tinc la impressió que una poesia 
més continguda necessita menys pautes externes i, en canvi, 
la poesia més passional, més desbordada, les reclama. Una 
estructura formal ben delimitada no m’és cap impediment, 
sinó tot el contrari: m’imposa uns límits dins dels quals puc 
organitzar una experiència que pot ser desbordada.20

La memòria lectora porta a llegir la monodia tenint 
present el rigorós treball formal de les sextines marçalianes, 
que també responen a un projecte autorial que vol eviden-
ciar des de la forma del text les petjades genealògiques: 

L’extraordinària apropiació que fa Marçal de la sextina 
s’ajusta al seu projecte genealògic més gran de crear diverses 
xarxes intertextuals d’al·lusions subtils i referències incor-
porades a escriptors i artistes. [...] Explorant les sextines 
de Terra de Mai com a (re)articulacions performatives del 
discurs autoritari (seguint Judith Butler), ens recorda que 
les seves reiteracions poètiques encarnen alguna cosa més 
que simples rèpliques, que l’èxit de les seves citacions rau en 
l’acumulació d’autoritat poètica a través de cada reiteració.21 

La forma rítmica d’aquesta monodia, amb la combi-
nació rítmica de citacions de Vivien i glosses de Marçal, 
condueix un llegat vital i actua com a contenidor d’un 
camp emocional que es vol contagiar. 

20.  Nadal, Marta. Converses literàries. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1991, pàg. 77-78.

21.  McCarron, Melissa. «Terra de Mai (1982)», Visat, núm. 16 (2013).

per les escriptores, la utopia de les dones sàfiques esdevé 
infern o purgatori, malgrat els esforços d’aquelles xarxes 
femenines de la cura que ara es fan càrrec del lloc: les 
dones que viuen a l’illa, cuidadores de les persones refu-
giades, i un munt d’organitzacions, com les Dirty Girls of 
Lesvos, que renten la roba que han deixat les refugiades 
en el seu trànsit per Lesbos per vestir l’onada humana 
següent. Lesbos esdevé en aquest present un territori 
afectiu saturat d’emocions i vivències contradictòries. 

Ara, entrar estrangera a Mitilene per rellegir Lesbos 
segons Marçal implica, doncs, trepitjar un territori real 
i imaginat saturat d’emocions viscudes, de cossos que 
interpel·len poderosament, d’un desig d’alliberament, i 
alhora de la constatació de la vulnerabilitat i el vincle. És 
això el que roman en la vivència de l’estrangeria des de 
Vivien i Marçal fins a les Dirty Girls of Lesvos. 

La monodia de la precària: rearticulacions performa-
tives

La lectura sincopada barthiana ressegueix la forma 
literària i permet evidenciar la tensió existent en el treball 
minuciós del llenguatge literari de Marçal a la seva mono-
dia, que dona cos i alhora conté els excessos de la passió. 

tinc molta tendència a utilitzar formes preestablertes. En 
el fons, és com buscar una mena de pautes mitjançant les 
quals puguis continuar la teva experiència de trencar límits 
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En sentit estricte, la «Monòdia final» és el cant d’una 
única veu, la narradora de La passió, en el moment en 
què pren consciència de la seva mort. Aquesta mena 
d’autobiografia testamentària, que arranca amb les dates 
i llocs de naixement i mort de Renée Vivien, s’obre pre-
cisament així per indicar el seu caràcter pòstum. Com és 
habitual en les disposicions testamentàries, inclou una 
declaració de darreres voluntats que s’hauria de llegir 
amb una significativa distància irònica. S’ha de descon-
fiar de les humiliatio en els exordis de les escriptores, i 
el mateix s’ha de fer en els textos epilogals. La monodia 
clou amb una darrera voluntat: «Oblidem doncs el que 
acabo de dir», però aquesta negació de reconeixement 
es fa servir com a figura de distància, com a manera 
d’apel·lació que sacseja qui llegeix, i que de fet té prou 
evidència per no oblidar tot el que s’ha dit, i alhora com 
una via per resoldre el final sense caure en la valoració 
moralista i dogmàtica i, per descomptat, com un desa-
fiament a la història mateixa. Aquesta actitud desafiant 
obre punts de contacte amb el poema-senyera de la 
poeta gallega Xohana Torres, «Penélope»,22 en el qual 
una veu oracular examina el paisatge (les vinyes, el mar, 
la incerta última llum) i afavoreix que la Penèlope pren-
gui la decisió de navegar en direcció al capvespre, cap a 
l’horitzó atlàntic, en una metàfora de la navegació sense 
rumb: «EU TAMÉN NAVEGAR». L’ambientació, el 
paisatge, les referències al color violeta del capvespre, els 
 

22.  Torres, Xohana. Tempo de ría. La Corunya: Espiral Maior, 1992.

Marçal (La passió, pàg. 352) explica que la monodia 
és un collage compost per versos de Vivien que glossa, 
amb un text original, a continuació. Com es percep cla-
rament en la disposició visual de la monodia, cada vers 
insinua l’esquelet d’un poema i alhora serveix per titular 
cadascun dels divuit fragments de la monodia. El poema 
patchwork resultant de les restes poètiques de Vivien 
dona lloc a aquest poema (de la narradora de La passió).

1 Una dona, ho sé prou, se’n recordarà.
2 Sovint no temo res sinó l’oblit.
3 Heus ací el palau del dolor.
4 Com un serpent colgat, la pena ja s’adorm.
5 Era ahir la viatgera solitària…
6 M’estimbaré en els teus ulls on s’extasia la tristesa.
7 Oh forma que les mans no saben retenir…
8  Faré dels teus cabells una mortalla per enterrar els meus 

somnis.
9 L’odi ens ha unit, molt més fort que l’amor.
10 Vosaltres que em jutgeu, no sou res per a mi.
11 Oh dolçor dels meus cants, anem a Mitilene!
12 Creix com un goll el meu amor feudal.
13 El capvespre ha enrogit els arbres violeta.
14 Avui soc casta com la lluna. 
15 Més enllà de la mort persisteix el Desig.
16 Una dona, ho sé prou, no ens oblidarà...
17 Si algú parla de mi, sens dubte mentirà.
18 Oblidem, doncs, el que acabo de dir.
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L’orgull solitari de les illes

L’orgull no es una emoció gaire explorada per la crítica 
contemporània ni per la posterior, tal vegada perquè s’ha 
preferit llegir la novel·la de Marçal com un tractat sobre 
el concepte de desig i el llenguatge i la genealogia. Aquest 
pudor crític potser és degut a condicionants epistèmics 
i discursius, a la manca de models per llegir l’orgull de 
les estrangeres en el marc del gènere i la sexualitat. En 
el metallenguatge polític feminista de la segona i tercera 
onades feministes apareix més la celebració, que implica 
reunió i comunitat, que l’orgull, una emoció sota sospita, 
fins i tot negativa per a una política feminista, perquè fa 
part del llenguatge patriarcal, masculí i heroic que es vol 
defugir. O potser és degut a una voluntat de contenir 
l’excés en un motlle formal.

Marçal, però, va traçant un camí de reapropiació de 
l’orgull. Recupera el mot en un gest d’afirmació polí-
tica en la seva crida a la revolta i la tendresa, repartida 
en un full per les Dones per la Marxa Antinuclear de 
1980:

[...]
Baixeu, veniu a la dansa futura
que s’obre, verda, amb aires de revolta.
Plantem ja l’arbre de l’alliberament,
 vestim-nos d’heura.

signes celebratius del vi i els cossos de les joves, que ja 
apareixien als poemes sàfics, i la monocòrdia de la veu 
oracular del poema de X. Torres i de la primera persona 
del text final de La passió, produeixen l’efecte de proxi-
mitat textual. I això es fa palès en el «vers» més celebra-
tiu: «Oh dolçor dels meus cants, anem a Mitilene!» (La 
passió, pàg. 346). Sobre el mapa la navegació va en sentit 
oposat, al paradís sàfic i al final de la vida. La navegació 
cap a Mitilene té quelcom de retorn que no hi ha en el 
poema de X. Torres. 

Si la «Monòdia final» és una composició per a una 
veu només, com pot esdevenir la veu del nosaltres? O, 
més ben dit, com pot una monodia acollir una ferment 
de comunitat? La ficcionalització del «jo manifesto» en 
la monodia marçaliana habilita un lloc d’enunciació més 
honest, responsable i marginal que una indeterminada 
primera persona del plural, amb el seu tarannà hegemònic. 

Les auteurs d’un manifeste rompent avec l’idéologie domi-
nante et les valeurs consacrées : ils se marginalisent avec 
éclat, en appelant à tous ceux qui se sentent marginaux; ils 
accumulent ainsi un crédit et une force qui préludent à la 
conquête du pouvoir de fait.
La situation manifestaire est, par nature, précaire.23 

S’apel·la al tu tot performant l’orgull solitari de les 
precàries.

23.  Abastado, Claude. «Introduction à l’analyse des manifestes», pàg. 6.
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seu lugar e son revisados e vistos desde novas perspecti-
vas [...] Aparece o que poderiamos chamar un orgullo de 
muller.25

Adrià Chavarria va saber llegir l’orgull en La passió 
en relació amb la veritat que ve dels marges, habitada 
per cossos afectats per la seva diferència i la seva solitud.

Als marges es dona la llibertat i l’esclavitud. […] En els 
marges hi trobem orgull, però també solitud. Orgull de 
la diferència, dolor de l’anormalitat. Això sí, pot haver-hi 
molta llibertat creativa. Però hi ha molta nuesa i, tot sovint, 
orfenesa. Viure en els marges és ardu. La llei de la ciutat 
no sol entrar-hi, però la seva força ressona tan forta com la 
cavalcada d’un exèrcit enemic.26 

Marçal fa servir el mot celebració, tan habitual en els 
documents i textos feministes de les dècades de 1970 
i 1980, per afirmar la diferència de les dones i de les 
lesbianes. Però en la novel·la l’eixampla i hi dona pro-
funditat en fer-lo part del núvol sinonímic de la passió; 
és l’evidència del desbordament. El caràcter polisèmic de 
la passió la fa més rendible i suggestiva que l’orgull, tot 
i que inclou en certa mesura la modulació del mot orgull 
que es deriva del pride de les lluites per a la defensa de 

25.  Marçal, Maria-Mercè. «Conferencia no I Encontro de Poetas Peninsulares 
e das Illas», Festa da Palabra Silenciada, núm. 14 (1998), pàg. 71.

26.  Chavarria, Adrià. «Una lectura de La passió segons Renée Vivien, novel·la 
de Maria-Mercè Marçal», pàg. 110.

Iniciem la Història. Acabem
amb el segrest de l’aigua i amb l’imperi
del foc i el ferro. Inundem-nos amb fulles
 de la tendresa!
[...]
Recuperem l’orgull de dir-nos dones! 
Contra corrent, tramuntant els orígens, 
el nostre ventre serà un arc: la fletxa
 serà la vida.24

L’orgull és una emoció que incomoda per la seva 
proximitat semàntica amb la supèrbia i la vanitat i les 
seves connotacions negatives. Costa de conjugar amb 
el femení i hi ha quelcom d’oximorònic en afirmar un 
orgull patriarcal en temps d’afirmació política de la cele-
bració com una pràctica alliberadora i afirmativa de les 
dones. Amb tot Marçal intenta, amb precaució, portar 
aquesta emoció cap a l’experiència diferenciada dels cos-
sos de les dones en la seva intervenció en el I Encontro 
de Poetas Peninsulares e das Illas que va tenir lloc a Vigo 
el 1996:

temas tradicionalmente femininos, mais moi pouco presentes 
na poesía como pode ser o embarazo, o parto, o rol materno, 
a non maternidade, o aborto, a menstruación, etc., atopan o 
 
 

24.  Marçal, Maria-Mercè. Llengua abolida (1973-1988). València: 
3 i 4, 1989, pàg. 279.
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No sento orgull dels vostres elogis ni esglai de les vostres 
calúmnies. És vil i abjecta la llei que transgredeixo. [...] Aquí 
els mots ja no fan mal. Servem les portes closes. Les ànimes 
sense esperança tenen l’orgull solitari de les illes.

Oh dolçor dels meus cants, anem a Mitilene!

Heus ací, sota les violetes de la posta, Lesbos, recança i enyor 
dels déus, exili sagrat del cant. [...] Perfumarem de roses i de 
mirra els nostres cossos, on cremarà com un ferment sagrat 
la còlera del vi. 

L’orgull continua apareixent com una emoció que 
es resisteix a l’apropiació. «L’orgull solitari de les illes» 
indica l’afirmació des de la marginalitat i l’excepcionalitat 
però també la constitució de la comunitat que respon a 
l’odi. La monodia acaba en els fragments 15 i 16 (La 
passió, pàg. 348) amb la consciència de la mort, la per-
sistència del Desig i la convicció de deixar un llegat; de 
fer ofrena de vida a les dones del futur:

Més enllà de la mort persisteix el Desig.

Aquells que naixeran després de nosaltres, en aquest món on 
els cants no són sinó ranera, llançaran un sospir cap a mi, que 
estimava amb angoixa profunda [...] Els dies onejants que 
la claror matisa, les nits de perfum eternitzaran els nostres 
estremiments, la nostra ardent sofrença i el nostre bes.

les sexualitats dissidents. Resseguir la càrrega política 
d’aquests mots en aquest tombant de segle permet traçar 
un camí que va de la celebració apol·línia al desborda-
ment dionisíac, provocador, desestabilitzador, paròdic. 
Indica la superació de la invisibilitat i la manca de legi-
timitat, la superació de la vergonya i l’estigma, amb la 
ràbia, el riure, la fermesa. Les emocions no són bones ni 
dolentes en si mateixes. Mouen i commouen. 

L’efecte manifest és particularment explícit en els 
fragments sobre l’odi i l’orgull (fragments 9, 10 i 11, La 
passió, pàg. 345), en què es reacciona a una història de 
tanta tristesa:

No soc d’aquells que la massa celebra, sinó d’aquells que 
odia, perquè vaig gosar concebre que una verge enamorada 
és més bella que un home...

L’odi ens ha unit molt més fort que l’amor. 

El nostre cor ha heretat la recança, el bleix, l’agonia, de les 
dones de front feixuc, de front esblaimat. Com una veu de fera, 
de profunda remor, la nostra revolta mútuament es fa ressò i 
brama. Odiem el rostre agressiu dels mascles. Odiem el zel que 
embruta el desig. Odiem la massa i les Lleis del Món. [...] Soc 
dona: no tenia dret a la bellesa, m’havien condemnat a les llet-
jors masculines. I els teus ulls em cantaven el cant de les sirenes. 

Vosaltres que em jutgeu no sou res per a mi.
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Una dona, ho sé prou, no ens oblidarà...

Que el meu salut et segueixi més enllà del mar i dels cre-
puscles de porpra, oh dona que navegues cap a Mitilene, 
de murs vivents com una carn... Ves, estrangera, anuncia a 
l’ardent Safo que sorgí dels Temps blaus, única flor de les 
Gràcies, que jo també he teixit lentes estrofes sense tara. 

«Si algú parla de mi, sens dubte mentirà» (La passió, 
pàg. 349). Amb aquesta frase comença el darrer frag-
ment, amb el gest d’abolició del rastre que deixa la vida 
en l’escriptura i la memòria però amb la certesa celebra-
tiva d’haver assolit Mitilene. Chavarria en deia, d’això, 
«falcar el futur».

Dona que navegues cap a Mitilene...

Marçal posa el mot passió en el títol del seu llibre, i amb 
això suggereix una lectura marcada per les emocions, pel 
dolor, però també pel desig intens que indueix a percebre 
en la monodia la manifestació i el manifest de l’orgull de 
l’estrangera. L’estrangera que ha arribat a l’illa deixant 
enrere el dolor i la tristesa; que en la navegació alimenta 
la seva fúria. I l’emoció és una passió constitutiva de 
l’efecte manifest, que instaura així un lloc d’afirmació 
literària i utopia comunal. No s’ha d’oblidar, però, que la 
situació manifestària, deia Abastado, és per natura pre-
cària. La comunitat de Mitilene de Safo-Vivien-Marçal 

prometia (la felicitat del) desig en l’excepcionalitat 
insular. L’illa, Lesbos, roman com a territori imaginari 
de l’orgull humil, del desig i de l’afirmació dels afectes 
sàfics. La «Monòdia final» acaba amb el comiat de la 
narradora, ja pròxima a la mort. «Me’n vaig sense còlera, 
sense odi, com aquells que no tenen ni parents ni amics. 
Me’n vaig com es torna, alleugerida, encisada de perdo-
nar finalment l’amor i la vida. Sense pressa ni esglai» (La 
passió, pàg. 349).

Podrà mantenir-se Lesbos sota el signe de l’orgull 
solitari de les illes, el verger i la comunitat utòpica de les 
dones sàfiques que va de Vivien a Marçal després d’haver 
estat habitat per la «máxima precariedad del cuerpo 
migrante», en paraules de Preciado? Mitilene, Lesbos, 
la passió segons...
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Maria-Mercè Marçal  
davant la tradició

Dominic Keown

La precisió de la famosa divisa marçaliana —dona, de 
classe baixa i nació oprimida—1 podria implicar una certa 
reducció de perspectives, una defensa tenaç, si voleu, 
dels valors associats exclusivament amb aquest posici-
onament. Tanmateix, la latència poètica del sintagma 
següent, el «tèrbol atzur» de la seva rebel·lia, eixampla 
significativament l’horitzó. Fet i fet, adoptant els criteris 
del textualisme angloamericà ideats per Eliot2 i Bloom3 o 
el dialectisme intertextual de Bakhtin4 i Kristeva,5 el vol-
gut lirisme de la metàfora anima a explorar la relació de 
la poeta amb la tradició tot i la fermesa del seu manifest 
eticoestètic. I si, pensant en el vers català, el diàleg que 
Marçal estableix amb Brossa i Salvat-Papasseit no arriba 

1.  Marçal, Maria-Mercè. Llengua abolida (1973-1988). València: 3 i 4, 
1989 [2000], pàg. 23.

2.  Eliot, T. S. «Tradition and Individual Talent», The Egoist, núm. 4, vol. 
VI, 1919, pàg. 54-73.

3.  Bloom, Harold. The Anxiety of Influence. Oxford: Oxford University 
Press, 1973.

4.  Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination. Austin: University of 
Texas Press, 1981. (Traducció de Caryl Emerson i Michael Holquist.)

5.  Kristeva, Julia. Word, Dialogue, and Novel. Desire in Language: A Semiotic 
Approach to Literature and Art, Leon S. Roudiez (ed.). Nova York: 
Columbia U. P., 1980, pàg. 64-91.
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—molt més considerat i latent del que la diafanitat de 
l’estil implicaria— torna a subratllar tant la base ideolò-
gica marçaliana com el desig habitual en la nostra autora 
d’entrar en diàleg amb altres cultures i posar en debat les 
seves postulacions.

Segons la meva opinió, amb «Joc de màscares» ens 
situem davant una revisió d’un treball que figura entre 
els assajos més destacats del modernisme espanyol: em 
referisc, és clar, a la «Sonata de otoño» de Valle-Inclán.9 
Aquest enfrontament ens forneix un contrast fasci-
nant entre la decadència postromàntica de l’inici de la 
centúria passada i la resposta contestatària per part de 
l’escriptora finisecular. Una continuació, si voleu, de la 
censura creativa del donjuanismo de Bradomín efectuada 
per Carmen de Burgos en Ellas y ellos ó ellos y ellas.10

Temàticament parlant, les constants de l’obra origi-
nal —la nostàlgia davant el pas inexorable del temps, 
l’escapatòria (i el divertiment) que l’art ofereix davant 
aquest naufragi, i, last but not least, la complicitat del 
joc autobiogràfic— no deixen de palesar-se al llarg de 
la narració. Tots dos relats contenen una història de 
seducció i amor frustrat: el primer entre el marquès de 
Bradomín i Concha, i el segon entre Júlia, la narradora, 
i la jove Neus. Totes dues experiències, com ja hem dit, 
es veuen emmarcades per una evocació insistent del flux 

9.   Valle-Inclán, Ramón María. Memorias del Marqués de Bradomín. 
Madrid: Helénica, 1913.

10.  De Burgos, Carmen. Ellas y ellos ó ellos y ellas. Madrid: Alrededor del 
Mundo, 1917.

a sorprendre, donat el radicalisme que uneix els tres, no 
hi ha cap dubte que l’expressió de Marçal s’enriqueix 
també de la intrusió d’altres veus i altres postures —el 
cas de J.V. Foix ens en serviria d’exemple—, sense obli-
dar-se mai de la fixedat de la seva ideologia i militància. 

Senzillament, una mentalitat sempre oberta a la con-
versa creativa seria una altra característica de la nostra 
autora. A més, la seva creació representa una visió cap 
enfora que ultrapassa els límits de l’àmbit català, tal com 
ens ho demostra l’acurat estudi de Noèlia Díaz Vicedo6 
sobre la resposta de Marçal al feminisme italià; i la 
perspicaç lectura de Natasha Tanna7 de la reformulació 
lèsbica de la genealogia literària amb referència a Renée 
Vivien. És més: la innovació, experiment i complexitat 
que caracteritzen la novel·la de Marçal confirmen el 
pes que la tradició literària suposava per a l’autora i la 
corresponent lluita que ella desenvolupa en contra de 
l’ortodòxia de la seva mecànica.

Seguint l’aperturisme d’aquesta línia, la meva inten-
ció en aquesta comunicació és reflexionar sobre «Joc de 
màscares»,8 un dels tres contes que la poeta ens va deixar 
publicats. Sospito que aquest assaig en prosa poètica 

6.  Díaz Vicedo, Noèlia. Constructing Feminine Poetics in the Works of a 
Late Twentieth-Century Catalan Woman Poet: Maria-Mercè Marçal. 
Cambridge: MHRA Publications, 2014.

7.  Tanna, Natasha. Queer Genealogies in Transnational Barcelona: Maria-
Mercè Marçal, Cristina Peri Rossi, and Flavia Company. Londres: 
Legenda, 2018.

8.  Marçal, Maria-Mercè. «Joc de màscares». A: Dones soles. 14 contes. 
Barcelona: Planeta, 1995, pàg. 73-92.
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ment establert es fa sentir des de la primera línia en la 
singularitat de l’experiència:

Com si la ciutat hagués volgut afegir-se a una insòlita com-
parsa, aquell any, per carnestoltes va nevar.12

A més, en aquest cas no serà la màscara del paisatge 
rural la que s’implicarà en el teixit emotiu de la narra-
ció, sinó la de la ciutat. A diferència del seu antecessor, 
l’autora revisionista es nega a defugir la immediatesa de 
l’actualitat. Per això, l’acció no transcorre en cap indret 
arxiliterari: una casa pairal, pazo aristocràtic o entorn 
cavalleresc. En la major part, la trama es desenvolupa en 
l’entorn de cada dia: un institut, lloc educatiu i de pro-
grés, amb la vida dels seus personatges, professors i alum-
nat, ben arrelada a la banalitat del seu lloc dins la ciutat.

Tot i amb això, és en la narració de la seducció on 
trobem la més explícita divergència. En la «Sonata», la 
relació entre Concha i Bradomín (un Don Juan en plena 
decadència, «feo, católico y sentimental») no pot ser més 
convencional. L’actitud misògina s’hi manifesta en la 
condició subalterna de la infeliç Conxa, sempre atenta, 
malgrat ella mateixa, a la irresistible voluntat del seu 
pretendent. Apropiadament —i com és de costum—, el 
control masclista queda confirmat per la prepotència del 
narrador, recalcada per la delicadesa física de l’objecte de 
desig: la pal·lidesa de la bellesa tradicional de Concha, 

12.  Marçal, Maria-Mercè. «Joc de màscares». A: Dones soles. 14 contes. 
Barcelona: Planeta, 1995, pàg. 73.

estacional de la roda de l’any que fomenta un tarannà 
de nostàlgia efectuat per una barreja acronomètrica de 
flashbacks i flashforwards. Els trucs de l’autobiografia 
s’afegeixen també a accentuar aquesta prolepsi emotiva. 
Les memòries d’una persona més avançada en anys 
revivifiquen una intensa intimitat que ultrapassa els seus 
límits temporals i s’introdueix en el present i el futur del 
relat.

Tanmateix, en la revisió marçaliana aquesta dinàmica  
convencional resulta del tot invertida. La sexualitat 
amorfa de les protagonistes, és clar, seria la primera 
pedra tirada contra la tradició i, així mateix, l’edificació 
d’aquesta. Tot i amb això, amb una habilitat literària 
envejable, l’autora demostra el seu domini de la varietat 
estilística, exposant i explotant les implicacions ideolò-
giques dels possibles mitjans discursius. O, si voleu, les 
màscares que disfressen els valors convencionals de la 
literatura. 

Coincidint amb l’esquema dialògic de la literatura 
imaginada per Bakhtin,11 la resposta crítica de l’autora 
revisionista no tarda a revelar-se en aquest relat. Fet i fet, 
la data tan senyalada de carnestoltes, festa bakhtiniana 
per antonomàsia, desclou immediatament la intenció 
subversiva. D’aquesta manera l’esquema convencional i 
fix de les quatre estacions de Valle-Inclán queda sub-
vertit per l’evocació del carnestoltes, celebració mòbil, 
intersticial i sacrílega. Fet i fet, el rebuig del posiciona-

11.  Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination. Austin: University of 
Texas Press, 1981. (Traducció de Caryl Emerson i Michael Holquist.)
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del poder condicionador de la societat que cerca de 
determinar extrínsecament el comportament individual. 
I aquesta constitueix una perspicàcia que mai no acon-
segueix la Júlia, que resta, al llarg del conte, afligida per 
la recança netament literària d’un amor perdut. Al cap-
davall, l’apreciació per part d’aquesta jove de la força de 
la interpel·lació d’Althusser no fa sinó confirmar la seva 
autonomia: una autoestima tan impressionant com l’ha-
bilitat autorial d’expressar-la en un registre convincent, 
ple de vivacitat conversacional, recalcada pel dinamisme 
adolescent de l’anàfora verbal: 

Ella va dir: és que amb els homes has d’anar en pla fort. Això 
és el que els va. Potser a tu també t’agradaria, si t’ho fes jo... I 
ho va fer, i no em va agradar, i vam riure, i va desistir. Encara 
rient va dir: No sé ben bé ni si m’agrada a mi. En el fons és 
massa difícil saber què és el que t’agrada de debò i què t’agrada 
perquè als altres els agrada que t’agradi. 13

En conclusió: en la seva versió d’una història senti-
mental, emmarcada romànticament en la roda de l’any, 
Marçal es desvia radicalment de la pràctica habitual. A 
la seva estimada li lleva la màscara deshumanitzadora 
d’objecte de desig, ideal o epígon. Tant és així que, 
al final, aquesta s’escapa literalment de les mans de la 
narradora i gaudeix d’una experiència realitzadora. Ben 
al contrari, la Júlia queda inquieta, intranquil·la, insatis-

13.  Marçal, Maria-Mercè. «Joc de màscares». A: Dones soles. 14 contes. 
Barcelona: Planeta, 1995, pàg. 84. El subratllat és meu.

per exemple, no triga a convertir-se en la blancor de la 
mort. Sorprenentment —i llevant una vegada més la 
màscara de la fórmula en voga—, amb Marçal trobem 
que, al llarg del conte, no és pas l’autoritat de la narra-
dora la que surt enfortida, sinó la presència de l’objecte 
de desig, la Neus. Per tant, l’esquema convencional i la 
seva mecànica queden del tot invertits. En el nostre cas, 
la figura que sol controlar el discurs veu qüestionada 
sistemàticament la seva autoritat en deferència a l’esti-
mada, que, segons el gènere —amb la inferioritat del seu 
estatus— hauria d’interpretar un paper subaltern. 

Per tant, la ironia d’aquesta representació i la feblesa 
que caracteritza la Júlia imbueix l’experiència amb una 
autocrítica refrescant davant la seguretat de la mentalitat 
establerta. No és la professora, assegurada, professional i 
experimentada, qui controla l’aventura sentimental, sinó 
la seva alumna adolescent. I, al final del conte, uns desset 
anys després, trobem que la Neus és ja una dona madura 
i mare. Gaudeix d’una relació estable, a diferència de la 
narradora que resta sola, enyoradissa i frustrada: incapaç 
d’avançar en la vida per la seva inhabilitat de superar un 
previ fracàs amorós. Per tant, malgrat la imitació estilís-
tica de Valle-Inclán, el relat marçalià sembla centrar-se 
principalment en un altre tema: l’autonomia de la Neus, 
que arriba a convertir-se en un projecte de bastiment 
individual que l’autora (no pas la narradora) abraça amb 
tota contundència.

De fet, l’exemple més contundent de la independèn-
cia de la Neus és potser la seva comprensió de la coerció 
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feta i nostàlgicament frustrada en l’acceptació de la seva 
condició. No cal dir que la tristor, l’apatia i la buidor de 
la vida d’aquesta —contrastant sempre amb la plenitud 
vital de la Neus— indicarien, una vegada més, el rebuig 
de la poeta del plantejament convencional i els valors 
eticoestètics que aquest empara. I és precisament aquesta 
actitud inconformista, de volguda i contínua ruptura i 
inversió, la que és tan emblemàtica del «tèrbol atzur» de 
la rebel·lia de Maria-Mercè Marçal en la seva lluita, no 
sols de classe, de nació i de gènere, sinó també en contra 
de l’establishment i la representació literària de la seva 
qüestionable moral.
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L’erotisme de la investigació  
a La passió segons Renée Vivien

Natasha Tanna

Què fem, exactament, quan investiguem escriptores del 
passat? Fem viure el passat... El ressuscitem. El revivim. 
L’encarnem. En aquesta conferència em centraré en la 
investigació que fan Sara T. i Marçal a La passió segons 
Renée Vivien (1994) sobre la poeta epònima. Sara. T, evi-
dentment un alter ego per a Marçal mateixa, i la princi-
pal representant diegètica de la lectora, està investigant, 
com suposo que ja sabeu, la vida de Renée Vivien en els 
anys vuitanta per a escriure un guió per a una pel·lícula 
sobre la poeta. Renée Vivien és el pseudònim provocatiu 
de l’escriptora Pauline Mary Tarn, que es va traslladar a 
París el 1898, i que va adoptar el francès com a llengua 
d’expressió en l’escriptura. Renée, que vol dir ‘renascuda’ 
en francès, simbolitza el fet que Renée va considerar el 
trasllat com una oportunitat de reinventar-se com a he-
reva d’una tradició sàfica, i es refereix a ella mateixa com 
Safo-1900. Sara T., com indica el seu nom, que conté la 
paraula ara, representa el present de la diègesi. 

Els apunts de Marçal mostren que havia pensat a ano-
menar la «narradora» Paulina / Paula T., la qual cosa em-
fatitza la genealogia que traça amb Pauline Mary Tarn, 
i els seus apunts també realcen la correspondència entre 
ella i Sara T., com podem veure aquí: 

Tanna, Natasha. Queer Genealogies in Transnational 
Barcelona: Maria-Mercè Marçal, Cristina Peri Rossi, and 
Flavia Company. Londres: Legenda, 2018.

Valle-Inclán, Ramón María. Memorias del Marqués de 
Bradomín. Madrid: Helénica, 1913.
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cats) suggereixen la inevitabilitat de les ruptures i tren-
caments i una genealogia fragmentada. No obstant això, 
Sara T. fa un gran esforç per visualitzar Renée Vivien, 
per fer-la viure mitjançant el guió.

Tenint en compte la noció de Michel Foucault de la 
genealogia fragmentada2 i la teoria de «lesbian : writing» 
d’Elizabeth Meese,3 proposaré que la fragmentació re-
flecteix un estat d’esdevenir perpetu del text sàfic. Permet 
una interacció quasi eròtica amb els texts que consisteix 
a imaginar el passat a través de les trobades textuals, que 
són, a la vegada, trobades visuals, tàctils, espacials. Meese 
ho escriu així: «lesbian : writing», espai abans dels dos 
punts, per a emfatitzar dues interpretacions principals de 
la frase. Si prenem lesbian com a adjectiu i writing com 
a substantiu, o sigui, ‘escriptura lèsbica’, els dos punts en 
«lesbian : writing» simbolitzen les llacunes o els forats en 
el text en els quals la lectora pot imaginar el desig eròtic, 
inevitablement absent, entre dones, que no pot ser repre-
sentat per paraules, però que desencadena l’escriptura de 
més texts. Els dos punts també ens animen a llegir lesbi-
an com a substantiu i writing com a gerundi, o sigui, ‘les-
biana escrivint’, interpretació que assenyala el desig de la 
lectora de percebre una autora lesbiana darrere del text.

2.  Foucault, Michel. «Nietzche, Genealogy, History» [1977]. A: The 
Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought, Donald F. 
Bouchard i Sherry Simon (trad.), Paul Rabinow (ed.). Nova York: 
Pantheon Books, 1984. pàg. 81. 

3.  Meese, Elizabeth A. (Sem)erotics. Theorizing Lesbian : Writing. Nova 
York i Londres: New York University Press, 1992. 

 Sinopsi argumental: 
Paulina “Jo” La narradora, fa un viatge a París per 
Paula T. elaborar el guió literari i coneixer
Paulina  d’un film sobre la poeta Renée
Vivien.1

Moltíssimes gràcies de tot cor a Maria Sevilla per en- 
viar-me la transcripció dels manuscrits que va fer per 
al seu magnífic treball de màster. És molt més útil que 
els meus apunts caòtics. Suggeriré que l’èmfasi que posa 
Marçal en la fragmentació a la seva pròpia novel·la i al 
guió de Sara T. simbolitza el desig sàfic entre autores del 
passat i les seves lectores, que en aquest cas són a la vega-
da escriptores. Proposaré que es barregen el desig literari, 
o sigui el desig per la presència de Safo i altres escriptores 
sàfiques en una genealogia literària, i el desig eròtic, en el 
qual l’actitud de les escriptores del present cap a les figu-
res del passat es converteix en una obsessió amorosa, una 
relació quasi eròtica amb el personatge històric.

A l’obra de Marçal trobem fragments dels versos de 
Vivien i de Safo i ens ofereix múltiples perspectives sobre 
la vida de Vivien mitjançant documents com ara cartes 
i dietaris escrits per una proliferació de personatges his-
tòrics i de ficció. Tenim la impressió d’estar llegint do-
cuments que ha trobat Sara T. durant la investigació que 
fa després d’una ruptura amb la seva núvia. El seu nom 
truncat, la ruptura amorosa (el cor trencat i els texts tren-

1.  Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 8/5, camisa 4, full 29. 
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través del temps» i «el col·lapse intencional del temps 
històric convencional», que són centrals a la seva visió de 
les identitats queers.7 Per a Dinshaw, la connexió afecti-
va és «un concepte que habilita els lectors amb les eines 
per a respondre a les seves pròpies situacions —els seus 
llocs en l’espai i en el temps— i la seva necessitat i desig 
d’un passat».8 En el pla general que Marçal va enviar a 
l’Institut de les Lletres Catalanes quan va demanar un 
ajut a la creació hi diu: «La novel·la no es proposa tant 
la recreació d’un ambient, que malgrat tot hi ha d’ésser 
com a vel de fons, una evocació del passat en tant que 
passat, que en tot cas ha d’ésser prèvia, sinó més aviat un 
diàleg entre el present i el passat».9 De manera semblant, 
Elizabeth Freeman, que parla de la cronopolítica queer 
com a «erotohistoriografia: una política de plaers impre-
visibles i profundament encarnats que refuta la lògica del 
desenvolupament»,10 argumenta que «els canvis socials 
permeten i, tal vegada, també requereixen que les tempo-
ralitats incommensurables —sovint a la nostra disposició 
per via de les seves formes estètiques corresponents— es 

7.  Dinshaw, Carolyn. «Got Medieval?», Journal of the History of Sexuality, 
10.2, 2001, pàg. 203. La traducció és meva.

8.  Dinshaw, Carolyn. «Got Medieval?», Journal of the History of Sexuality, 
10.2, 2001, pàg. 203. La traducció és meva.

9.   Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 9/8, camisa 1, full 2.

10.  Freeman, Elizabeth. «Time Binds, or, Erotohistoriography», Social 
Text, 23.3-4, 2005, pàg. 59. La traducció és meva.

Carolyn Dinshaw, la historiadora medieval, cita el seu 
estudiant Richard Kim, que expressa el fet que moltes 
persones experimenten la seva primera trobada queer tex-
tualment i no sexualment:

Com és el cas per a molta gent queer [...] la meva sexualitat 
queer la vaig articular primer no mitjançant una relació amb 
un altre cos sinó mitjançant texts [...] Consumia aquests texts 
amb urgència... Cercava una manera en la qual podia ser queer 
[...] la història queer és el meu present queer.4

A La passió observem el consum urgent de Sara T. 
dels relats escrits de la vida de Vivien i de la seva obra. 
«¿On cercar-te, si no en els mots, els teus, els dels al-
tres, els meus mateixos, llançats, com una canilla mal 
ensinistrada, a la caça i captura d’un fantasma?» (pàg. 
91).5 A «Safo encanta les sirenes» (1904), Vivien, per 
la seva banda, descriu la sensació de sentir-se enreda-
da en el passat seductiu: «El Passat, més viu que el pre-
sent, i més ressonant, t’atraparà dins de les seves xar-
xes d’argent.»6 Un passat «viu» insinua un fenomen que 
Dinshaw descriu com «una connexió afectiva —tocar a

4.  Richard Kim a: Dinshaw, Carolyn. «Got Medieval?», Journal of the 
History of Sexuality, 10.2, 2001, pàg. 202-203. La traducció és meva.

5.  Totes les referències a La passió són a aquesta edició: Marçal, Maria-
Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: Edicions 62, 2008.

6.  Renée Vivien citada a: Reynolds, Margaret. The Sappho Companion. 
Londres: Chatto & Windus, 2000, pàg. 300. La traducció és meva.
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recorri la teva ombra i, sense substituir-la, la converteixi 
en vida, en saba, en moviment?» (pàg. 91). Després de 
l’exultació inicial de descobrir les obres de Vivien, Sara T. 
vol més que paraules, anhela una persona de carn i ossos. 
Confirma que la seva caça obsessiva de Vivien s’assembla 
a la persecució d’una enamorada en una relació en decli-
vi: «La Renée que jo m’havia forjat a imatge i semblança 
meva no podia desaparèixer sense deixar rastre... i vaig 
començar a perseguir-la, com una veritable enamorada.» 
(pàg. 382). Sara T. comenta la desorientació que sent 
mentre fa la investigació sobre Vivien (pàg. 52):

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 interès pre-
tèrit que no va saber treure cap a res? Allò que, de vegades, 
passa amb els amors: que ja no saps si van enlloc, però t’afer-
res al saber cert: d’on vénen, l’origen.

Aquesta citació suggereix que quan una no pot trobar 
punts de referència en el present, o si el present és acla-
parador, emergeix la temptació d’agafar-se a alguna cosa 
en el passat que sembla certa; aquesta és l’estructura de 
la melancolia.

Ens assabentem que l’obsessió de Sara T. per Vivien 
és, de fet, el resultat de les dificultats amb les quals es 
troba a l’hora de processar una ruptura amorosa recent: 
«(Entre parèntesis et confessaré que aquest amor per una 
morta m’ha servit de contrapès per a l’altre amor, més pe-

freguin, competeixin, se sobreposin, es referencïin».11 El 
fregament de paraules que venen de diferents moments 
històrics caracteritza les obres de Marçal, de Vivien i de 
Safo a La passió.

Judith Roof escriu sobre la importància de confiar en 
la intuïció pròpia a l’hora de formar identificacions «lès-
biques» amb un text:

Encara que no sàpiga precisament què és una lesbiana, bus-
co la lesbiana dins del text [...] parteixo des d’aquesta pers-
pectiva probablement perquè la lectura, fins i tot la lectura 
acadèmica, és estimulada, almenys per a mi, per un impuls 
libidinós connectat a una pràctica sexual i a la forma del meu 
propi desig.12 

Un «impuls libidinós» és evident en el desig de Sara 
T. per Vivien. La sensació d’afinitat i el tacte a través dels 
temps són importants perquè suggereixen la interacció 
del sentiment i del contacte, d’allò que ens «toca» psi-
cològicament o emocionalment (o ens commou) i d’allò 
que ens toca físicament. Les interaccions de Sara T. amb 
els texts de Vivien la condueixen al desig d’una trobada 
encarnada; vol ressuscitar Vivien en el present: «¿Com 
donar-te cos, encarnar-te, arrelar-te, fer que la meva sang 

11.  Freeman, Elizabeth. «Still After». A: After Sex? On Writing since Queer 
Theory, Janet Halley i Andrew Parker (ed.). Durham i Londres: Duke 
University Press, 2011, pàg. 31. La traducció és meva.

12.  Roof, Judith. A Lure of Knowledge: Lesbian Sexuality and Theory. Nova 
York: Columbia University Press, 1991, pàg. 120. La traducció és meva.
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Qui té les fotos, presentació de les
fotos: la narradora!!!
el guió, s’estructura 
a partir de fotos [...]14

A una altra carpeta hi diu: «El jo-narradora acut a 
París per trobar ‘el paisatge’, el ‘cos’ de Renée/Pauline.»15 
La importància per a Marçal de crear «un paisatge» es fa 
evident en l’abundància de material visual (com ara fotos 
dels carrers on vivia Vivien o per on passava) i en les seves 
aproximacions espacials a la vida de Vivien (com ara els 
petits plànols que va fer dels carrers de París per on es 
movia Renée Vivien) que trobem al Fons Maria-Mercè 
Marçal, que conté els documents i els materials dels deu 
anys d’investigació i d’escriptura de Marçal per a crear La 
passió. Vaig trobar-hi un document en què Marçal subrat-
llava els sentits; hi va escriure «vista», «olfacte», «gust», 
«olor» al costat d’una pàgina de l’esbós de la seva novel-
la.16 És clar, doncs, que volia que l’experiència dels lectors 
no fos purament mental sinó també corporal, com ho va 
ser el procés d’investigació i d’escriptura de la novel·la. 

Sara T. torna a traçar els passos de la poeta per a in-
tentar descobrir més detalls sobre la seva vida. Descriu 

14.  Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 8/5, camisa 3, full 8.

15.  Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 9/8, camisa 1, full 2.

16.  Marçal, Maria-Mercè. Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 11, docu-
ment 2. 

rillós per a mi, potencialment molt més obsessiu.)» (pàg. 
382). Que l’altre amor aparegui entre parèntesis, separat 
en el text, és revelador; Sara T. intenta desplaçar-lo de la 
seva vida. Incapaç de processar la pèrdua que significa 
la ruptura, projecta la seva desesperació en la figura de 
Vivien. Meese explora aquest gir cap al cos textual per 
a afrontar l’absència d’un cos físic: «El plaer de/en l’es-
criptura substitueix altres plaers —un petó o una abraça-
da; potser solament un toc [...]— així que quan la seva 
amant ja no hi és o no hi és mai, l’escriptora torna de nou 
a l’escriptura.»13

Mentre imagina la seva pel·lícula sobre Vivien, la seva 
projecció de la vida de Vivien cap al futur per mitjà del 
que en anglès es diu una motion picture —una imatge que 
es mou sobre la pantalla i que commou l’espectador psi-
cològicament—, Sara T. vol aproximar-se a una Vivien 
encarnada però també lluita contra el desig de congelar 
una imatge fixa de la poeta.

Els apunts de Marçal suggereixen que havia pensat 
incloure a la novel·la trossos del guió de Sara T. Hi tro-
bem les frases següents:

Per evitar “només records”
una foto s’anima….
 Escenes a partir de poemes
 de Renée.

13.  Meese, Elizabeth A. (Sem)erotics. Theorizing Lesbian : Writing. Nova 
York i Londres: New York University Press, 1992, pàg 19. La traducció 
és meva. 
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és com si [...] no fos sinó una còpia dolentíssima, una rèplica 
llunyana, d’aquell que jo pretenia fer. Un esbós, tal vegada: hi 
ha a grans trets allò que volia dir, però essencialment incom-
plet. […] l’esbós d’un esbós.

La seva actitud recorda la de moltes investigadores an-
teriors, com, per exemple, Karla Jay, que diu que Vivien es 
considerava «una Safo per a generacions de dones joves en-
cara no nascudes, en una mena de línia contínua de succes-
sió femenina».17 La seva insistència en un llinatge complet 
i continu revela el desig d’una herència literària femenina 
amb fonaments clàssics i estables. Les paraules de Jay i de 
Sara T. fan eco de la definició tradicional de genealogia en 
l’Oxford English Dictionary —«a line of descent traced 
continuously from an ancestor»—, o sigui un llinatge tra-
çat contínuament d’un avantpassat, una visió de la gene-
alogia que valora l’avantpassat —l’avantpassada, sobretot.

Tanmateix, jo suggereixo el contrari, és a dir que, a tra-
vés de l’èmfasi en la fragmentació i la interrupció a la novel-
la i al guió de Sara T., Marçal subratlla la impossibilitat 
d’una descendència contínua o una identificació completa 
entre lectora i escriptora. Al Fons hi vaig trobar uns apunts 
de Marçal sobre el guió que en subratllen la fragmentació: 

Estiu de 1984. P, la narradora, és a París; > esbrina
i hi treballa sobre la vida de Renée Vivien, amb
l’objectiu d’elaborar el guió d’una pel·lícula.

17.  Jay, Karla. The Amazon and the Page. Bloomington: Indiana University 
Press, 1988, pàg. 37. La traducció és meva.

els pensaments que té mentre s’acosta a la tomba de Vi-
vien, un lloc concret per a la memorialització de la pèr-
dua (pàg. 91):

de quina manera redreçar-te a tu, més enllà d’aquest estrany 
joc d’encaixos, de peces movedisses [...] Peces canviants i in-
dòcils, que ballen i s’encarcaren, fugen i s’apropen, desaparei-
xen i es recreen, en contínua metamorfosi. 

L’ús del verb redreçar és important. Es pot llegir en el 
sentit que té la paraula apòstrofe en grec, com l’acte de 
dirigir-se a una persona absent o imaginària. Però tam-
bé es pot interpretar redreçar com ‘adreçar’; en anglès, to 
straighten. En un principi, Sara T. intenta fer que la vida 
de Vivien quadri amb la seva projecció d’ella i vol domar 
els fragments indòcils. Ella mateixa descriu «la sensació 
d’intentar encerclar, delimitar i definir allò que és com-
plexitat i moviment i que constantment tens la sensació 
que se t’escapa de les mans» (pàg. 379).

Com assenyala l’extracte de la novel·la, els fragments 
en «metamorfosi» es resisteixen a l’impuls de Sara T. 
d’ordenar-los i normalitzar-los; Vivien «s’ha convertit 
[...] en metàfora de l’inaccessible». L’aparent inaccessibi-
litat del passat i la impossible coherència dels fragments 
que no es deixen alinear amb la visió de Sara T., la deixen 
desorientada. No obstant això, ella segueix desesperada-
ment cercant una visió familiar de Vivien. En principi, es 
queda decebuda amb la seva pròpia obra (pàg. 378):
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I el meu amor per ella, el meu culte, és el de l’arqueòleg 
que extreu glòria de la mort, que arrenca de l’oblit les 
cendres i la pols i les pedres mutilades.»20 

L’èmfasi de Marçal en el simbolisme de «l’esbós» 
(en el sentit d’alguna cosa incompleta, però que també 
recorda el nom de l’illa, Lesbos, on va néixer Safo, com 
assenyala Lluïsa Julià)21 realça el fet que volia inserir la 
seva visió de l’escriptura lèsbica en català en una tra-
dició que comença amb les obres de Safo. Veiem que 
aquesta visió de l’escriptura «sàfica» és una escriptura 
contínua, sense fi, subjectiva, incompleta. En lloc d’an-
helar un «tot» perdut, Marçal sembla veure Lesbos i 
l’esbós com llocs de potencial que estan sempre ori-
entats cap al futur perquè requereixen una interacció 
creativa de les lectores i els lectors. En la seva nota a la 
fi de la novel·la, Marçal explica la seva intenció de si-
mular un caos de papers: «He cercat també que les lec-
tores i els lectors s’endinsin en la història no pas d’una 
manera lineal, sinó que aquesta es vagi construint en la 
seva ment a partir de dades fragmentàries» (pàg. 396). 
Per a Marçal, les imaginacions dels lectors i les lectores 
d’avui i del futur són imprescindibles per al procés ca-
lidoscòpic de reorganitzar els fragments de les escrip-
tores anteriors.

20.  Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 8/6, camisa 6, full 28.

21.  Julià, Lluïsa. «Utopia i exili en la poesia de Maria-Mercè Marçal». A: 
El gai saber. Introducció als estudis gais i lèsbics, Josep-Anton Fernàndez 
(ed.). Barcelona: Llibres de l’Índex, 2000, pàg. 369. 

La novel·la es proposa captar aquest procés a 
través del collage dues coses: fer una referir
Reconstrucció d’un passat. 
   un tot procedent de
Procés de collage. (fragmentaris
Sensació d’incomplet i d’inacabat.
(guió)
Allò que Alló de més precís i [linial?],
El guió donarà els fets en esquema, essencialment
incomplets.18

Podem considerar la genealogia marçaliana en vista 
de la de Foucault. En el seu assaig «Nietzsche, la gene-
alogia, la història», Foucault afirma que la fragmentació 
és l’essència, la contra-essència, podríem dir, de la gene-
alogia. Diu que «[l]a cerca de la procedència no funda, 
al contrari, remou allò que es percebia com a immòbil, 
fragmenta allò que es pensava unit, mostra l’heteroge-
neïtat d’allò que s’imaginava conforme a si mateix.»19 Al 
Fons hi vaig trobar uns esborranys d’una carta escrita per 
Sara T. a la seva amiga Chantal, que em van fer pensar 
en la fragmentació, la genealogia fracturada, les ruïnes 
de Foucault: «I jo vetllo les precioses ruïnes de Pauline. 

18.  Marçal, Maria-Mercè. Manuscrits de treball de La passió segons Renée 
Vivien, Fons Maria-Mercè Marçal, carpeta 8/5, camisa 3, full 2.

19.  Foucault, Michel. «Nietzche, Genealogy, History» [1977]. A: The 
Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought, Donald F. 
Bouchard i Sherry Simon (trad.), Paul Rabinow (ed.). Nova York: 
Pantheon Books, 1984, pàg. 82. La traducció és meva.
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Conclusió

Marçal va descriure la seva cerca de predecessores lite-
ràries enmig del cànon d’escriptors homes heterosexu-
als com una cerca de «mares simbòliques».24 Suggereixo 
que a La passió, aquestes escriptores del passat apareixen 
menys com a predecessores i més com a contemporànies, 
ja que la seva presència es conjura de manera quasi erò-
tica. Mitjançant la figura de Sara T., figures sàfiques del 
passat, del present i del futur dialoguen dins d’allò que 
Dinshaw descriu com «un ara extens, una contempo-
raneïtat compartida».25 Aleshores proposo que aquestes 
predecessores, més que mares simbòliques, són amants 
simbòliques per a les escriptores sàfiques que interactuen 
amb les seves obres.

Ara, cap al final del procés d’escriure la tesi doctoral, 
he participat en taules rodones per als estudiants nous. 
Sovint em diuen que els preocupa el fet de passar tant 
de temps treballant «sols». Les seves preguntes, com ara: 
«Com suportes estar sola a la biblioteca tant de temps?», 
em fan pensar en el fet que encara que tècnicament esti-
gui sola amb un llibre, mai em sento sola, i em pregunto 
per què deu ser. 

24.  Maria-Mercè Marçal a: Biosca, Mercè, i Cornadó, M. Pau (ed.). 
Escriptors d’avui, Perfils literaris, 1a sèrie. Lleida: Ajuntament de Lleida, 
1992, pàg 43. 

25.  Dinshaw, Carolyn. «Temporalities». A: Oxford Twenty-First-Century 
Approaches to Literature: Middle English, Paul Strohm (ed.). Oxford i 
Nova York: Oxford University Press, pàg. 110. 

Els forats dins del text també simbolitzen la nostra 
incapacitat de tenir una visió completa del passat. Fou-
cault afirma que «La genealogia no pretén remuntar el 
temps per a restablir una gran continuïtat sobre la dis-
persió de l’oblit».22 A través del text fragmentat, Marçal 
reconeix la nostra falta de control sobre el coneixement 
i la història; les coses «oblidades» formen part del nostre 
passat. Per al concepte de Meese del projecte d’escriure 
les identitats lèsbiques, es necessita un lloc entre la me-
mòria i l’oblit. Basant-se en Roland Barthes, afirma que 
el no-dit és eròtic: «les absències i els suggeriments del 
no-vist són inclús més eròtics que allò que està present 
o que es revela».23 L’espai intermedi és, per tant, eròtic.

D’acord amb la perspectiva de Meese i de Foucault, a 
La passió, Vivien lamenta que les seves obres ja no perta-
nyin al món dels texts incomplets, texts que deixen «espai 
per al no-dit, per a l’irreal, per al somni, per al vertigen» 
(pàg. 89). La paraula investigació té algunes associacions 
semblants a la paraula esbossar, una paraula tan important 
a La passió. Investigació ve del llatí investigat —‘traçat’— 
del verb investigare —de ‘dins’ o ‘a’ + vestigare, o sigui, 
‘traçar’, ‘rastrejar’.

22.  Foucault, Michel. «Nietzche, Genealogy, History» [1977]. A: The 
Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought, Donald F. 
Bouchard i Sherry Simon (trad.), Paul Rabinow (ed.). Nova York: 
Pantheon Books, 1984, pàg. 81. La traducció és meva.

23.  Meese, Elizabeth A. (Sem)erotics. Theorizing Lesbian : Writing. Nova 
York i Londres: New York University Press, 1992, pàg 99. La traducció 
és meva.
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I amb la glotis paralitzada et maleeixo, 
mare: formes de dissidència corporal  

a La passió segons Renée Vivien

Maria Sevilla Paris

Com trencar el mirall sense destruir-nos? Com esberlar 
els cercles perfectes —però asfixiants— de correspon-
dències? Com delimitar els meus/teus confins sense 
mutilar-nos però tampoc devorar-nos?

com en un cercle de miralls: la passió d’una dona cap a 
una altra dona. L’efecte mirall, miracle, miratge: si tu em 
posseeixes, soc jo qui em posseeixo. Si et posseeixo, tu et 
posseeixes. Allò que et dono, plaer, dolor, em retorna, com 
un bumerang. T’abandono, m’abandono. M’abandones, 
t’abandones. Em tries, et tries. Em traeixes, et traeixes. I 
viceversa. Si deixo de pensar en tu, de gravitar entorn teu, 
t’infligeixo la no existència, la mort. La culpa cau sobre meu, 
i deixo de sentir-me, d’existir. O a la inversa. Com escapar 
d’aquesta il·lusió? Com trencar el mirall sense destruir-nos?1

Com trencar el mirall, doncs, sense destruir-nos? 
Aquesta pregunta, que trobem als «Papers privats de 
Sara T. (5)», resumeix molt bé el joc de forces que 
aborda, transhistòricament i transtextualment, La passió 
segons Renée Vivien. Una passió que, com a tal, és una 

1.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, Proa, 1994, pàg. 123.
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aventura extasiant i alhora dolorosa d’autoconeixement. 
Un autoconeixement que, en aquest cas, es produeix de 
manera especular i que, aleshores, potser diríem que 
funciona més aviat per reconeixement. Sigui com sigui, 
però, en aquest procés el moviment que fa possible el 
vaivé (paradoxal i hipnòtic) d’acostament i d’allunya-
ment cap a l’Altre és el desig —i el desig entès en totes 
les seves possibilitats.

L’única novel·la (si és que encara en podem dir així) 
que va escriure Maria-Mercè Marçal ens ofereix, doncs, 
i de manera polifònica, un joc de reconeixements, de 
miratges i de correspondències que és, per definició, 
tens, intens i contradictori.2 De totes aquestes corres-
pondències, però, tal volta la que fa palesa una relació 
més violenta és la que s’estableix entre Pauline M. Tarn 
/ Renée Vivien i la seva mare. En aquest sentit, i ja als 
seus primers papers privats, Sara T. explica que: 

Renée va morir envoltada de gent i se li atribueixen un munt 
de darreres paraules [...] tothom va sentir allò que va voler 
sentir. Des d’una professió de fe contundent del seu cato-
licisme de darrera hora, passant per una afirmació extrema 
del seu amor per Natalie-Lorelei, seguint per una defensa a 
ultrança del seu mester literari fins a un suggeridor «male-
eixo la meva mare» que a mi, personalment, em sembla més 

2.  «És, potser, aquest estira-i-arronsa amb el món allò que ens defineix d’una 
manera més singular» (La passió, pàg. 148). Vegeu també Marçal, Maria-
Mercè. «La passió amorosa». A: Sota el signe del drac. Proses 1985-1997. 
Barcelona: Proa, 2004, pàg. 171-181. (Edició a cura de Mercè Ibarz.)

atractiu que els altres, però altament improbable. Amb quin 
criteri triar?3

Tenint en compte que ens trobem en el camp de 
la ficció, m’imagino que cal triar (i trair) segons un 
criteri que prioritzi, precisament, la suggestió, és a dir: 
que amplifiqui la riquesa informativa del fet literari. 
Parteixo, doncs, d’aquest (aparent) rebuig de filiació de 
la filla cap a la mare —però també, i tal com veurem, de 
la mare cap a la filla— per provar d’explicar els motius i 
també els efectes, de caràcter essencialment somàtic, que 
tindrà aquest rebuig a La passió.

L’ordre del pare, la custòdia de la mare: la Impostora

D’entrada cal fer notar que, en l’obra de Maria-Mercè 
Marçal, i de forma generalitzada, la relació entre la 
mare i la filla no només parteix d’un «disseny en positiu» 
(segons terminologia emprada per Rosell),4 sinó que la 
mateixa filiació és funcional, en termes poètics, a l’hora 
de proposar unes fonts, a l’hora de reivindicar una tradi-
ció molt determinada i, també, a l’hora de formular una 
certa concepció del llenguatge poètic. 

3.  La passió, pàg. 44.

4.  Rosell, Maria. «Escriure amb tinta blanca: construccions poètiques de la 
maternitat», Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 2, 
2007, pàg. 61-62.
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En el corpus literari en vers de Marçal, per tant, la nega-
ció i la revolta van dirigides cap a la Llei (majúscula) del 
Pare, mentre que l’ordre simbòlic de la mare és recuperat, 
vindicat i ressignificat. Això no vol dir, evidentment, que la 
relació mare-filla estigui exempta de tensions i de parado-
xes (com ja ha desenvolupat abastament Riba)5 però, a dife-
rència del que trobarem a La passió, aquestes tensions fan 
possible, en elles mateixes (i fins i tot quan se somatitzen 
en l’experiència del cos propi, però estranger i hostil durant 
l’embaràs; o en l’experiència de la mutilació en el moment 
del part), aquella construcció en positiu de la relació mare-
filla en la mesura que «la dependència mútua dona pas 
a la llibertat de moviments i elecció, els lligams són fils 
flexibles per mantenir distàncies prudencials i necessàries, 
els camins de la filla li seran mostrats per descobrir-los de 
manera autònoma, en una iniciació sense càstigs».6

La dependència, doncs, no invalida l’autonomia perquè 
sempre es manté un allunyament prudencial i perquè els 
llaços, com l’heura, són expansius, orgànics, vius: només des 
d’aquest pressupòsit podem entendre la paradoxa que clou 
el poema «Ruda», de Sal oberta: «I alçaré cor i vi perquè la 
vida guanyi: / el meu amor serà la ruda que t’escanyi».7 Així 

5.  Riba, Caterina. Cos endins. Maternitat, desig i malaltia en l’obra de Maria-
Mercè Marçal. Girona: Curbet Edicions, 2015.

6.  Rosell, Maria. «Escriure amb tinta blanca: construccions poètiques de la 
maternitat», Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 2, 
2007, pàg. 69.

7.  Marçal, Maria-Mercè. Llengua abolida (1973-1988). València: 3 i 4, 
1989, pàg. 198.

doncs, si fins i tot l’infanticidi pot ser llegit com una afirma-
ció de la vida, també ho pot ser el matricidi. És en aquest 
sentit que, al poemari La germana, l’estrangera, trobem 
el personatge de «la Impostora», amb el qual el jo poètic, 
des del rol declarat de mare, confessa identificar-se: «Qui 
em dicta les paraules quan et parlo? / Qui m’incrusta de 
gestos i ganyotes? / Qui parla i fa per mi? És la Impostora. 
/ M’habitava sense que jo ho sabés / fins que vingueres». 
Malgrat aquesta identificació, la consigna és clara: «No li 
facis cap cas quan Ella et parla, / encara que m’usurpi veu 
i rostre. / I si et barra la porta de sortida / amb el seu cos 
amorós i brutal / cal que la matis sense cap recança».8

Adrienne Rich, en el seu conegut estudi sobre la 
maternitat entesa com a institució —més que no pas 
com a potencial reproductiu de les dones—,9 ja proposava 
que, efectivament, les relacions de poder que s’establei-
xen entre la mare i els/les fills/es gairebé sempre són un 
reflex de les relacions de poder del model patriarcal, en 
què l’autoritarisme imperant dista força d’aquella lliber-
tat d’elecció i de moviments que trobàvem en els versos 
de Marçal. Es tracta, però, d’un autoritarisme especial: 
d’una banda perquè, en la majoria dels casos, la mater-
nitat no és una opció, sinó una imposició. A més, el rol 
matern ha estat al llarg del temps l’única posició des de 

8.  Marçal, Maria-Mercè. Llengua abolida (1973-1988). València: 3 i 4, 
1989, pàg. 301.

9.  Rich, Adrienne. Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e 
institución. Madrid: Ediciones Cátedra i Instituto de la Mujer, 1986. 
(Traducció d’Ana Becciu.)
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la qual moltes dones han pogut exercir alguna mena de 
poder: un poder limitat a l’entrega o retenció d’escalfor, 
d’aliments, de refugi... però que, en tot cas, representa 
un poder absolut del qual depèn la supervivència dels/
les fills/es.10 Un poder absolut, doncs, pel qual les mares, 
sovint representades com àngels de la llar, poden adop-
tar fàcilment la forma d’un altre ésser alat, autoritari i 
vigilant; això és: l’esparver —que ens sotja des de casa.

Aquesta és, doncs, la imatge que Pauline M. Tarn / 
Renée Vivien devia tenir de la seva mare, tal com ella matei-
xa, Mary G. B., explica el dia de l’enterrament de la filla:

Però sabia prou bé els deures que comportava el seu paper 
de mare, tot i que Pauline s’hagués obstinat a veure-hi sis-
temàticament una madrastra: Pauline, la pobra ventafocs... 
Sempre li havia plagut fer-se la víctima. I havia aconseguit 
de convèncer-ne els altres fins a fer-los, vulguis no vulguis, 
o els seus botxins o els pietosos espectadors de la seva 
tortura. A ella li havia adjudicat el primer paper. Des de 
l’inici. D’ençà que aquella coseta arrugada i lletja va sortir 
del seu cos, botxí del seu cos, i la va encerclar en una xarxa 
de miralls. —Plorava, plorava sense parar. Com un retret 
constant. Després, mai més de la vida no la va veure plorar. 
Després reia, reia, però el seu riure feia un so de vidre tren-
cat. I, de sotamà, tallava.—11

10.  Rich, Adrienne. Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e 
institución. Madrid: Ediciones Cátedra i Instituto de la Mujer, 1986, 
pàg. 69. (Traducció d’Ana Becciu.)  

11.  La passió, pàg. 51.

Fem notar, en primer lloc, com les prefiguracions 
misògines de les mares de la tradició hi són ben pre-
sents: em refereixo a la madrastra (en contraposició 
amb la Ventafocs), a la tieta sense home i sense fills, a 
la bruixa roïna..., és a dir: a tots aquells cossos que han 
comès el greuge de no haver participat en l’engranatge 
(re)productiu de capital humà o, encara pitjor (i com 
en el cas que ens ocupa), aquelles dones que han tingut 
fills/es a qui no han pogut o no han volgut entregar un 
amor incondicional. Fixem-nos, també, en la lògica que 
regula la relació mare-filla: d’entrada es pressuposa un 
context de tortura en el qual hi ha una víctima i un botxí. 
Víctima i botxí, però, es confonen, s’emmirallen l’una en 
l’altra i, així, els rols queden desnaturalitzats, reduïts als 
«papers» que s’han adjudicat. Amb tot, i sigui quina sigui 
l’adjudicació d’aquests papers, sembla que la lògica que 
els regula és una lògica cimentada en la culpa: «Plorava, 
plorava sense parar. Com un retret constant [...] Després 
reia, reia, però el seu riure feia un so de vidre trencat. I, 
de sotamà, tallava».

I és que per molt que els rols puguin ésser desnatura-
litzats, la violència exercida sobre aquests cossos —tots 
dos víctimes— arriba a ser ben física. Cal destacar, en 
aquest mateix fragment, la manera com se’ns descriu la 
filla («aquella coseta arrugada i lletja», «botxí del meu 
cos» que «la va encerclar en una xarxa de miralls»). Així 
mateix, cal fer notar la similitud d’aquesta descripció, 
i de la violència ontològica que tot plegat suposa per 
a la mare (a qui el cos se li torna estranger, hostil... i 
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que queda, en tot cas, assimilada per sempre més amb 
la filla),12 amb tants poemes que, a Sal oberta i a La 
germana, l’estrangera, ja havien problematitzat aquestes 
qüestions. Si, a més, tenim en compte la biografia de 
Mary G. B., mare de Pauline, veurem com la jerarquia 
dels rols botxí-víctima / mare-filla es torna cada cop més 
difusa: al llarg del capítol dedicat a Mary G. B. («La 
narradora força una treva greu en el vals làbil i vapo-
rós d’una viuda suposadament alegre»)13 se’ns explica 
la història d’una dona sense dot, originària dels Estats 
Units, que es casa amb un home de la metròpoli, John 
T.; un anglès ric «sense ofici però amb el benefici d’in-
estimables rendes» heretades per via paterna. La filiació 
pare-fill —socialment instituïda mitjançant l’herència 
familiar— havia funcionat per a John T. Però Mary G. 
B. era òrfena de mare «des dels dos mesos, abandonada 
per un pare remullerat, arreplegada al vol a Honolulu per 
una tia materna, després de passar per les mans caduques 
d’una àvia cansada i pels freds tentacles d’un pensionat 
canadenc». 

De mà en mà, i d’institució en institució, Mary G. 
B. va acabar casada a Londres i embarassada de Pauline: 
òbviament, en cap moment no va tenir l’oportunitat de 

12.  En aquest sentit, i una mica més endavant: «Les seves venes s’afeixu-
garen amb el pes d’una sang nova i antiga com el temps [en quedar-se 
embarassada]. Les seves cames esveltes s’inflaren i el seu cos se li feu, 
de dia en dia, més estranger i hostil. La seva joventut, de cop, es veié 
xuclada per un remolí espaordidor, al fons del qual feien l’ullet, sorne-
guerament, la vellesa i la mort» (La passió, pàg. 54).

13.  La passió, pàg. 51-57.

gosar poder triar cap d’aquestes circumstàncies, així que 
no ens hauria d’estranyar que, en néixer Pauline, 

quan va arribar aquella hora en què tot s’oblida, diuen, 
perquè la criatura polsa alguna corda desconeguda fins 
aleshores de la lira sentimental, i se’n desprèn alguna nota 
aguda i diàfana que permet a l’orella atenta i disposada de 
reconèixer-hi un so arquetípicament matern, el timpà de 
Mary es va fer obstinadament el sord [...] «Tenia [Pauline] 
unes mans enormes, desproporcionades. Mans predadores, 
que s’arrapen i t’escanyen, que exigeixen que les omplis i que 
alhora són mans foradades, pou sense fons. Mans que sols 
et donen allò que no tenen i el buit de la seva ofrena té la 
pesantor d’un remordiment dins de la sang. D’ençà del seu 
naixement que veig aquelles mans davant dels meus ulls. No 
he vist les seves mans de morta, però de segur que s’obririen 
cap a mi, com dues flors carnívores, àvides de sacrificis cru-
ents que els forneixin l’aliment [...] Difícil restar la mateixa 
quan tot i tothom et veu com una altra, quan has estat una 
altra durant mesos [...]».14

Vull destacar, de nou, aquesta lògica de la culpa que 
amara la relació mare-filla (en forma, aquí, d’ofrenes, de 
remordiments dins de la sang, de sacrificis) i també la 
presència d’aquestes mans predadores, asfixiants, immo-
bilitzants i devoradores. Són, a més, «mans foradades, 
pou sense fons», i això ens ha de fer pensar immedia-
tament en una imatge recurrent en el corpus marçalià. 

14.  La passió, pàg. 54-55.
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Precisament l’any 1995 Marçal escrivia, al seu conegut 
«Qui soc i per què escric», que «sovint el fet d’escriure 
em sembla que estrafà el vell càstig de les Danaides: 
omplir sense treva un recipient sense fons. Aigua en 
cistella».15 Aquesta «aigua en cistella» apareix, literal-
ment, als primers papers privats de Sara T. poc després 
d’un també literal «pou sense fons» per referir-se a la 
ingènua pretensió d’exhaustivitat de Sara T. a l’hora de 
recollir dades biogràfiques sobre Renée Vivien.16

Tenint en compte el caràcter polièdric i radicalment 
imperfectiu de La passió, és suggeridor de sentir-hi, en 
aquestes mans foradades, ressonàncies de la fascinació 
per la cosa escàpola, per l’esbós, pel fragment inclassi-
ficable, pel gènere literari impossible de categoritzar. 
Però a banda d’aquesta lectura en clau, diguem-ne, 
estructural, l’aigua en cistella i el pou sense fons els hem 
de llegir, també, com a conseqüència inevitable d’aquell 
desordre simbòlic, propi de la civilització occidental, que 
consisteix a desautoritzar i a negar la paraula de la mare, 
a reduir-la a naturalesa opaca i caòtica sobre la qual el 
Subjecte (sapient, legislador o creient) ha d’imposar-se 
i dominar.17 En aquest sentit, el rebuig o negació de la 
mare seria un fenomen generalitzat que, a més de fer 

15.  Marçal, Maria-Mercè. «Qui soc i per què escric». A: Sota el signe del 
drac. Proses 1985-1997. Barcelona: Proa, 2004, pàg. 21-24. (Edició a 
cura de Mercè Ibarz.)

16.  La passió, pàg. 45.

17.  Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Madrid: Horas y Horas, 
1994, pàg. 10. (Traducció de Beatriz Albertini.)  

difícil la consecució d’una genealogia femenina, reduiria 
la veu de la dona (i de la resta de cossos i de subjectes 
no normatius) en crit informe, en so inarticulat i inintel-
ligible, en continent negre..., i és d’aquesta manera com 
Pauline M. Tarn / Renée Vivien acaba creixent en una 
«orfenesa sense retop»,18 en una rebel·lió sense Paraula, 
en l’angoixa de l’indiscible o, altrament dit, en el «dolor 
de la mancança sense termes».19 Un dolor i una angoixa 
que són, en definitiva, un dels factors que faran de Renée 
Vivien un cos insaciable, unes mans sense fons.

Et maleeixo, mare

Ja hem vist com l’experiència de la mare de Pauline M. 
Tarn / Renée Vivien és una experiència, en ella mateixa, 
indiscible per impensable, ja que Mary G. B. representa 
la mare que rebutja la filla, el cos de dona que rebutja 
la maternitat, i aquesta és una opció tan subversiva que 
no pot sinó prendre la forma de l’in-forme, del monstre 
infanticida: Medea. Per contra, l’experiència de rebuig 
a la maternitat, des del paper de filla, que representa 
Pauline sí que té una certa prefiguració en la tradició, 
com ja hem vist. Pauline, la ventafocs, es recrea en el seu 
paper de víctima i canalitza tots els seus recels cap a la 

18.  Julià, Lluïsa. «Memòria de l’Erínia». A: Llengua abolida. 1er encontre de 
creadors. Lleida: Ajuntament de Lleida, 1999, pàg. 98. (Edició a cura 
de Manuel Guerrero i Jaume Pont.)

19.  La passió, pàg. 92.
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figura materna, però no pas cap al pare. Ben al contrari, 
John T., pare de Pauline, mort quan ella tenia només 
nou anys,20 funciona no pas en el seu rol o paper de pare, 
sinó com a coartada narcisista: «La mort del seu pare 
quan ella tenia nou anys lluïa, al bell mig de tot, com una 
perla negra d’imponderable qualitat i de preu exorbitant 
[...] en feia una intemperant i desconsiderada ostentació 
[...] I així fou com la filla baixà als inferns, a l’encalç del 
dolor sepultat per la mare».21

És significatiu, en relació amb tot això, el moviment 
estratègic de negació de la mare que Pauline M. Tarn 

20.  Un dels molts casos d’emmirallament/identificació entre Renée Vivien 
i Sara T. fa referència, precisament, als seus respectius pares. Als seus 
segons papers privats, Sara T. escriu, amb referència a la mort del seu 
pare: «És ella [la mort] la qui des d’aleshores fa guàrdia com un gos 
fidel intentant d’arrossegar-me cap a la tomba del meu pare, que jo no 
he visitat mai? Ells dos, amants sense remei, m’han deixat a mi sola, 
com una estranya medusa, sense carcassa, sense ossos, carn viscosa, 
informe, sense contorns... Com si tornés, a contrapel, a l’estat d’esbós» 
(La passió, pàg. 76).

21.  La passió, pàg. 57. Efectivament, l’actitud que Mary G. B. pren davant 
de la mort del seu marit és pròpia d’una mesura i austeritat emocionals 
amb aires més aviat aristocràtics: sobre la mort de John T., « Mary va 
fer-hi caure un oblit espès i pretesament honorífic com un domàs amb 
crespó negre [...] “El dolor és un luxe car, que no tothom es pot per-
metre. Aquest ha estat l’únic terreny en què he optat radicalment per 
l’austeritat i la modèstia”». Pauline, però, respon amb un excés i una 
desmesura més pròpies d’un tardoromanticisme burgès: «Pauline, en 
canvi, havia triat de pertànyer a aquella elit orgullosa que mira amb des-
deny la resta dels humans des del cim de la seva ombrívola opulència, 
i que ha atresorat d’una en una, com un col·leccionista apassionat, des 
de les unces més vulgars a les peces més rares i valuoses del sofriment» 
(La passió, pàg. 57).

du a terme de manera més o menys anàloga al seu 
bateig com a escriptor(a). Un bateig —o, més ben dit, 
segon bateig—, una resocialització que la converteixen 
en Renée (inicialment, en masculí) Vivien; una Renée 
Vivien que ha deixat Londres, la seva ciutat natal, per 
París i que, paral·lelament, ha abandonat la seva llengua 
materna, l’anglès, pel francès. Veiem, doncs, com aquest 
segon naixement (lligat a la iniciació de l’autora en la 
institució literària) se superposa i acaba substituint el 
seu nom de família, la seva ciutat natal i la seva llen-
gua materna, i crec, en aquest sentit, que la semàntica 
d’aquests dos mots (natal i materna) ja és prou revela-
dora. Per dir-ho, de nou, amb Muraro,22 convertir-se en 
Home —en majúscula, en el sentit de subjecte reconegut 
dins de qualsevol marc institucional— implica destru-
ir tota mena de susceptibilitat provocada per la mare. 
Aquesta mena de segons naixements, doncs, i igual que 
els rituals iniciàtics de les societats tribals, són necessaris 
per permetre l’entrada dels individus a la condició de 
subjectes reconeguts, ja que civilització significa identi-
ficació no pas amb la mare, sinó amb el pare (simbòli-
cament parlant).

El reconeixement de Renée Vivien com a escriptor(a) 
reconegud(a) passa, efectivament, per la substitució 
d’una sèrie de trets natals o materns, a banda d’una 
momentània però significativa ocultació de la seva 
identitat com a dona. En aquest sentit, i com a lectura 

22.  Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Madrid: Horas y Horas, 
1994, pàg. 196-197. (Traducció de Beatriz Albertini.)
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irònica de tota aquesta teatralització i joc de màscares 
—altrament (i malauradament) necessaris—, em sembla 
que és molt representatiu un fragment del ja prou irònic 
capítol «Papa de Lesbos»: «Com tots els místics de totes 
les èpoques passades, presents i futures, Pauline-Renée, 
renascuda per les aigües d’un baptisme ad hoc, i havent 
jurat, com Vivien, el cavaller de Crist, de no retrocedir 
ni un pas davant de l’Infidel [...]».23 

És la presència de fragments com aquest —i la pos-
sibilitat, aleshores, del punt de vista irònic— el que fa 
que ens puguem plantejar una lectura cuir de La passió 
segons la qual aquesta teatralització podria ser llegida 
en clau, certament, de performativitat de gènere. En tot 
cas, però, i a nivell simbòlic, sembla evident que el pas de 
Pauline M. Tarn a Renée Vivien funciona com a rebuig 
o negació de l’autoritat materna —moviment paral·lel 
a l’ingrés en la civilització i, per tant, a l’assumpció del 
món de l’experiència convinguda, discible segons regles 
convencionals.24

Amb la glotis paralitzada, mare

Ara bé, el rebuig o negació de la mare, tal com l’hem vist 
fins ara, té lloc gràcies a mecanismes que són funcionals 
només dins dels marcs institucionals que els donen enti-

23.  La passió, pàg. 172; les cursives són a l’original.

24.  Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Madrid: Horas y Horas, 
1994, pàg. 78-79. (Traducció de Beatriz Albertini.)  

tat. Així doncs, aquests mecanismes (l’adquisició d’un 
nou nom, d’una nova ciutat de residència i d’una nova 
llengua d’expressió), constitutius del segon naixement 
de Pauline M. Tarn, no són efectius més enllà del seu 
sistema de regles i de convencions i, per tant, no tenen 
poder real a l’hora d’obrir bretxes que construeixin i/o 
desconstrueixin la identitat de Pauline M. Tarn / Renée 
Vivien i la seva relació de filiació amb Mary G. B.: com 
la tercera cama de la protagonista de La passió segons G. 
H., donen forma i estabilitat al conjunt, però n’impedei-
xen la marxa.25 

Així, les eines amb què Renée Vivien rebutja i nega 
la seva mare seran, paradoxalment, eines apreses de 
la mare, pertanyents al seu ordre simbòlic i marcades 
també, inevitablement, per les limitacions i mancances 
que el caracteritzen. Ja al text «La passió amorosa»,26 
Maria-Mercè Marçal explicava que, malgrat la seva 
etimologia, la passió com a procés d’autoconeixement 
«sembla tenir una dimensió activa, creadora, que tendeix 
a expressar-se, quan ho fa, fora de la mesura preesta-
blerta». És a dir, que s’expressa en la «des-mesura: sense 

25.  Per a una lectura comparada de La passió segons Renée Vivien i La passió 
segons G. H., de Clarice Lispector, vegeu Caterina Riba. «La identitat 
esberlada: La passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè Marçal i La 
passió segons G. H. de Clarice Lispector». A: III Jornades Marçalianes. 
Jo no sé pas on són els meus confins, Lluïsa julià, Heura Marçal (ed.). 
Sabadell: Fundació Maria-Mercè Marçal, 2012, pàg. 213-227.

26.  Marçal, Maria-Mercè. «La passió amorosa». A: Sota el signe del drac. 
Proses 1985-1997. Barcelona: Proa, 2004, pàg. 171-181. (Edició a cura 
de Mercè Ibarz.)
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mesura. Fora de les mesures, dels motlles unificadors 
dominants» precisament pel fet que està mancada d’un 
llenguatge que doni forma a les experiències que la cons-
titueixen.

El dolor de la mancança sense termes, doncs, s’expressa 
mitjançant una revolta encarnada27 ja que el cos esdevé 
l’únic espai possible en el qual el subjecte apassionat pot 
expressar-se però, també, perquè el cos de la filla que es 
revolta contra la mare és, al seu torn, l’espai (l’únic pos-
sible) en què la mare havia exercit alguna mena de poder:

Fa molts anys, quan jo era una nena que duia potser amb 
massa seny els meus deu anys a l’esquena —aquest pes 
que em sembla des d’ara tan lleuger, equivocadament, sens 
dubte... Bata de niló blau elèctric, internat de menjars 
immenjables, cabells tallats a la mida de patge, pentinats 
només per damunt d’una mena de niu de garses mal col-
gat. Trena escapçada de poc, desada lluny, entre filams de 
tabac... Fa molts anys, pensava en un regal per al Dia de la 
Mare. La mare, absent, lluny, molt més lluny que no pas 
els vint quilòmetres escassos que em distanciaven del poble. 
Tan lluny com m’era remota aquella nena, asseguda davant 
el mirall d’una perruqueria rural veient com queia, ble a ble, 
aquell senyal ambigu —corona o servitud?— que sempre, 
fins aleshores, l’havia distingit. Queien floc a floc, barrejats, 
cabells i dies. Els uns, fosos com gel en el foc, però, de cop, 
fent feix en alguna banda: objecte de regateig acarnissat entre 
ocells de presa —la memòria, l’oblit. I encara un tercer ocell 

27.  Parafrasejant La passió, pàg. 91-92.

sense nom. Els altres, recollits amb cura i destinats a ser-ne 
un vestigi fòssil, privat de vida i, alhora, un símbol intens i 
esmolat, dreçat inútilment al pas de la mort. Dia de la Mare. 
Dia de pedra. Dia fantasma. Dia coartada.28

De les moltíssimes coses que es podrien comentar 
d’aquest fragment dels «Papers privats de Sara T. (2)» 
m’interessa centrar-me en la manera com s’executa l’au-
toritat materna sobre la filla. Veiem que, en aquest cas, 
el poder de la mare no s’expressa en forma de presència, 
sinó d’absència. Les conseqüències per a la filla, però, 
s’expressen igualment en termes de mobilitat o, més ben 
dit, d’immobilitat (al capdavall, presència o absència són 
dues cares de la mateixa moneda, o del mateix reflex 
especular): la filla, quieta davant del mirall d’una perru-
queria rural, veient com cauen ble a ble els senyals de la 
seva identitat, sigui aquesta corona o servitud; veient el 
seu pentinat com una mena de «niu de garses mal colgat 
[...] objecte de regateig acarnissat entre ocells de presa»: 
ocells de presa que, siguin garses o esparvers, ens sotgen 
des del cel, des de casa o, en aquest cas, des de la insti-
tució, i produeixen l’efecte de paràlisi sobre la filla. Una 
filla el cos de la qual esdevé territori de conquesta del 
poder autoritari de la mare:

Soc la primera de saber que la senyoreta i la seva mare no eren 
pas allò que se’n diu carn i ungla. Encara diré més: aquell dar-
rer any la senyoreta Pauline només feia que parlar-ne mala-

28.  La passió, pàg. 74-75.
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ment. Tan aviat deia una cosa com una altra, per això: ara es 
queixava que de petita li havia fet passar gana o que l’havia fet 
anar amb sabates velles i atrotinades i, en un altre moment, li 
retreia que només s’havia preocupat per les necessitats del seu 
cos. Una volta fins i tot li vaig sentir dir que la culpa la tenia 
la seva mare per no haver-li fet aprendre el grec!29

De la veu, ara, no pas de Sara T. sinó de Marie F., 
cambrera de Renée Vivien, veiem altres possibilitats de 
control de la mare sobre el cos de la filla. Si en el cas 
de Sara T. el cos de la filla és conquerit mitjançant un 
«internat de menjars immenjables» i uns «cabells tallats 
a la mida de patge», en el cas de Pauline M. Tarn la 
mare —no pas absent, sinó vampíricament present— 
conquereix el cos de la filla també mitjançant el control 
de l’aliment, des de les sabates30 (i, en general, per mitjà 
de «les necessitats del seu cos») o des del llenguatge. La 
reconquesta per part de la filla ha de ser, evidentment, 
sobre el mateix territori d’acció, i això vol dir que cal 
respondre en el mateix codi:

Els pitjors temors d’Amedée es van confirmar. Era difícil 
de saber d’on provenien les males veus. Però madame M. 

29.  La passió, pàg. 318.

30.  Les sabates: motiu paradigmàtic de referència a la (im)mobilitat assimi-
lable, inevitablement, al trípode de La passió segons G. H., ja esmentada, 
i a la «sabata negra» del poema «Papa» de Sylvia Plath. Veg. Silvia 
Plath. Soc vertical. Obra poètica 1960-1963. Barcelona: Proa, pàg. 149. 
(Traducció de Montserrat Abelló.)

[esposa d’Amedée] fou advertida i també la mare de Pauline, 
que va fer una irrupció inesperada i autoritària. L’anunci del 
retorn immediat a Londres va produir aquell episodi luctuós 
que ell no volia recordar i que li va ser infligit com un retret 
més, greu, decisiu. Pauline va fer un abús temerari del cloral. 
Havia quintuplicat la dosi que, quan patia d’insomni, li ser-
via de somnífer. La darrera notícia que en va tenir Amedée 
era que aquest fet no havia tingut conseqüències irreparables, 
perquè algú del servei hi havia arribat a temps.31

 
Davant del poder autoritari de la mare, la primera 

resposta de Pauline/Renée de la qual tenim constància a 
la novel·la és aquest «abús temerari del cloral», expressió 
traduïble per forma clandestina de gestió d’un fàrmac. I és 
que, com ja he dit, la revolta sense termes de Pauline/
Renée és una revolta encarnada que, d’aquesta manera, 
en la seva pretensió de reconquesta del propi cos, de 
negació i de rebuig de la mare, recupera paradoxalment 
el codi i el llenguatge de la mare per escriure’s amb tinta 
blanca. Dient-ho, doncs, amb Hélène Cixous32 en el seu 
conegut text de 1975 titulat «La risa de la Medusa»: 
«con su cuerpo sostiene vitalmente la “lógica” de su 
discurso: su carne dice verdad. Se expone. En verdad, 
materializa carnalmente lo que piensa, lo significa con 
su cuerpo. De alguna manera inscribe lo que dice, porque 

31.  La passió, pàg. 30.

32.  Cixous, Hélène. «La risa de la Medusa». A: Deseo de escritura, Marta 
Segarra (ed.). Barcelona: Reverso Ediciones, 2004, pàg. 27. (Traducció 
de Luis Tigero.)
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no niega a la pulsión su parte indisciplinable y apasiona-
da a la palabra».

Dissidències corporals

Altres dones la carn de les quals també deia veritat, el cos 
de les quals també sostenia vitalment la «lògica» del seu 
discurs, foren les estigmatitzades. Maria-Mercè Marçal 
en parla, de nou, a «La passió amorosa»: «les proclames 
més fortes d’autoimmolació present en els textos de les 
enamorades i de les místiques comporten l’existència 
d’algú, un subjecte, que l’immola, i que per tant, tot 
negant-se, s’afirma [...] quan el desig no pot trobar o no 
troba les paraules per dir-se, sovint s’expressa a través 
del cos [...] Amb el seu cos, l’estigmatitzada viu alhora 
un Dolor femení i a través d’ell anul·la l’absència d’una 
Divinitat en femení, d’una Redempció en femení. El cos 
femení es fa digne de ser mirall per a la Divinitat».33

Així doncs, i per reconquerir el seu espai, Pauline 
M. Tarn / Renée Vivien du a terme tot un seguit d’es-
tratègies que podríem entendre com a tecnologies del jo 
—malgrat que aquestes estratègies prenguin l’aparença 
no pas de l’escriptura, sinó més aviat d’un esborrament 
o anul·lació. És així com a La passió se’ns narra, com ja 
hem vist, que Renée Vivien fa un ús clandestí del clo-

33.  Marçal, Maria-Mercè. «La passió amorosa». A: Sota el signe del drac. 
Proses 1985-1997. Barcelona: Proa, 2004, pàg. 171. (Edició a cura de 
Mercè Ibarz.) 

ral, i clandestí en tant que no autoritzat per la institució 
corresponent: en aquest cas, la mèdica. Puntualment, la 
poeta també sembla que patia trastorns del son i tras-
torns alimentaris:34 en aquest cas, la condició de trastorn 
també ve determinada segons les prescripcions de la 
institució, que aquesta vegada —i tenint en compte que 
parlem de subministrament del son i de l’aliment— és 
més propera a l’autoritat materna que no pas a la de la 
medicina. 

La possibilitat del suïcidi com a causa de mort de 
Renée35 és significativament rellevant si entenem el suï-
cidi, també, com a forma de control clandestí de la vida. 
I és que cal recordar que la passió implica un procés 
d’autoconeixement actiu i que, per tant, aquestes formes 
d’immolació no les hem de llegir com a actes (passius) 
d’autodestrucció o anul·lació, sinó com a veritables pro-
cessos d’escriptura sobre i amb el propi cos; és a dir: com 
a veritables formes de desobediència o de dissidència 
corporal, enteses com a actes subversius de control del 
cos més enllà de les autoritats pertinents. 

En aquest sentit, les autores36 de la bibliografia citada 
tenen bona cura de presentar els subjectes dissidents no 
pas com a víctimes passives, sinó com a subjectes que, 
dins dels límits i de les mancances que els determinen, 

34.  Vegeu, per exemple, La passió, pàg. 315.

35.  Vegeu, en aquest sentit, La passió, pàg. 93 i pàg. 157.

36.  Que violenta que resulta, en aquest cas, la proximitat en el text d’auto-
ritats i autores; que injust, per a les segones, haver de compartir etimo-
logies amb les primeres.
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es desenrotllen activament: Luisa Muraro37 parla d’un 
«cuerpo salvaje», d’una experiència femenina no codifi-
cada, caòtica, infernal, monstruosa, oposada al «cuerpo 
social» però que, a diferència de l’arquetípic continent 
negre, ja no és un cos colonitzable sinó salvatgement 
actiu; Hélène Cixous s’expressa semblantment en parlar 
de «cuerpos “mal educados”» i en afirmar que «nosotras 
somos “negras” y somos bellas. Tormentosas [...]»,38 així 
com Adrienne Rich, en clau socioeconòmica, es refereix 
a les opcions de «huelga» exercides des del cos.39

Fent un salt en el temps cap a l’actualitat, em sembla 
que aquesta reconquesta activa del continent negre ens ha 
estat oferta, paradigmàticament, amb la Teoria King 
Kong de Virginie Despentes:40 «Soc més King Kong que 

37.  Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Madrid: Horas y Horas, 
1994, pàg. 104. (Traducció de Beatriz Albertini.)

38.  Cixous, Hélène. «La risa de la Medusa». A: Deseo de escritura, 
Marta Segarra (ed.). Barcelona: Reverso Ediciones, 2004, pàg. 20-22. 
(Traducció de Luis Tigero.)

39.  Rich, Adrienne. Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e 
institución. Madrid: Ediciones Cátedra i Instituto de la Mujer, 1986, 
pàg. 99. (Traducció d’Ana Becciu.)

40.  Virginie Despentes ofereix, precisament en aquest assaig, una visió 
interessant del poder absolut de la mare dirigit, segons l’autora francesa, 
a infantilitzar els individus: «La maternitat s’ha convertit en l’aspecte 
més glorificat de la condició femenina. També és, a Occident, l’esfera 
en la qual el poder de la dona ha augmentat més. [...] Rèplica domèstica 
del que s’organitza en el camp col·lectiu: l’Estat, que cada dia ens 
vigila més, sap millor que nosaltres què hem de menjat, beure, fumar, 
llegir, entendre, com ens hem de desplaçar, gastar els nostres diners, 
distreure’ns». La prolongació del poder absolut de la mare manté els 
individus «en un estat de criança permanent. Un Estat que es projecta 

Kate Moss, com a dona. Soc el tipus de dona que no es 
casa, amb qui no es tenen fills, parlo del meu lloc com a 
dona sempre excessiva, massa agressiva, massa sorollosa, 
massa grassa, massa brutal, massa peluda, massa viril, em 
diuen». Despentes, que es defineix com a proletària de 
la feminitat, proposa a Teoria King Kong l’apoderament 
d’una de les experiències més indesitjables (i, també, 
innomenables) de la feminitat: l’experiència de la viola-
ció, i reclama la necessitat de convertir l’agressió sexual 
en una circumstància política per tal d’alliberar-se de 
les respostes socials que genera, segons les quals la víc-
tima és o bé infantilitzada o bé culpabilitzada. Per fugir 
d’aquesta «doble obligació» que és com tenir «Dàmocles 
entre les cames», doncs, Despentes demana: «doneu-
nos el dret al risc de ser violades»;41 doneu-nos el dret 
de convertir el cos —fins i tot quan s’escriu amb una 
tinta violentada o estigmatitzada— en una instància de 
subversió que ja no pugui ser territori de cap mena de 
conquesta.

Virginie Despentes, així, posa en evidència que la 
passió és una experiència radicalment activa fins i tot 
quan el procés d’autoconeixement es dona per mitjà 
d’una experiència tan traumàtica (i que es voldria tan 
aliena) com és la de l’agressió sexual. La passió és, per 

en forma de mare totpoderosa és un Estat feixistoide» (Despentes, 
Virginie. Teoria King Kong. Barcelona: L’Altra Editorial, 2018, pàg. 
22-23. Traducció de Marina Espasa.). 

41.  Despentes, Virginie. Teoria King Kong. Barcelona: L’Altra Editorial, 
2018, pàg. 55 i 53. (Traducció de Marina Espasa.)
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damunt de tot, una manera —des-mesurada i, fins i tot, 
agressiva— d’expressar la resistència de ser simplement 
objecte de i apoderar-se, així, no només d’allò que ens 
construeix sinó, també, d’allò que ens desfigura. Teoria 
King Kong ens ho il·lustra amb l’experiència de la viola-
ció, i La passió segons Renée Vivien amb les diverses for-
mes de dissidència corporal (abús de certes substàncies, 
anorèxia,42 insomni, suïcidi) amb què Pauline M. Tarn 
s’afirma com a Renée Vivien més enllà i gràcies a la mare. 

Entreobertes, sense esquinçada  

Amb tot plegat, i resumint el que hem vist fins aquí, 
podríem dir que el pas de Pauline M. Tarn a Renée 
Vivien reflecteix un canvi d’identitat relacionat amb un 
procés d’autoconeixement radicalment actiu que, lluny 

42.  Per a una lectura dels anomenats trastorns de la conducta alimentària 
en clau feminista i des de la literatura, vegeu Sonia Masip. «Santa, 
bruja, histérica, farsante, enferma. Representaciones de la anorexia», 
Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 2, 2007, pàg. 
73-87. Segons l’autora, que amb aquest article fa una reflexió literària 
sobre el dejuni voluntari (i sobre un canvi d’estatus dels subjectes que 
l’han practicat al llarg de la història), «el ayuno desatado se convierte en 
anorexia» (pàg. 74). Això vol dir que l’anorèxia, tot i que pot ser con-
siderada com una tecnologia generalitzada (i molt associada al gènere) 
per crear una certa mena de subjectes, quan es porta al límit i/o passa a 
ser una tecnologia autogestionada per l’individu (és a dir, una tecnologia 
del poder, i no pas una tecnologia del jo), es patologitza. És a dir: esdevé 
una forma clandestina de control del propi cos per part d’un individu 
que, aleshores, és directament infantilitzat. 

de limitar-se únicament a la substitució teatral d’una 
sèrie de rols o de màscares convencionals per unes altres, 
implica també la construcció, fora dels marcs culturals 
establerts, d’una identitat que es voldria gestada amb 
independència de l’úter matern. D’una criatura, d’un 
cos, que vol ser l’espai reconquerit activament a qualse-
vol mena d’autoritat que el paralitzi, que l’emmudeixi, 
que l’invisibilitzi amb una fosa en negre —i tot plegat 
menant-nos, aleshores, cap a la paradoxa irresoluble 
i, precisament per això, exponencialment enriquidora 
d’aquell cos que tot negant-se, s’afirma: que en negar la 
mare, que en desobeir-la, sentencia el triomf del seu 
ordre simbòlic. I és que, probablement, una de les defi-
nicions possibles de l’ordre simbòlic de la mare, en qualse-
vol de les seves denominacions, és el de desobediència, el 
de dissidència de tot tipus de sistema o codi convencio-
nalment establert que impedeixi la creació (o, millor dit: 
la criança) de noves i il·limitades experiències, bretxes i 
llenguatges possibles per dir l’indiscible. 

Valdria la pena tornar-se a demanar, però, pels 
motius del rebuig en el cas particular de Pauline M. 
Tarn i de Mary G. B., posant especial èmfasi en aquella 
lògica de la culpa que definia la relació mare-filla. Si ens 
fixem, ara, en el camp semàntic des del qual s’enuncia 
aquesta lògica (retrets constants, ofrenes, remordiments, 
sacrificis..., i tot plegat marcat per la presència perma-
nent d’unes «mans com dues flors carnívores», vampíri-
ques) veurem dues coses. La primera, i amb referència a 
aquestes mans enormes, ens remet de nou a la condició 
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necessària, segons Maria Rosell, per fer possible la cons-
trucció, en positiu, de la relació mare-filla: 

Cinc anys van passar abans del naixement de Toinette. 
En aquest temps, Mary havia sabut afermar l’acord de pas 
i cadència i torniolava amb fluïdesa i mestria consumada. 
Quan el seu cos es va tornar a fer dens i el seu batec més 
greu, va aconseguir mantenir l’equilibri estirant els músculs 
cap enlaire i decantant una mica el cap enrere. I va fer aquest 
gest i l’immediatament posterior de recollir l’infant d’entre 
les seves cames, amb una gràcia singular, com si tot plegat 
formés part indestriable de la coreografia. L’infant somrigué 
en els seus braços i el pacte quedà segellat.43

Com podem apreciar en aquest fragment, la relació 
entre la mateixa Mary G. B. i Toinette, la germana 
petita de Pauline/Renée, va quedar segellada des del 
primer moment amb una experiència mútua que deixava 
espai per a la llibertat de moviments i d’elecció, per a les 
distàncies prudencials, per a l’autonomia..., i tot plegat 
amb l’objectiu de gaudir d’una iniciació sense càstigs (i 
sense culpes). Per fer possible la construcció en positiu 
de la maternitat —i per dir-ho ara, necessàriament, amb 
Irigaray— el que cal, precisament, és evitar la paràlisi; 
evitar l’excés (de proximitat o de llunyania, de presència 
o d’absència) que omple la bretxa, repara la fractura i 
torna l’espai uniforme i estable però immòbil: «¿No 
habrá nunca entre nosotras otro amor que este relle-

43.  La passió, pàg. 55.

no de agujeros? Cerrar — volver a cerrar todo lo que 
podría tener lugar entre nosotras, ¿es tu único deseo? 
Reducirnos a consumir — ser consumidas, ¿tu única 
necesidad? No quiero más este cuerpo lleno obturado 
inmovilizado. No, quiero aire»; altrament, i en un movi-
ment que ens resultarà familiar: «me giro hacia mi padre. 
Te dejo por quien me parece más vivo que tú. Por quien 
no me prepara nada de comer. Por quien me deja vacía 
de él, con la boca abierta ante su verdad».44

La segona cosa que vull destacar fa referència a 
aquest reduir-se a consumir — ésser consumides de què 
ens parla Irigaray, i que Maria-Mercè Marçal, a «La 
passió amorosa», definia com a «canibalisme: menjar 
l’altre, ser menjada per l’altre...».45 La imatge del «cani-
balisme», tan propera a les «flors carnívores» de La 
passió, ens remet a un darrer concepte: el del vampiris-
me, emprat per Marina Tsvetàieva a la famosa Carta a 
l’Amazona (1934): «Ella [l’enamorada, l’apassionada] 
no vol cap escalfor pagada, cap somriure prestat. No 
vol ser vampir ni àvia [...] Ni l’amistat, ni l’estima, ni 
aquell altre abisme que és la nostra pròpia bondat, ella 
no hi posarà res en el lloc de l’amor».46 Si he portat a 

44.  Irigaray, Luce. «Y la una no se mueve sin la otra», DUODA. Revista 
d’Estudis Feministes, núm. 6, 1994, pàg. 87-88.

45.  Marçal, Maria-Mercè. «La passió amorosa». A: Sota el signe del drac. 
Proses 1985-1997. Barcelona: Proa, 2004, pàg. 180. (Edició a cura de 
Mercè Ibarz.)

46.  Tsvetàieva, Marina. El meu germà femení. Carta a l’Amazona. Barcelona: 
Roure Edicions, 2016, pàg. 29-30. (Traducció d’Annie Bats.)
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col·lació la Carta a l’Amazona és per provar d’escla-
rir-ho (o d’embolicar-ho) tot una mica més, sobretot 
pel que fa a la qüestió de la lògica de la culpa que amara 
la relació entre Pauline/Renée i Mary G. B., i que, altra 
vegada segons l’opinió de Marie F., cambrera de Renée 
Vivien, devia ser el motiu principal de les desavinences 
entre mare i filla. Reprenent un fragment ja citat del 
seu diari:

Soc la primera de saber que la senyoreta i la seva mare no 
eren pas allò que se’n diu carn i ungla. Encara diré més: 
aquell darrer any la senyoreta Pauline només feia que par-
lar-ne malament. [...] Una volta fins i tot li vaig sentir dir 
que la culpa la tenia la seva mare per no haver-li fet aprendre 
el grec! Jo, de vegades, penso que les mares sempre són una 
mica l’ase dels cops..., vull dir que, com que elles t’han posat 
al món, quan van mal dades i no saps a qui donar la culpa, 
doncs apa..., avall que fa baixada.47

Amb tot, doncs, si la construcció d’una materni-
tat en positiu entre Pauline/Renée i Mary G. B. fou 
impossible va ser, efectivament, per motiu de la parà-
lisi. Aquesta paràlisi, al seu torn, devia ser causa de la 
presència permanent d’aquelles «mans com dues flors 
carnívores», sobrevolant com un retret constant la relació 
entre la mare i la filla i amarant-la, per tant, d’una lògica 
de la culpa determinada, al seu torn, segons la lògica 

47.  La passió, pàg. 318-319.

de l’intercanvi.48 Perquè l’Infant, com explica Marina 
Tsvetàieva a la Carta a l’Amazona, és allò que sobreviu a 
la passió entre els/les amants, i si la maternitat i la pas-
sió són, segons Tsvetàieva, incompatibles és justament 
perquè trenquen l’entitat perfecta —i perfecta en tant 
que aliena a cap mena de lògica de l’intercanvi— entre 
dues dones que no tenen cap altre futur que el present 
del seu amor; que no poden donar-se cap cosa més enllà 
del do del seu amor. Dues dones, en definitiva, que de 
cap manera no podran convertir el procés reproductiu en 
capital biològic: «[l’Infant] és l’únic punt fal·lible, l’únic 
punt atacable, l’única bretxa en aquesta entitat perfecta 
que són dues dones que s’estimen. L’impossible no és 
resistir a la temptació de l’home sinó a la necessitat de 
l’infant [...] el petit ell, que ve de mena, que ha vingut 
sense demanda, per comanda, simple resultat (immensa 
finalitat!) [...] Després vindrà l’altre encontre, el contra-
encontre, després vindrà la paga».49

L’impossible sembla ser, doncs, resistir la temptació 
de la lògica de l’intercanvi, resistir la lògica del dret de 
conquesta (del cos de la filla o del cos de la mare), supe-

48.  Notem la lògica de l’intercanvi com un obstacle constant en el fragment 
següent: «“El que es dona a l’amor és per sempre perdut”, [vers de 
Marceline Desbordes-Valmore] que Natalie Barney va americanitzar: 
“El do de si mateix és una inversió a fons perdut” [...] en darrer terme 
soc [Sara T.] a París, he decidit d’invertir en aquest projecte —a fons 
perdut?— vacances i paga doble, per tercera vegada consecutiva» (La 
passió, pàg. 43-44). 

49.  Tsvetàieva, Marina. El meu germà femení. Carta a l’Amazona. Barcelona: 
Roure Edicions, 2016, pàg. 17, 24-25. (Traducció d’Annie Bats.)
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rar la paràlisi i obrir fronteres —amb tot el ventall d’ac-
cepcions possibles que té, potser avui dia més que mai, 
aquesta demanda d’obertura. El repte per a la materni-
tat, en definitiva, és exactament el de resistir la lògica 
amb què funciona l’engranatge heteropatriarcal: resistir 
la temptació del deute/culpa per acollir el do; resistir 
la temptació del benefici per acollir l’ofrena; resistir la 
temptació de la mercantilització del procés reproductiu 
(reduït, aleshores, a capital biològic re-produït) per aco-
llir la criança.

El repte és el d’estimar-nos en la (des)mesura de la 
nostra pell: ni massa grans ni massa petites, ni obertes 
ni suturades sinó «entreabiertas, sin desgarrón», com 
diu Irigaray.50 I aquest entreobertes, sense esquinçada, a 
banda de remetre’ns a tota una sèrie de connotacions 
obstètriques ens porta, també, a recuperar la consigna 
d’aquestes vi Jornades Marçalianes «Dolor de ser i no ser 
tu: desig». Perquè el desig és el que permet la maternitat 
sense esquinçada. El desig és el que ens permet deixar 
de pensar des dels drets de conquesta sobre els cossos. 

Si reprenem la pregunta amb què he encetat aquest 
treball, trencar el mirall sense destruir-nos vol dir aprendre 
a entreobrir-se sense esquinçada; vol dir, per tant, no pas 
desitjar saber-se sinó saber estimar-se; no pas colonitzar-se 
sabent-se sinó aprendre a deixar-se pensar,51 i en el cas de 

50.  Irigaray, Luce. «Y la una no se mueve sin la otra», DUODA. Revista 
d’Estudis Feministes, núm. 6, 1994, pàg. 92.

51.  Parafrasejant Muraro, 1994, pàg. 23, i Cixous, 2004, pàg. 30, respec-
tivament.

la maternitat això implica, necessàriament, incorporar 
el desig i la sexualitat en la criança: «Recuerdo el placer 
físico al sentir que mi pecho pleno era succionado, en un 
momento en que no tenía otro placer físico en el mundo 
excepto el placer culpable de mi adicción a la comida», 
que explica Adrienne Rich. I continua: «Tal vez aquel 
reconocimiento mutuo, superpuesto a la circunstancia 
tradicional y social, estuvo siempre allí, desde aquella 
primera mirada entre la madre y el hijo que succiona el 
pecho».52 

Trencar el mirall sense destruir-nos: recuperar el 
plaer per la succió del pit.

52.  Rich, Adrienne. Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e 
institución. Madrid: Ediciones Cátedra i Instituto de la Mujer, 1986, 
pàg. 70-71. Fent un nou salt temporal a l’actualitat cal destacar, com a 
referència bibliogràfica clau a l’hora de trencar tabús entre maternitat 
i sexualitat, el llibre de Maria Llopis Maternidades subversives (Tafalla: 
Ed. Txalaparta, 2015).
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Els versos marçalians a 
«mercè del desig»:  

una formalització de la desmesura

Marta Font i Espriu

«L’escala fosca del desig no té barana»

La escritura del deseo como recurso literario tiene una doble 
vertiente estética y ética. [...] La inscripción del/los deseo(s) 
femenino(s) en la literatura probablemente sea una de las 
mayores contribuciones de la literatura escrita por mujeres, 
un deseo que es diferente del/los masculino(s), que se mira 
y mira desde perspectivas otras, que flexibiliza y da carta de 
naturaleza a la noción misma de pluralidad de las diferencias 
y que requiere para su conceptualización y expresión un len-
guaje también otro.1

¿Per què el desig en la poesia, i no la seva formulació clàs-
sica o el que sempre hem estat acostumats a escoltar per 
referir-nos a un tipus determinat de producció poètica: 
l’amor? Dir «desig» és evitar els límits temàtics de l’espai 
comú de l’eros, allà on conviuen de forma indiscriminada 
tots els conceptes que es mouen en la constel·lació del 
sentiment amorós tradicional. Dir «amor» és anomenar 
quelcom possible, una realitat que disfressa el desig en 
«subjecte/objecte posseït», en quelcom abastable i narra-

1.  Sabadell, Joana. Desbordamientos. Transformaciones culturales y políticas de 
las mujeres, pàg. 132-133. 
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Talment, les paraules de Joana Sabadell, de què ens 
hem servit per obrir aquestes pàgines, il·luminen el cen-
tre neuràlgic de la problemàtica: el llenguatge altre —que 
Marçal condensà en l’expressió que dona títol a la seva 
poesia completa, «llengua abolida»— és on els estudis de 
gènere situen, en part, tota la seva força dissident. ¿On 
se suposa, doncs, que resideix «l’efectivitat política d’una 
literatura (o teoria) que aspira a ser subversiva —amb 
paraules de Josep-Anton Fernàndez—4 sinó en el llen-
guatge? L’atribut central de la llengua poètica de Marçal 
és subvertir el camp simbòlic per revisar i actualitzar una 
llengua literària catalana que permeti l’expressió d’una 
subjectivitat lírica en femení, en tant que subjecte agent 
de la creació i de la seva representació. Tal com afirma 
Meri Torras, «el llenguatge esdevé [en l’obra de Marçal] 
una arena de combat ideològic i l’escriptura una lluita 
per aprendre’s mentre es diu el desaprenentatge del que 
ja ve dit; d’allò que ens clava i immobilitza, d’allò que 
ens impossibilita fluir, esdevenir».5 Això és en la poesia 
marçaliana un exercici lingüístic i retòric de reversió de 
l’imaginari poètic androcèntric per crear noves represen-
tacions textuals del gènere femení, fet indissociable de la 
recerca de noves formes d’enunciació del jo líric.

4.  Fernández, Josep-Anton. «Subversió, transició, tradició: política i 
subjectivitat a la primera poesia de Maria-Mercè Marçal», Lectora. 
Revista de dones i textualitat, pàg. 202. 

5.  Torras, Meri. «Escriure el desig al cos del text: escriptures i lectures 
lèsbiques a la literatura catalana contemporània». A: Diàlegs gais, lesbians, 
queer / Diálogos gais, lesbianos, queer, pàg. 134. 

ble. Per contra, aquest espai per on circula el desig és per 
definició oximorònic en dos nivells: la irreductible tensió 
entre vida (plaer, passió, ardor, ganes) i mort (dolor, 
ferida, finitud), i entre la il·lusòria totalitat del subjecte 
(compleció) i la discontinuïtat real (incompleció). Atès 
això, el desig té un paper central en les noves formalit-
zacions dels subjectes lírics contemporanis. Recordem, 
així, un vers de Marçal que ens donarà operativitat en 
el plantejament: «L’escala fosca del desig no té barana».2 

El vers de Marçal, gairebé com a estendard que anun-
ciava ja a Bruixa de dol el que vindria en una etapa poste- 
rior, l’etapa homoeròtica de la seva poesia (iniciada amb 
les sextines de Terra de Mai, El Cingle, 1982), ens fa evi-
dent el centre de la problemàtica quan parlem de les pos-
sibles representacions del desig: els límits. Els límits figu-
rats per la barana o, més ben dit, per l’absència de barana. 
Per tant, parlar de desig implica parlar de risc, parlar de 
la possibilitat de mort, parlar de pèrdua d’equilibri, parlar 
de dubte, és a dir, parlar de la crisi del subjecte que l’expe-
rimenta. Aquesta incompleció, fractura, descomposició o 
pèrdua dels límits del jo a què arrossega el desig és una de 
les vies de problematització del subjecte que defineixen la 
modernitat i, com diu Marta Segarra, «la seva prolonga-
ció exasperada, l’anomenada postmodernitat»,3 pel que té 
de frenètica i autoreferencial. 

2.  Marçal, Maria-Mercè. «Bruixa de dol». A: Llengua abolida (1973-1988), 
pàg. 87.

3.  Segarra, Marta. Escriure el desig. De «La Celestina» a Maria-Mercè Marçal, 
pàg. 10. 
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plasma en tres recursos poètics: a) la imatge del buit,  
b) l’ús de la interrogació i c) la sang com a símbol.

El B/buit 

Recordem que Marçal afirmava que «[q]uan el desig 
no pot trobar o no troba les paraules per dir-se, sovint 
s’expressa a través del cos».8 Ara bé, a «Sang presa», dins 
La germana, l’estrangera,9 el subjecte líric s’emmarca en 
el pla de la irrelació, allà on l’altra amorós s’experimenta 
des de l’absència radical. Això condueix el jo líric a enun-
ciar-se des de l’écart10 del seu propi ordre simbòlic. La 
falta on brotarà el Desig en majúscula —«sense objecte 
precís, sense termes, un Significat sense significant»—11 
precisament, perquè el jo se situa en la falta específica 
de l’altra: això és vertigen del buit o, dit amb les seves 
paraules, «les dimensions vertiginoses del mirall».12

8.  Marçal, Maria-Mercè. Sota el signe del drac, pàg. 178. 

9.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 359-416. 

10.  Entenem écart des de la terminologia de Julia Kristeva a La 
Révolution du langage poétique (1974). La ruptura «qui introduit 
la division entre pulsion et signe, la censure entre signifiant et 
signifié, et la possibilité de dénotation» (pàg. 215). És a dir, és 
allà on es fa present el límit del sentit i té lloc la fractura causada 
per l’erupció en el poema de la vida corporal, pulsional i afectiva 
del subjecte, que es troben en tensió respecte als codis simbòlics. 

11.  Marçal, Maria-Mercè. Sota el signe del drac, pàg. 176.

12.  Marçal, Maria-Mercè. Sota el signe del drac, pàg. 202.

Retornant de nou a les paraules de Joana Sabadell, 
¿quin és el llenguatge altre que crea Marçal? La poesia 
marçaliana esdevé pionera a partir dels anys vuitanta, 
justament per la renovació d’un nou espai de la jouissance 
com a centre agent de nous subjectes del desig: «el desig 
i l’escriptura van del bracet»,6 amb paraules de Calvo. 
Gràcies a aquesta conjunció, l’obra marçaliana ha activat 
un nou posicionament de la veu lírica, en què el desig 
esdevé motor transformador de l’expressió poètica.7 

Des d’aquestes coordenades, l’objectiu de la present 
aportació és esclarir les possibilitats representatives del 
desig en el moment del relat amorós en què el subjecte 
líric s’instal·la en l’absència radical de l’altra, just allà on 
els confins corporals evidencien els marges del ser però 
el dolor n’embriaga la percepció. Atès això, proposo 
una lectura del desbordament dels límits corporals del 
jo poètic a través del negatiu de la corporalitat, que es 

6.  Calvo, Lluís. «Maria-Mercè Marçal o la fusió dels pols: cos, alteritat, 
desig», Reduccions, 89, pàg. 98. 

7.  En aquest marc cal recordar que, gràcies als feminismes literaris, 
el desig ha assolit l’entitat d’un vastíssim espai discursiu des del 
qual es problematitza i es qüestiona no tan sols la identitat sexual, 
sinó també la condició subversiva de l’escriptura. Entre els textos 
fonamentals que basteixen els grans focus teòrics (psicoanalític, 
polític i poètic) sobre les representacions del desig, trobem les 
publicacions gairebé simultànies de Julia Kristeva (La Révolution 
du langage poétique, 1974), de Luce Irigaray (Speculum, de l’autre 
femme, 1974), d’Annie Leclerc (Parole de femme, 1974), però, 
sobretot, cal subratllar la publicació del cèlebre article d’Hélène 
Cixous Le rire de la Méduse (1975), en què inaugura l’expressió 
d’écriture féminine. 
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L’enyor interrogava precipicis
i el buit tornava, en l’eco, les preguntes
assassinades pels punyals de l’aire.14 

L’inici del sonet és volgudament paradoxal: «el sols-
tici de la pluja» és una antítesi que hauríem de traslladar 
al terreny de la plenitud amorosa, l’aigua viva que repre-
senta el plaer femení. Tot i això, el que obre el poema 
és «l’endemà», el dia de la «desfeta». Així s’entrellaça la 
imatge típica de l’amor-conflicte, l’amor com a guerra, 
militia amoris. Aleshores, la pèrdua de l’altra és la derrota 
que comença just després d’haver assolit la plenitud ero-
ticoamorosa15 al poemari anterior, Terra de Mai. 

Ens trobem, així, davant l’imprevisible que desembo-
ca a la desorientació, explicitada, justament, en el poema 
anterior, «El raval fosc on perdo / la passa».16 D’aquí la 
voluntat del jo de reconstruir el camí que l’ha conduït 
fins al present per poder «desxifrar l’enigma». Ara bé, si 
el tu és absència, ¿com és que el jo adreça explícitament 
el vers a l’«amor»? Aquesta alteritat enunciativa assenyala 

14.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 361.

15.  La poeta a Terra de Mai traça en quinze sextines l’exaltació de la 
fusió absoluta dels dos cossos iguals (a través del joc especular), 
la compleció identitària. I gradualment es va imposant la desfeta 
amorosa, la runa de la festa dels cossos, és a dir, com es trenca el 
mirall i emergeix el desig en majúscula, el desig inabastable que 
instal·la el jo líric a enunciar-se com a subjecte desitjant. 

16.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 360.

En efecte, el concepte de «buit», recurs recurrent en 
els versos marçalians per representar un estat d’afecta-
ció incapturable pel llenguatge, es mou en dos plans. 
D’una banda, trobem el Buit, explícit i en majúscula, 
una paraula que segueix l’estratègia del mot-trou, en el 
sentit que remet a un centre il·localitzable que aboca al 
vertigen de la mobilitat semàntica. Tal com diu Gamo-
neda: «la abolición del lenguaje por la vía del exceso».13 
I d’altra banda, Marçal aconsegueix que els versos girin 
entorn d’aquest buit. 

L’endemà del solstici de la pluja
començà la desfeta: No ho vaig veure
fins que l’estrall arreu plantà bandera
i els miralls de la nit em reflectiren
amb la pena clavada al mig del sexe.

Ho vaig saber, amor, de cop i volta, 
i volia desfer les nostres passes
per desxifrar l’enigma: en l’hora fosa
no trobava cap rastre de petjada. 

Sols esquelets calcinats de paraules, 
fòssils de besos, presagis de cendra,
silencis que afitaven el silenci. 

13.  Gamoneda, Amelia. Marguerite Duras: La textura del deseo, pàg. 261. 
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possible, que respon les mateixes paraules del jo líric: 
«l’eco». De nou, Marçal empra la imatge del mirall però 
aquesta vegada amb el seu revers sonor. Per tant, es pot 
establir una claríssima analogia entre el mirall i l’eco: si 
el reflex li ha retornat la imatge del seu sexe travessat 
per la pena, ara les preguntes que l’eco li retorna estan 
assassinades «pels punyals de l’aire». A més, una pre-
gunta no és precisament un contingut amb significat, 
sinó una cadena de significants buits que busquen ser 
omplerts. 

L’ús de la interrogació 

Aquí ens endinsem en el segon recurs: la interrogació 
com a operació poemàtica per estructurar el subjecte del 
desig encarat al buit. En prendrem com a poema para-
digmàtic el següent: 

L’aigua que fuig, és sols la meva set?
I el fruit que lluu, més enllà de la tanca,
¿és sols l’orbesa de la meva llengua,
la saliva, la dent i la geniva?

La pell que és lluny, són només els meus dits?
I el foc que se’m fa escàpol, el meu fred?
¿L’illa de Mai sols és el meu deler
viatger que ha arrelat a trenc de platja?

la cerca d’una complicitat amb l’altra que amplifica la 
tensió dramàtica de l’absència, no només del tu sinó 
del nosaltres amb «les nostres passes». Paral·lelament, 
l’obscuritat total tenyeix els versos i la unió del jo i el tu 
esdevé allò indesxifrable. No hi ha petjada, ni tan sols 
rastre de cap petjada. El poema, doncs, representa el 
buit absolut. 

La pèrdua de l’altra no només causa la soledat, sinó 
que també es transforma en allò inexplicable perquè no 
es pot construir l’origen de l’imprevisible. Altrament, 
el jo líric en troba restes mudes. Aquests «esquelets 
calcinats de paraules» ¿no es refereixen al text mateix? 
La circulació de la paraula entre el jo i el tu és ja impos-
sible, només situen el jo davant del mirall (hydra), la 
soledat, la interpel·lació de la mateixa absència. Per 
això, la gradació de la imatge de «les restes» ascendeix 
a la hipèrbole: els besos són fòssils, la pedra ha reem-
plaçat la matèria original i ha deixat només el dibuix, 
l’estructura del bes, el seu motlle, és a dir, el buit com 
a imatge. Continuant la gradació, arribem a través dels 
«esquelets calcinats» i dels «fòssils de besos» a la pèr-
dua de la veu i del so de les boques (connotació eròtica 
explícita), retrobat en uns «silencis» que ja eren anunci 
del silenci absolut, el buit. 

És en aquest entramat on es forja el desig a «Sang 
presa»: una espera sense res esperat, per això desespe-
rant —valgui la redundància— i desbordant, que guia 
un enyor buidat del tu. Tot plegat ens guia cap als ver-
sos finals, en què apareix el buit com a únic interlocutor 
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A partir del «sexe» de l’altra, experimenta el seu propi 
sexe però ara «desert», és a dir, sec, sense gaudi. Per tot 
plegat, la identitat del jo es forja en el dubte del buit, de 
la falta de l’altra, de l’absència, del fred, del desert, de 
la sequedat corporal. I això és intensificat amb el recurs 
interrogatiu, que evidencia la soledat de no tenir ni una 
sola resposta. Per consegüent, l’escriptura es presenta, 
així, com a pendent, enclaustrada en la tensió d’una 
enunciació entre la interrogació i el prec. 

Arribem finalment al segon tercet. El «Tot que es 
fon», seguint el crescendo de l’evocació de l’altra —fixem-
nos que en una primera instància hi ha les parts del 
cos, fins a arribar al nom, després al sexe i finalment al 
Tot—, que correspondria al clímax del plaer femení, el 
punt de dissolució de les fronteres entre el jo i el tu. Les 
majúscules creen el binomi Tot/Buit, que clava l’indici-
ble en el text. Ambdues paraules abracen dues realitats 
incapturables pel significant: el Tot remet a l’altra com 
a absolut i inabastable, o, també, l’Altra, en majúscula, 
el jo i el tu ascendits a la plenitud. Per contra, el Buit 
remet al res absolut des d’on parla un jo emmanillat a les 
preguntes que l’immobilitzen.

Aleshores, eros desemboca a thanatos. L’amenaça 
de la mort com a doble de l’orgasme pren el relleu a la 
jouissance. Però una mort assentida, buscada, deliberada. 
Cloure el poema amb la paraula suïcidi és potser la rup-
tura retòrica més potent del poema. En efecte, a través 
de la imatge del Buit la poeta arriba a la negació del jo 
des del desig, a la vegada que aquest desig absolut guia 

El teu sexe, és només el meu desert?
I el paisatge proscrit rere els teus ulls,
és la fosca avidesa dels meus ulls?

El Tot que es fon, és només el meu Buit?
I, inabastable en l’alta solitud,
la teva mar, sols el meu suïcidi?17 

L’estructura interrogativa permet construir un espai 
d’enunciació on les dues trames simbòliques (el mirall 
sencer i la seva desfeta) es mesclen entre si i aconseguei-
xen atrapar l’inexplicable en la fissura que es crea entre 
l’expressió de la jouissance i la seva negació. D’entrada hi 
trobem cada una de les imatges que havien significat la 
plenitud amorosa, relacionades amb la seva antítesi, el 
seu negatiu: aigua i set/desert, llum i ceguesa, foc i fred, 
etc. 

En efecte, no és casual que hi trobem «[l]’aigua que 
fuig». És un sintagma que invoca en el seu si dos con-
traris: l’exaltació del plaer femení, que, al mateix temps 
que apareix es nega, i així hi instal·la la intensitat de 
l’enunciació en el desig, en la manca. El poema, doncs, 
està articulat a través d’un seguit de preguntes que l’es-
tructuren en un alteritat simètrica, però que en adoptar 
la forma interrogativa evidencien l’alta soledat del desig. 

Inevitablement, la ruptura del seu propi ordre sim-
bòlic —l’ordre de la jouissance— esclata en els tercets. 

17.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 372.
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brollen de la terra i que es troben en constant moviment. 
Per contra, a «Sang presa» o bé estan estancats, o bé 
surten del cos de forma negativa: «Cerco la lluna / dins 
dels meus ulls, i hi trobo un trau atònit / que perboca la 
sang d’aquest poema».19 Aturem-nos en aquests versos i 
prestem atenció al verb perbocar. En primer lloc, la sang 
és el resultat de la ferida simbòlica, del «trau atònit», 
fins i tot de la mutilació del cos; i, en segon lloc, en tant 
que és l’element que inscriu la dona a la societat (la sang 
menstrual), no es pot obviar el ressò que comporta el 
terme: «il [le sang menstruel] menace le rapport entre 
les sexes dans un ensemble social, et, par intériorisation, 
l’identité de chaque sexe face à la différence sexuelle».20 
D’aquesta manera, Marçal utilitza el que socialment s’ha 
categoritzat com a monstruós, vergonyós o impur, o vist 
com una amenaça dins del procés civilitzador —la sang 
femenina—, ja no com a pensable i representable, sinó, 
precisament, com allò que l’expressa des del sentit més 
abjecte: «perbocar». I és en aquest «carrefour lexical»21 on 
instal·la l’enunciació de la veu lírica. Així, ens trobem 
davant d’un jo poètic sagnant en tots els sentits (físic i 
emocional). 

En aquesta cruïlla lèxica, la poeta hi conjuga mort i 
feminitat en el mateix significant, fins al punt que ja no 
és el jo poètic que sagna sinó que l’escriptura es conver-

19.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 336.

20.  Kristeva, Julia. Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, pàg. 89. 

21.  Clément, Catherine; Kristeva, Julia. Le Féminin et le Sacré, pàg. 156. 

a l’autoaniquilació, al buidat d’una mateixa. L’absència 
del tu atorga agència al jo per mutilar-se. D’aquesta 
manera, observem que, per tancar el sonet, l’altra torna 
a ser aigua, aquesta vegada «mar», entitat que per si 
mateixa convoca la immensitat inabastable. Ara, però, és 
escenari del suïcidi amorós, on el jo implícitament busca 
ofegar-se.

Amb tot plegat, hem analitzat un poema que congre-
ga tots els atributs de la representació de l’absència de 
l’altra de forma magistral. Des del nostre plantejament, 
totes les composicions de «Sang presa» prenen com a 
teló de fons aquest posicionament emocional del jo líric 
(del Tot al Buit), és a dir, són expressió de la impossibi-
litat de reconeixement del desig de l’altra, que aboca el 
jo a la mort simbòlica.

Ens trobem davant d’una escriptura en què el desig, i 
així ho afirma Marta Segarra: «no tiene ‘objeto preciso’, 
en el sentido de finalidad determinada pero también de 
persona a quien dirigirse», ni tampoc «palabras que lo 
puedan circunscribir».18

La sang com a símbol

En l’apartat anterior, hem fet referència a l’aigua com a 
element que connota el plaer femení. En la simbologia 
marçaliana el pla del gaudi està vinculat als líquids que 

18.  Segarra, Marta. «Comunidades y literatura». A: Repensar la comunidad 
desde la literatura y el género, pàg. 18. 
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sang i la pròpia escriptura, és a dir que l’escriptura esdevé 
un correlat del seu cos sagnant, sinó també al fet que la 
maduresa d’una vida i d’una obra fa molt més complexes 
i ambivalents les significacions d’aquest símbol, sobretot 
tenint en compte que darrere de l’escriptura hi ha la 
recerca de la raó d’una existència: «[...] un intent, encara, 
de donar forma a l’informe, d’ordenar l’embat».25

Més enllà del desig 

Retornant a la idea inicial de la recerca del «llenguatge 
altre», és altament significatiu el fet que Marçal empri 
el llenguatge xopat d’erotisme per bastir un imaginari 
poètic que ultrapassa el propi context eroticoamorós. 
Ara, a través de la sang, veurem com el concepte «desig» 
amplifica els seus propis límits referencials i inclou en el 
seu si la paraula amor: potser perquè el mot amor porta 
una càrrega androcèntrica que Marçal pretén evitar, i 
només l’empra per fer emergir la presència real del tu 
com hem vist al sonet «L’endemà del solstici de la pluja». 
Per contra, la paraula desig sempre estarà travessada per 
una corporalitat indefugible.

Un dels poemes clau per fer evident l’ús subversiu del 
llenguatge eròtic marçalià és el poema «Com un nen tot 
petit en els meus braços»26 de Desglaç. Un poema que 

25.  Marçal, Maria-Mercè. Sota el signe del drac, pàg. 187.

26.  Marçal, Maria-Mercè. «Desglaç». A: Llengua abolida (1973-1988), 
pàg. 439-440.

teix en un sagnar. La poeta s’instal·la en la ferida, la qual, 
per extensió, vomita la sang de tot el poemari. 

En tu quallava
el doll de les absències: 
I era sang presa.22 

Observem que la sang, en un primer pla significa-
tiu, esdevé paral·lel verbal de l’indicible al llarg de tot 
el recull. La poeta s’instal·la en la ferida, la qual, per 
extensió, vomita la sang, que és paral·lel de l’escriptura. 
D’aquesta manera el poema esdevé la formalització de 
la desmesura, allò incapturable pel significant: la runa 
de la identitat. Per això, «aquests versos són ja / només 
sang presa».23 Versos que es convoquen sense obra: una 
escriptura fragmentària que respon a la intensitat del 
desastre, fora del plaer, fora del gaudi, amb paraules de 
Blanchot.24 Són l’enunciació d’un subjecte que se sap 
defallit davant l’imprevist. 

Ara bé, cal fer atenció que la sang transcendeix el seu 
propi referent, transcendeix la pròpia corporalitat i es 
converteix en un símbol, diguem-ne pur, que arrossega 
en el seu si totes les dimensions del dolor. Ja no només 
em refereixo al fet que estableix un clar paral·lel entre la 

22.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 401.

23.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 402.

24.  Blanchot, Maurice. L’Écriture du désastre, pàg. 11. 
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 1
Com un nen tot petit en els meus braços,
una embosta de pols en el bressol d’unes mans, 
canto perquè dormis
i et gronxo en la sang. 

Com si fossis el fill del teu nom que no he tingut,
sols un bolic de carn
cos meu endins, desig,
aigües enllà. 

Com una gota d’aigua en els meus ulls
que el meu llavi recull i engoleix,
comunió darrera, vi, verí,
sense ferir-te amb les dents. 

Canto perquè dormis, dorm, 
petit bolic de carn,
que el meu llavi recull
i besa amb llengua robada. 

I et gronxo en la sang,
cos meu endins, desig,
sense ferir-te amb les dents
que clavo en els teus mots.29 

29.  Marçal, Maria-Mercè. «Desglaç». A: Llengua abolida (1973-1988), 
pàg. 439.

es troba en clar paral·lel amb «Berceuse» («Dorm petita 
meva, dorm»),27 on també empra una escena maternal, 
una pietà, per acomplir aquest duocidi tràgic a causa de 
l’absència radical del tu amorós. 

[…]
Dorm, amor, no temis.
La meva mà esquerra 
subjecta ben fort 
la dreta de l’assassí. 
Perquè el voltor sap avui 
que la despulla que el tempta 
és només ell mateix 
a l’altra banda del mirall.28 

[…]

A través d’una cançó de bressol hi trava el duocidi: ella 
és qui mata l’altra amorós i qui es mata, és la morta i qui 
la contempla i, també, és la mare i la filla a qui canta. 
Així mateix, en el poema «Com un nen tot petit en els 
meus braços», la poeta hi trasllada el mateix moviment 
emotiu, ara, però, per adreçar-se al pare després de la 
mort: un moviment dramàtic fundat en el llenguatge del 
desig homoeròtic. Vet aquí la subversió. Llegim-ne la 
primera secció: 

27.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 364-365.

28.  Marçal, Maria-Mercè. «Sang presa», «La germana, l’estrangera». A: 
Llengua abolida (1973-1988), pàg. 365.
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2
Com una nena petita en els teus braços,
una embosta en les teves mans de pols,
abraça’m com una mare
ara que ets terra ja per sempre.30 

Un cop que el pare ja no és sang viva, però sí que és 
la pròpia sang, la sang que s’ha convertit en el «bolic de 
carn», en llàgrima combregada, en pols i en terra, en 
mare; tan sols resta l’espai comú de la infància, allà on 
la comunicació imaginada es legitima, on esdevé pos-
sible la reconciliació simbòlica: si són la mateixa sang, 
si un abraça l’altre, si es bressolen mútuament, podem 
saltar de l’eix vertical a la imatge horitzontal: «com dos 
infants», germans, amb les mans juntes, de pols i sang 
(vida/mort), més enllà del dia, on la mort ha enderrocat 
la seva pròpia muralla i s’aconsegueix l’esfondrament de 
la verticalitat i l’autoritat per donar pas a una fraternal i 
eterna infància compartida. 

3
Com dos infants, ençà i enllà del dia, 
mà de pols, mà de sang...
La mort enderrocava les muralles
i tot pedestal.31 

30.  Marçal, Maria-Mercè. «Desglaç». A: Llengua abolida (1973-1988), 
pàg. 440.

31.  Marçal, Maria-Mercè. «Desglaç». A: Llengua abolida (1973-1988), 
pàg. 440.

A través d’aquesta pietà mariana s’articula la imatge 
de la llàgrima que s’identifica amb l’absent, una llàgrima 
recollida pels llavis del jo líric i «combregada» —recor-
dem que la llàgrima i la sang comparteixen el gust salat 
i la forma líquida, la qual cosa ens permet establir una 
equivalència capriciosa en l’imaginari poètic— però 
«sense ferir-te amb les dents», detall que evoca el tabú 
de mossegar la sagrada forma. Així, no hi ha mossegada 
profanadora, és tan sols la llengua la que estova aquest 
tros de carn a la boca, la que el besa. Òbviament, la 
imatge de devorar l’altre, present en l’entramat simbòlic 
de la representació del desig en l’obra de la poeta, també 
hi té un eco fefaent.

No obstant això, tota aquesta tendresa cap al «petit 
bolic de carn» en què s’ha transmutat el pare per poder 
ser combregat i besat, es torna ferocitat contra les seves 
paraules, en què ara sí que el jo clava les dents. Els mots 
del pare sí que són mereixedors d’una certa venjança 
amplificada encara més pel context tendre d’aquesta 
conversió infantil que dona forma a la primera secció 
del poema. 

En la segona secció, és el jo líric de Marçal el que 
s’imagina ara acollit entre les mans del pare, mans de 
pols que ja no estan vives, i sol·licitades a través de 
l’abraçada «d’una mare». És a dir, que per acollir l’abra-
çada paterna imaginada se’l convida a ser com una mare, 
per tal de poder construir una reconciliació simbòlica tan 
sols possible en el llenguatge poètic. 
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Amb aquesta deslocalització del desig respecte del 
context o relat homoeròtic, Marçal fa un nou salt en 
la recerca del llenguatge simbòlic. La poeta hi aboca 
tota la cosmologia del desig desplegada al llarg de les 
obres referenciades, per fundar una nova relació amb el 
tu-pare. D’aquesta manera, podem concloure que l’es-
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Espais fronterers amb el jo animal  
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en Maria-Mercè Marçal

Elisenda Marcer 

Aquesta intervenció proposa una lectura experimental 
d’una de les formes que pren el subjecte liminar en la 
poesia de Maria-Mercè Marçal. No es tracta d’una 
lectura excloent, sinó integradora i complementària 
de les que s’han fet fins ara, tot i que adopta una 
perspectiva que interroga el model antropocèntric 
predominant a l’hora d’aproximar-se teòricament a 
la literatura i cultura catalanes. Així, doncs, el text 
que llegireu a continuació se centra concretament en 
l’anàlisi de les representacions del jo líric en Marçal 
que se situen en la frontera del que és humà i el que no 
ho és. Una frontera a la qual m’aproximaré mitjançant 
l’aplicació de dos conceptes filosòfics fonamentals: la 
noció d’esquerda o fractura, extreta del pensament de 
Jacques Derrida a Márgenes de la filosofía, de 1972, 
i que estudioses com Pilar Godayol (2012), Laia 
Climent (2007) i Caterina Riba (2014, 2015) han 
identificat en diversos poemes i proses de Marçal; 
i el concepte de cos sense òrgans proposat per Gilles 
Deleuze i Félix Guattari a Mille Plateaux: Capitalisme 
et Schizophrénie, de 1980. 
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d’aquesta intervenció consistirà, per tant, a analitzar 
les possibilitats interpretatives que ens ofereix aquesta 
aproximació.

Comencem, doncs, a explorar alguns d’aquests espais 
fronterers amb el jo animal. En l’estudi Maria-Mercè 
Marçal, cos i compromís, de 2008, Laia Climent ja planteja 
suggeridors paral·lelismes entre la percepció de la corpo-
ralitat i el món animal que albiren una lectura en aquesta 
direcció. En un recorregut sobre l’aplicabilitat de les teo-
ries sensualistes forjades a partir del segle xviii, Climent 
destaca la distinció entre els sentits més fins, «aquells 
que serveixen per a la recepció de l’art, que permeten 
desenvolupar més fàcilment la imaginació, aquests són la 
mirada i l’oïda», i els més basts, «sensacions estrictament 
animals; el gust i l’olfacte». Naturalment, amb els anys, 
la definició i estudi de les sensacions han evolucionat i 
han inclòs variants més complexes, com per exemple les 
especificitats entre les sensacions considerades actives, 
produïdes pel mateix tacte, i les passives, que concer-
neixen les sensacions cutànies involuntàries, «sensacions 
estrictament animals; el gust i l’olfacte».2 La relació amb 
les teories sensualistes, doncs, ha aportat una perspectiva 
més àmplia a la lírica de Marçal, que va des de la rei-
vindicació del paper del tacte a l’estudi de totes aquelles 
sensacions corpòries que puguin ser involuntàries, natu-
rals i animals. En aquest sentit, la descripció del gaudi 
en poemes com «Saps? M’agrada el teu cap i m’agrada 

2.  Climent, Laia. Maria-Mercè Marçal, cos i compromís, pàg. 57.

Anotacions metodològiques: espais fronterers amb el 
jo animal 

Maria-Mercè Marçal ens ha deixat un llegat cultural 
inesgotable que ha inspirat i segueix inspirant un ampli 
ventall de perspectives crítiques. En algunes ocasions, 
s’ha prioritzat el vessant més reivindicatiu i feminista 
de la seva obra, mentre que en d’altres ha prevalgut una 
perspectiva comparatista i intertextual, amb un interès 
especial en l’ús subversiu de la tradició cultural i literària 
que es desprèn dels escrits de l’autora. Amb tot, l’estudi 
de les relacions entre cos i textualitat continua essent 
un dels eixos que promou més reflexions teòriques.1 
Tanmateix, malgrat el potencial interpretatiu dels dos 
conceptes filosòfics, tot just esmentats, el d’escletxa i el 
del cos sense òrgans, no se n’ha fet, almenys que així em 
consti, una anàlisi que estableixi una possible corre-
lació entre les teories de l’animalitat —a les quals són 
tan afins— i la poesia de Marçal. L’objectiu principal 

1.  Vegeu: Pons, Margalida. «Maria-Mercè Marçal: la constel·lació silenci-
osa», Urc, 4-5, 1989, pàg.94-100; Godayol, Pilar. «Maria-Mercè Marçal 
en el mirall: sobre l’imaginari femení i el llenguatge poètic», Reduccions, 
100, 2012, pàg. 220-233, i els títols més recents que han estat fruit de 
tesis doctorals dedicades a Marçal: Climent, Laia. Maria-Mercè Marçal, 
cos i compromís. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; 
Díaz Vicedo, Noèlia. Constructing Feminine Poetics in the Works of a 
Late-20th Century Catalan Woman Poet: Maria-Mercè Marçal. Londres: 
Modern Humanities Research Association, i Riba, Caterina. Maria-
Mercè Marçal. L’escriptura permeable. Vic: Eumo Editorial, seguit de Cos 
endins. Maternitat, desig i malaltia en l’obra de Maria-Mercè Marçal. Vic: 
Eumo Editorial.
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reivindicar aquest espai híbrid en Llengua abolida, com 
un indret on el femení transita.6 Segons Godayol, si apli-
quem una lectura derridiana als poemes de Marçal, com, 
per exemple, als versos de Sal oberta en què «l’espai de 
frontera és descrit com [...] d’averany més fosc. / Camí 
d’enlloc, de tornada d’enlloc»,7 veiem com es configura 
un espai de fractura que possibilita la creació i el retorn 
als orígens del subjecte.8 En aquest sentit, l’atenció als 
inicis a la qual es referiren teòriques com Luisa Muraro 
(1994) adquireix una rellevància múltiple: d’una banda, 
permetrà la reformulació del llenguatge tradicional i 
androcèntric i, de l’altra, ens acostarà als orígens atàvics 
dels poemes i al seu contacte amb la natura. Així, tal 
com també observà Caterina Riba, és prou notori que 
la producció inicial de Marçal, Cau de llunes i Bruixa de 
dol, mostri un retorn a l’oralitat en el qual la recitació, la 
música i el gest entren en joc d’una forma indissociable.9 
Si bé aquesta reivindicació de l’origen, exemplificada en 

6.  Marçal, Maria-Mercè. Llengua abolida, pàg. 104.

7.  Marçal, Maria-Mercè. Sal oberta, pàg. 12-13.

8.  D’una manera similar, Climent també observà aquest espai de dolor i 
estranyesa en Marçal, que suposa el fet de situar-se en l’entremig, en un 
espai de fissura entre el cos i el llenguatge, en «Les textures del llenguat-
ge: el procés evolutiu de la poètica marçaliana», I Jornades Marçalianes. 
Llavor de cant, lluita de saó. Sabadell: Fundació Maria-Mercè Marçal, 
pàg. 116.

9.  Caterina Riba analitza aquestes traces en «Corrandes de lluna», «Cançó 
de pluja», «Cançó de saltar a corda», «Velles corrandes per a la Pepa» 
i altres poemes, a: Maria-Mercè Marçal, l’escriptura permeable, pàg. 62, 
149, 143 i 147. 

el teu cul»3 o el cant als sentits que suposa la «Sextina 
dels sentits» dins Terra de Mai4 remeten precisament a 
una experiència sensorial que té en compte el conjunt 
de la superfície cutània. Per tant, en el moment en què 
Marçal planteja la totalitat de la superfície del cos com a 
vehicle d’expressió de l’experiència amorosa, ens planteja 
una idea d’espacialitat corporal basada en un lligam més 
íntim entre el cos i el seu hàbitat natural. En l’estudi de 
Climent ja s’insinuen alguns aspectes de l’animalística 
que perfilen una afiliació amb altres concepcions del cos 
no tan lligades a la matèria orgànica. Tanmateix, convé 
esmentar que l’anàlisi entre el subjecte líric i el món 
animal proposada per Climent rau preferentment en les 
tradicions bíblica, hel·lenística i medieval, per acabar 
formulant una lectura que tendeix al simbolisme.

La fissura com a obertura vers l’animalitat 

Per la seva banda, Pilar Godayol afirmà en l’escrit 
«Maria-Mercè Marçal en el mirall: sobre l’imaginari 
femení i el llenguatge poètic», de 2012, que tant la poe-
sia com l’obra crítica de Marçal són un degoteig d’idees 
derridianes «per la passió de viure els espais aporètics 
sense complexos [...]».5 I perquè Marçal va entendre i 

3.  Marçal, Maria-Mercè. Sal oberta, pàg. 199. 

4.  Marçal, Maria-Mercè. Terra de Mai, pàg. 304.

5.  Godayol, Pilar. «Maria-Mercè Marçal en el mirall: sobre l’imaginari 
femení i el llenguatge poètic», pàg. 227. 
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de distanciar-se de les concepcions antropològiques, 
biològiques i culturals dominants. És a dir, les nombro-
ses figuracions del desig en relació amb el món animal 
i vegetal que s’empren en els poemes vi, vii i viii de 
«Freu»,11 per citar-ne només una mostra, són exemples 
del que acabarà sent una simbiosi entre els cossos que 
s’estimen i el món animal i vegetal.

XIV

Ens hem trobat al freu que fon tota vedruna,
on s’estellen les barques i es clivella el camí. 
Adelerats, pel vespre esquitxat de matí, 
i per l’alba que du el gep creixent de la lluna. 

Pel negre bes que tesa l’arc de la tenebra.
Per la sorra on s’abrina el foc i la neulia.
Pel ganivet que enceta la pell de la follia.
Per la badia oberta, pel congost de la febre.
[...]12

En aquests dos quartets que obren el sonet xiv de 
«Festanyal de l’aigua», la sexualitat es representa en 
absoluta comunió amb les forces de la natura, i no tan 
sols inspirant-se en el moviment dels corrents de l’aigua 
i de la temporalitat guiada pel creixement de la lluna: el 
fet de situar l’experiència sexual en un espai clivellat al 

11.  Marçal, Maria-Mercè. Sal oberta, pàg. 20-22. 

12.  Marçal, Maria-Mercè. Sal oberta, pàg. 28.

la recodificació d’estereotips femenins procedents del 
món clàssic, és un aspecte crucial en la poètica mar-
çaliana, voldria fer notar que aquesta fissura permet, 
molt més que cap altra, la possibilitat de reconciliar-se 
o, si més no, d’iniciar el diàleg amb l’animal inherent a 
l’home.

Derrida ja ens va fer reflexionar sobre l’espai liminar 
en què l’ésser humà i l’animal es troben en potència a 
«The Animal That Therefore I am (More to Follow)»: 

 
when I say je suis if I am to follow this suite then, I move 
from «the ends of man», that is the confines of man, to «the 
crossing of borders between man and animal». Crossing 
borders or the ends of man I come or surrender to the 
animal—to the animal in itself, to the animal in me and 
the animal at unease with itself, to the man about which 
Nietzsche said (I no longer remember where) something to 
the effect that it was an as yet undermined animal, an animal 
lacking in itself.10 

Una reflexió que evidencia la manca de conciliació 
amb la concepció androcèntrica del llenguatge i, per 
tant, esdevé idònia a l’hora d’ajustar-se a una nova repre-
sentativitat del subjecte marçalià. En la secció «Freu» 
de Sal oberta, per exemple, l’expressió de l’exaltació del 
plaer sexual per mitjà del triomf del cos per damunt de 
qualsevol pauta social i cultural promourà la necessitat 

10.  Derrida, Jacques. «The Animal That Therefore I am (More to Follow)», 
Critical Inquiry, 2, 2002, pàg. 372. (Traducció de David Wills.)
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Darwinian Reflexions on Life, Politics and Art, de 2011, 
de considerar el dinamisme com un nou concepte de 
vida que va més enllà de les concepcions organicistes i 
fenomenològiques. És a dir, al fet de concebre l’home 
com un ésser que procedeix del que no és humà ni orgà-
nic, al fet d’entendre l’individu com un procés d’absorció 
dinàmica i integradora de l’entorn exterior i que s’escapa 
dels límits del que és vida per atansar-se al que Deleuze 
formulà amb el nom de «vida inorgànica»:

And for Deleuze, life is that which does not spread from 
the organic to the inorganic but runs between them, an 
impersonal force of contraction and dilation that characte-
rizes events, even non-living events, as much as it does life. 
Each distinguishes life as a kind of contained dynamism, a 
dynamism within a porous boundary, that feeds from and 
returns to the chaos which surrounds it something imma-
nent within the chaotic whole: life as a complex fold of the 
chemical and the physical that reveals something not given 
within them, something new, an emergence, the ordered 
force of invention.14

Aquesta concepció de la vida entre el que és orgànic i 
el que és inorgànic atribueix una dimensió interessantís-
sima a la noció de trobar-se a l’entremig tot just exposa-
da i sobre la qual tant ha parlat i escrit Marçal. Per tant, 
no és agosarat afirmar que, de la mateixa manera que 

14.  Grosz, Elisabeth. Becoming Undone. Darwinian Reflexions on Life, 
Politics and Art, pàg. 27.

bell mig de tota realitat —sia corpòria o temporal— ens 
remet de nou al dinamisme inherent a l’esquerda derri-
diana. Per tant, si analitzem l’empremta derridiana de la 
vedruna, el congost o la clivella —essent fidels al lèxic 
de Marçal—, constatem que en l’esquerda s’hi troba 
l’origen, però també l’origen del canvi i el canvi mateix. 
Tenint en compte el context al qual pertanyen aquests 
poemes, és lògic que l’autora emfasitzés la importància 
d’analitzar la construcció del jo en relació amb les rela-
cions de rebuig i distància respecte als discursos social-
ment imperants.13 Ara bé, la seqüència conceptual que 
emergeix del dinamisme de la fissura insinua interpreta-
cions encara més ambicioses que connecten directament 
la poesia de Marçal amb el pensament de Gilles Deleuze 
i la noció de vida inorgànica. 

Plantes, animals i vida inorgànica 

Em refereixo al fet, a bastament estudiat per Elizabeth 
Grosz en el seu fascinant estudi Becoming Undone. 

13.  Maria-Mercè Marçal, a Sota el signe del drac: «Crec que una de les 
línies d’investigació que poden resultar més fecundes en encarar-nos a 
una obra escrita per una dona és la d’analitzar quina relació manté el 
seu jo literari amb el «model» arquetípic femení socialment imperant, 
secularment imposat. No només si s’hi vincula per acceptació o bé se’n 
distancia per rebuig, sinó sobretot com s’articula —com es va fent i 
desfent— aquesta vinculació o aquest distanciament, és a dir, concebre 
aquesta relació com un procés dinàmic produït per la tensió, el xoc, 
entre tendències oposades.», pàg.69. 
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el jo líric marçalià s’identifica amb la sinuositat i el movi-
ment de la mar o la inscripció del desig de ser mare en el 
missatge d’un «alfabet vegetal» en La germana, l’estrange-
ra18 configuren, tots ells, un cos continu, indefinit, molt 
proper a l’entitat que Deleuze anomenà cos sense òrgans. 

De manera significativa, doncs, aquesta continuïtat 
entre el que és humà i el que no ho és, entre la cons-
ciència i la matèria, situa el subjecte líric en un punt 
d’intersecció entre el món animal, humà i vegetal. 
Aquell moment en què Marçal s’endinsa en l’avenc de 
la fractura derridiana, i inicia la fusió progressiva del 
subjecte amb la natura. És per aquest motiu que, mitjan-
çant l’anàlisi poètica a recer del pensament de Derrida 
i Deleuze, podem concloure que els versos de Marçal 
encara aconsegueixen un altre nivell de subversió de 
l’ordre establert. Aquell que, situant-se al llindar de la 
matèria purament orgànica, expandeix els límits del sub-
jecte per tal de proposar una manera, gens convencional, 
de concebre l’experiència vital. 

18.  Marçal, Maria-Mercè. La germana, l’estrangera, pàg. 140.

s’ha insistit en la reescriptura dels estereotips del sub-
jecte femení que suposa el conjunt de poemes recollits 
a Llengua abolida, la ruptura deleuziana entre la matèria 
i el subjecte escapça un altre esquema. Tant és així que 
des dels poemaris inicials ja veiem com aquesta transfor-
mació del subjecte es va manifestant de diverses maneres 
per acabar culminant en la idea de cos sense òrgans.

Cos i natura es fonen en verbs tan profusos com 
arbrar-se: «Cap foc no s’arbra com tu dins la terra». 
Versos que obren i tanquen respectivament l’expressió 
del desig a «Sextina-mirall».15 El jo líric es fusiona amb 
la natura tot experimentant la vida a través de les plan-
tes, els animals i la vida inorgànica que es manifesta en 
tots els seus vessants. Seguint les petges del pensament 
bergsonià, Deleuze arribà a la conclusió que la vida no 
es viu únicament i exclusivament a través del subjecte, 
sinó per mitjà de totes les formes de vida que coexistei-
xen amb la vida humana. En aquesta reconstrucció de la 
identitat, doncs, hi trobem un lligam prou notori amb 
la manera deleuziana d’entendre la vida. Aquesta nova 
noció de vida, que pressuposa una existència prèvia a la 
individuació,16 empra elements de l’entorn natural com a 
referents i miralls a partir dels quals assimilar-se, repro-
duir-se o diferenciar-se. Així, versos com «la lluna i tu 
sou u: arbre i mirall»17 o les recurrents imatges amb què 

15.  Marçal, Maria-Mercè. Contraban de llum. Antologia poètica, pàg. 129-130.

16.  Podeu ampliar el concepte de preindividuació, elaborat per Gilbert 
Simondon, a: Becoming undone de Grosz, pàg. 36-38. 

17.  Marçal, Maria-Mercè, Sal oberta, pàg. 114. 
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Línies de desig: La passió segons Renée 
Vivien i la cartografia de la traducció

Helena Buffery

En aquesta jornada sobre les relacions entre subjecte 
i alteritat en l’obra de Maria-Mercè Marçal he volgut 
centrar-me en qüestions de traducció perquè és un pro-
cés que implica el desig (gairebé sempre fallit o frustrat) 
de ser (en) l’altra. Reflexionant primer sobre la manera 
en què Marçal viu i teoritza, ella mateixa, el procés de la 
traducció, en relació amb altres teories i plantejaments 
traductològics, passaré a examinar la cartografia de la 
traducció inscrita en La passió segons Renée Vivien com 
a relat que ens porta a reflexionar intensament sobre 
aquest procés. 

Publicada l’any 1994, després d’un llarg període de 
recerca, en què se sobreposen processos de lectura, tra-
ducció i escriptura, la novel·la narra la història frustrada 
d’una traducció intermediàtica portada a terme per una 
creadora ficcional de documentals, Sara T., a partir de 
les experiències, obres i passions de l’escriptora finise-
cular anglofrancesa Pauline Mary Tarn, el cos darrere 
del pseudònim Renée Vivien. La novel·la va ser bastida 
mitjançant un extens procés d’investigació literària, 
historiogràfica, arqueològica, cartogràfica i genealògica, 
que va incloure la traducció al català de fonts angleses i 
franceses, sobretot a la monodia final, feta de fragments 

Pons, Margalida. «Maria-Mercè Marçal: la constel·lació 
silenciosa», Urc, 4-5, 1989.

Riba, Caterina. Maria-Mercè Marçal. L’escriptura perme-
able. Vic: Eumo Editorial, 2014. 

Riba, Caterina. Cos endins. Maternitat, desig i malaltia 
en l’obra de Maria-Mercè Marçal. Vic: Eumo Editorial, 
2015.
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traductores de la poesia de Marçal a l’anglès, Kathleen 
McNerney, havia traduït feia temps tres capítols de la 
novel·la, fet que em va donar l’oportunitat d’emprendre 
una altra aventura: la de cotraduir La passió segons Renée 
Vivien amb ella. En aproximar-m’hi, doncs, el marc 
principal que he fet servir ha estat el que anomenem 
en anglès Translation Studies (estudis de la traducció), 
un camp necessàriament interdisciplinari que beu 
de la lingüística, l’antropologia cultural, la literatura 
comparada, la sociologia, la filosofia, la psicoanàlisi i 
la tecnologia, entre d’altres. Tot i que vull ocupar-me 
principalment de la manera en què podem cartografiar 
una teoria de la traducció a partir de la pràctica que 
trobem en la novel·la de Marçal, cal introduir abans 
alguns dels conceptes i plantejaments traductològics 
que podrien aplicar-s’hi. 

Parteixo del reconeixement de la importància de la 
traducció com a procés cultural que posa en contacte 
diverses llengües, cultures i visions del món, i que, per 
tant, en lloc d’una activitat secundària i subordinada, 
funcional o instrumental, hauria de ser vista com a 
central en les històries de la formació, transferència i 
mobilitat culturals. Per aquest motiu, treballo sobre-
tot amb aproximacions culturals a la traducció que 
permeten considerar-ne la relació amb altres factors 
socioculturals —discursos de classe, de gènere, d’alte-
ritat— i que no obvien les asimetries socials i geopolí-
tiques implicades en la creació de capital cultural, sinó 
que les posen en correlació amb reconceptualitzacions 

traduïts de l’obra de Vivien. El caràcter extremament 
palimpsèstic de la novel·la produeix una sensació de 
desorientació en la lectora, que ha de reconstruir la seva 
pròpia versió de Vivien, entre línies, de les diferent ver-
sions, visions i esbossos reunits. A més a més, el seu llarg 
període de gestació va estar marcat per una intensificació 
de l’experiència, diguem-ne, traductològica de Marçal 
com a traductora que s’autorepresenta com a «ocasio-
nal» d’obres d’altres escriptores —Colette, Yourcenaar, 
Louise Labé, Akhmàtova— i com a traduïda / objecte 
de desig —a l’anglès, a l’alemany, al francès, al japonès. I 
és potser per això que la representació i la reflexió sobre 
la teoria i la pràctica de la traducció es troben tan incrus-
tades a la novel·la. 

Si el meu retorn recent a l’autora ha estat inspirat 
per tota una sèrie d’intents de traduir-la a l’anglès,1 
el capítol del qual provenen algunes de les línies que 
desenvoluparé aquí va sorgir del meu desig de veure la 
seva gran novel·la traduïda a l’anglès.2 Només després 
de presentar aquestes idees a les Jornades Marçalianes a 
Cambridge vaig assabentar-me que una de les primeres 

1.  Marçal, Maria-Mercè. The Body’s Reason: Poems in Catalan. Londres: 
Francis Boutle Publishers, 2014 (Traducció de Montserrat Abelló i 
Noèlia Díaz Vicedo); Díaz Vicedo, Noèlia (ed.). Maria-Mercè Marçal: 
Her Life in Words. Anglo-Catalan Society: ACSOP, 2017: http://www.
anglo-catalan.org/downloads/acsop-monographs/issue16.pdf.

2.  Buffery, Helena. «Walking in the World Republic of Letters. The 
narrative practice of Maria-Mercè Marçal». A: Catalan Narrative 1875-
2015, Jordi Larios i Montserrat Lunati (ed.). Cambridge: Legenda [en 
premsa].

http://www.anglo-catalan.org/downloads/acsop-monographs/issue16.pdf
http://www.anglo-catalan.org/downloads/acsop-monographs/issue16.pdf
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reflexió constant sobre la necessitat de triar i, per tant, 
de trair per adaptar-se a les expectatives del món, 
sobretot als «Papers privats de Sara T.», però també 
en les meditacions d’altres personatges narradors i 
en l’intent curós —i al mateix temps conscientment 
excessiu— de confrontar una multiplicitat de perspec-
tives per oferir una visió holística d’un subjecte d’una 
fragilitat i motilitat extremes.5 De fet, el debat filosòfic 
sobre la (in)traduïbilitat, que gairebé tothom coneix a 
través de lectures postestructuralistes de «La tasca del 
traductor» de Walter Benjamin,6 té unes implicacions 
molt importants per a la subjectivació, que podrien ser 
llegides utilitzant el discurs psicoanalític. El desplaça-
ment d’orígens que té lloc en la formació del subjecte, 
part de la seva traducció al món del llenguatge, només 
pot aprehendre’s a través de la traducció, un procés de 
traducció sempre fallit. Dintre d’aquest marc, la tensió 
entre traduïbilitat i intraduïbilitat condiciona la traduc-
ció: entesa com el desig de traduir el que és intraduïble 
(perquè es troba més ençà o enllà del llenguatge).

5.  Per altra banda, com observa Cabré Monné, «El problema de traduir 
la vida en art va ser el gran tema de l’obra de Vivien... com ho era de 
Safo i ho és de Sara T., la narradora». Cabré Monné, Rosa. «Maria-
Mercè Marçal i els clàssics en La passió segons Renée Vivien». A: Clàssics 
en Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal, Jordi Pujol Pardell i 
Meritxell Talavera i Muntané (ed.). Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2011, pàg. 109-132.

6.  Benjamin, Walter. «Die Aufgabe des Übersetzers» (1923). Reproduït a: 
«The Task of the Translator». A: Illuminations, Hannah Arendt (ed.). 
Londres: Fontana, 1992, pàg. 70-82. (Traducció de Harry Zohn.)

actuals de la geografia literària i d’una literatura com-
parada planetària. Si una part important de la teoria de 
la traducció s’ha cenyit a les categories d’equivalència, 
identitat i identificació, al grau de fidelitat, proximitat 
o rellevància que la traducció assoleix pel que fa a un 
text o missatge «original», altres aproximacions han 
qüestionat la possibilitat d’accedir-hi, tot apuntant la 
complexitat de les relacions entre el procés de la tra-
ducció, l’agència de la traductora i el seu objecte. Un 
concepte clau amb què he estat treballant darrerament 
és el de traduccions traumàtiques,3 per referir-me a l’an-
sietat i el desplaçament d’orígens que caracteritza tot 
procés de traducció cultural, i la manera en què queda 
incrustada en el(s) text(os) d’arribada com a mapa del 
desig «de ser, o no ser» l’altra. Ens ajuda a entendre, 
d’una banda, per què la traducció ha tingut una pre-
sència metafòrica tan important en la psicoanàlisi i, 
de l’altra, per què ha estat representada històricament 
com a procés caracteritzat per la violència i la traïció, 
com ara en els plantejaments d’Antoine Berman.4 En 
el cas de La passió segons Renée Vivien, trobem una 

3.  Buffery, Helena. «Traumatic Translations of La plaça del Diamant: On 
the Transmission and Translatability of Cultural Trauma». A: Funcions 
del passat en la cultura catalana. Institucionalització, representacions i iden-
titat, Josep-Anton Fernàndez i Jaume Subirana (ed.). Lleida: Punctum, 
2015, pàg. 197-219.

4.  Berman, Antoine. «L’épreuve de l’étranger» (1984). «Translation and 
the Trials of the Foreign». A: The Translation Studies Reader, Lawrence 
Venuti (ed.). Abingdon i Nova York: Routledge, 2012, pàg. 191-202. 
(Traducció de Lawrence Venuti.)
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tenen més relació amb qüestions ètiques, de com llegir, 
traduir i/o aprehendre l’altra. Per això, els plantejaments 
de Gayatri Chakravorty Spivak, a «The Politics of 
Translation»,11 hi són primordials, sobretot la seva idea 
de la «lectora com a traductora» (reader-as-translator), 
que privilegia la intimitat gairebé eròtica amb què lle-
geix la traductora ètica. Aquí podríem afegir la tensió 
entre afinitat electiva i diferència resistent postulada 
per lectors-traductors que han hagut d’encarar-se amb 
traduccions filosòfiques,12 la qual ens remet a la metàfora 
del triangle (triar/trair) de La passió segons Renée Vivien i 
la representació constant i gairebé excessiva de processos 
fallits de traduir i interpretar el subjecte-objecte de la 
novel·la.

Finalment, en aquest preàmbul, el concepte provi-
sional de línies de desig del títol prové del terme anglès 
desire lines per designar els camins creats per la gent quan 
es desvia de les rutes oficials o hegemòniques (com, per 
exemple, quan travessen la gespa per no haver de fer tota 
la volta al parc), i va sorgir del procés intensiu de tornar 
als arxius de Maria-Mercè Marçal a la Biblioteca de 
Catalunya, i concretament de tres textos produïts durant 
el procés d’elaboració de La passió segons Renée Vivien:

11.  Spivak, Gayatri Chakravorty. «The Politics of Translation». A: Outside 
in the Teaching Machine. Londres i Nova York: Routledge, 1993.

12.  Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. 
Oxford: Oxford University Press, 1975.

Aquest és un debat que ha ressorgit recentment dins 
del camp de la literatura comparada, proposat per figures 
com Emily Apter, entre d’altres,7 en el qual s’ha criticat 
la política traductora actual en el mercat literari global de 
desdibuixar les diferències entre cultures. En això, Apter 
pot semblar molt propera al que censura Lawrence 
Venuti a The Translator’s Invisibility8 i a The Scandals of 
Translation,9 com a priorització de la transparència en la 
traducció intercultural (sobretot al món anglòfon), o fins 
i tot a lectures postcolonials que qüestionen la capacitat 
d’agents-subjectes del primer món de representar el sud 
global. Ara bé, si ens remuntem a un assaig anterior 
d’Apter, The Translation Zone, de 2006,10 veurem que 
s’interessa molt més per resseguir la manera en què la 
traducció contribueix a desdibuixar i redefinir els límits 
interculturals, interdisciplinaris, intermediàtics i inter-
subjectius, tot introduint un concepte molt important 
pel que fa a la cartografia de la traducció que resseguirem 
aquí. 

Els altres conceptes rellevants als quals m’ha remès 
la relectura de l’obra de Marçal sobre Renée Vivien

7.  Apter, Emily. Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. 
Londres i Nova York: Verso, 2013. 

8.  Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 
Londres: Routledge, 1995.

9.  Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation. Londres: Routledge, 1998.

10.  Apter, Emily. The Translation Zone: A New Comparative Literature. 
Princeton: Princeton University Press, 2006.
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la traducció és representada contínuament com a procés 
formatiu d’identitats, de subjectivitats.

1) L’extraordinari «Viratges, reminiscències»,13 en 
què Marçal respon a la pregunta plantejada per la seva 
filla «on comença, on acaba Barcelona», tot traçant una 
sèrie de línies de desig produïdes pels diferents movi-
ments espaciotemporals del seu cos per la ciutat comtal, 
i creant una xarxa que evoca la mobilitat infinita de tàcti-
ques resistents i contestatàries celebrades per Michel de 
Certeau,14 a més de les cartografies que trobem després 
en les seves col·laboracions amb el PEN català.15

2) Els collages amb què Marçal va formular la mono-
dia final de la novel·la, elaborada amb traduccions inter-
lineals de l’obra de Vivien, que funcionen com a traces 
del moviment corporal i de les inclinacions emocionals 
provocades per la lectura-escriptura, i, per tant, de la 
relació entre cos i espai traduïda entre llengües (vegeu la 
imatge de la pàgina següent).

3) Els apunts que va escriure Marçal sobre el procés 
de la traducció, els quals provenen en part de l’experi-
ència de veure’s traduïda i en part de l’aventura intensa 
de traducció (fallida) que representa la novel·la, en què 

13.  Marçal, Maria-Mercè. «Viratges, reminiscències». A: Barceldones. 
Barcelona: Edicions de l’Eixample, 1989. Reproduït a: Àlbum Maria-
Mercè Marçal, Lluïsa Julià (ed.). Barcelona: Centre Català del PEN 
Club; Proa, 1998.

14.  Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University 
of California Press, 1984. (Traducció de Steven Rendall.)

15.  Marçal, Maria-Mercè (ed.). Cartografies del desig. Quinze escriptores i el 
seu món. Barcelona: Proa, 1998.
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impulsades per l’escriptura en una llengua minoritzada 
d’una autora catalana, i pel desig de veure la seva novel-
la traduïda a l’anglès, van ser formulades i escrites en 
anglès, a Irlanda, pensant en un context de publicació i 
divulgació anglòfon (encara que amb coneixements més 
o menys sòlids de la cultura catalana); aquí han hagut 
de ser autotraduïdes al català, amb tota consciència de 
la distància i de la diferència (no obstant les possibles 
semblances i/o miralls) entre contextos geopolítics i 
socioculturals. 

Marçal divideix la xerrada en dues parts. En la pri-
mera, medita sobre la seva experiència com a traductora, 
i en la segona com a poeta traduïda. En ambdues parts 
lliga l’experiència personal amb la pròpia responsabi-
litat com a representant d’una cultura minoritària, pel 
fet d’expressar-se en català. Per tant, deixa molt clar 
la seva consciència de l’impacte estètic i polític del fet 
d’escriure, llegir i traduir (en) una llengua minoritzada 
sobretot si es viu en el que Apter anomena una zona de 
traducció, d’intercanvi regular i en aquest cas asimètric 
entre llengües. D’una banda, veiem que aquesta experi-
ència es mou necessàriament entre l’afinitat electiva i la 
diferència resistent, perquè tot traductor català podria 
prescindir de traduir pel fet de tenir accés a traduccions 
en llengua espanyola. Si hi persisteix, doncs, ha de ser 
o bé una tria estètica, com a escriptor/a-lector/a (en 
lloc de traductor/a professional), o bé una tria política, 
com a senyal de resistència lingüística. D’altra banda, al 
llarg dels apunts per a la conferència, Marçal tendeix a 

Abans de procedir a llegir la novel·la com a línia de 
desig, per la manera en què s’hi planteja la traducció com 
a procés resistent i contestatari, voldria detenir-me breu-
ment en el que diu Marçal de la traducció, reproduint 
paraules d’ella transcrites directament de l’arxiu que es 
troba a la Biblioteca de Catalunya.16 Catalogades junta-
ment amb altres textos identificats com a «Traduccions», 
aquestes paraules semblen haver estat pensades origi-
nalment per a una xerrada sobre traducció, ben possi-
blement en el marc d’un simposi amb altres poetes a 
Dublín, del 28 al 29 de juny de l’any 1991, en resposta 
a la pregunta formulada pels organitzadors de l’activitat 
(Mark Hutcheson i Cormac Ó Cuillenain): «Per què 
traduir poesia?». M’agrada molt la idea de (re)presen-
tar-les aquí en una intervenció feta de mirades i lectures 
entrecreuades, sota el signe de la traducció, perquè ens 
ajuden a ser conscients dels múltiples factors a tenir en 
compte en qualsevol intent de llegir, traduir o entendre 
un altre/a (text, cultura, subjectivitat). Però també, i 
potser sobretot, perquè són paraules que han hagut de 
fer un recorregut invers a les meves. Impel·lides des 
d’Irlanda, van ser formulades i escrites en català (amb 
recurs a altres textos, francesos i italians), per ser llegides 
i traduïdes davant d’un públic anglòfon irlandès, amb 
tot el que pogués representar aquest fet cultural per a 
una admiradora de l’esperit de rebel·lió i resistència que 
representava Irlanda com Marçal. Les meves, en canvi, 

16.  Fons de Maria-Mercè Marçal. Biblioteca de Catalunya. Caixa 13, 
carpeta 1.
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En resum, el que trobem en aquests apunts fets per 
Marçal és una zona de traducció on influeix considera-
blement la posició relativa de les llengües implicades, 
i en què hi ha una tensió constant entre triar i trair, 
respecte i llibertat, afinitat electiva i diferència resistent 
que ha de navegar la lectora-escriptora com a traductora 
tot construint noves línies de desig. Per a Marçal traduir 
i ser traduïda és potser la millor manera de reconèixer 
i ésser reconegut; és al centre de la traduïbilitat com a 
intercanvi obert, creatiu i respectuós entre literatures, 
entre cultures, entre llengües, entre subjectes.

Per què traduir poesia?

Intentaré de ser al màxim de breu i sintètica possible, per 
tal que la dificultat lingüística no faci massa feixuga la meva 
exposició. «Per què traduir poesia?» diu l’enunciat d’aquest 
seminari. Intentaré de respondre a partir de la meva expe-
riència personal, com a poeta i com a ocasional traductora 
de poesia. I també com a membre d’una cultura, d’una 
literatura que s’expressa en una de les llengües que es diuen 
minoritàries.
 En primer lloc, em pregunto, quin és l’impuls que ens 
mou davant d’un text, d’un poema que llegim i comprenem 
perfectament, i que no ens quedem amb això, sinó que ens 
posem a traduir-lo. És només les ganes de facilitar als altres 
el seu coneixement? Jo crec que no, crec que hi ha un altre 
impuls més primordial, que s’assembla a l’amor o a la passió, 
que cerca apropiar-se en certa manera del text, menjar-se’l i 

representar la traducció com a procés eròtic, regit per 
un impuls primordial, semblant a l’amor o a la passió, i 
pel desig de ser amat, en què la traductora/traduïda és 
forçada a parlar amb la llengua —a veure amb els ulls, a 
incorporar-se a/el cos— de l’altra. Aquesta tendència de 
destacar l’impacte afectiu de la traducció ressorgeix rei-
teradament en la manera en què se n’expressen el repte, 
les dificultats i els esforços viscuts, fruit de la tensió entre 
distància i proximitat, triar i trair, i respecte i llibertat 
que demanen una mena de pacte entre extrems.

L’autora correlaciona els processos de llegir, traduir i 
escriure, tot celebrant el fet que els grans traductors cata-
lans no hagin estat professionals, sinó que hagin triat els 
textos que traduïen com a escriptors-lectors, i inserint-se 
ella mateixa en aquesta tradició creadora. És en aquesta 
línia que acaba posicionant-se de manera contundent en 
el debat entre traduïbilitat i intraduïbilitat, quan parla 
de la gran diferència entre la simple traducció literal i 
la veritable traducció de poesia, i privilegia un procés de 
lectura-escriptura creatives. Aquesta tria ens situa en un 
altre punt de tensió constant tant aquí com a La passió 
segons Renée Vivien entre triar i trair. Però, què vol dir 
trair en el context de la traducció literària? Es produeix 
quan s’és massa literal o massa distant? Als exemples 
que ens dona Marçal queda patent que ella prefereix 
traduir de cultures allunyades, per la (re)creativitat que 
requereixen, i pel fet que no permetin ni la tendència 
d’emmirallar-se ni l’aplicació d’un respecte excessiu que 
acabi subordinant la llengua d’arribada a l’altra.
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es pogués oblidar que es tracta d’una traducció, si no és per 
detalls mínims, i es pogués llegir com si hagués estat escrit 
en aquella llengua. Això és segurament molt difícil, potser 
impossible, però em sembla un bon criteri orientatiu. 
 Al capdavall, sempre cal fer tries i sacrificar aspectes de 
l’original, perquè en una llengua, una paraula porta a unes 
altres pel seu so, les seves connotacions... i la paraula de sig-
nificat equivalent en una altra llengua té un altre camp d’as-
sociacions: jocs de paraules, al·literacions, ritme, rima... Tot 
allò que s’anomena forma i que és part de l’essència mateixa 
del poema se’ns presenta davant com un repte. Cal, llavors, 
intentar un pacte entre el respecte i la llibertat. 
 Això és el que he intentat quan he traduït poemes. I el 
cert és que només han arribat a bon port traduccions de llen-
gües molt allunyades de la meva, perquè aquesta distància 
m’ha permès de reelaborar el text amb més llibertat i sense el 
respecte excessiu que em bloqueja en llengües més properes. 
En aquests m’és ben difícil esquivar la temptació de traduir 
per la paraula més semblant, quan potser no caldria... De 
vegades, un vers sorgeix sense esforç meravellosament exac-
te... i el vers següent sembla oferir-te una resistència des-
concertant, t’hi estrelles contra dificultats insuperables, si no 
és a costa del que et semblen grans «traïcions». En llengües 
més llunyanes, de morfologia, sintaxi i lèxic molt diferent, 
per força has de recrear-ho tot, frase per frase... La llengua 
d’origen no condiciona tant l’expressió concreta, no t’imposa 
tant les solucions i tot es fa així més creatiu.
 Pel que fa a les qüestions de forma, crec que cal cercar 
un cert equilibri entre la «forma» original i la «forma» en l’al-

ésser menjat, convertir el jo en tu i el tu en jo. Em refereixo, 
és clar, a casos en què el traductor tria els textos que tradueix...
 Aquest impuls és ben perceptible en una literatura 
com la catalana on, de fet, es podria prescindir de traduir: 
aquells que no tinguessin accés a la llengua d’origen podrien 
llegir traduccions en espanyol. I en canvi, hi ha una gran 
tradició de traduccions —en prosa i en poesia— i, cosa ben 
interessant, una gran part dels poetes catalans han estat 
i són bons traductors. És més, han entès la seva feina de 
traductors com una faceta més de la tasca d’escriptor. Fins 
fa molt poc no existia en català pràcticament la figura del 
traductor professional i una gran part de traduccions eren 
fetes per escriptors de primera fila. Aquestes traduccions van 
ser una font importantíssima de renovació per a la literatura 
catalana. I aquest és, sens dubte, un punt important per a 
qualsevol literatura: A través de la traducció es pot renovar. 
Això es fa de dues maneres: 1) en primer lloc per l’accés a 
experiències poètiques diferents, sorgides de tradicions dife-
rents i impregnades d’aquest especial matís que confereix 
cada llengua a la seva poesia; 2) en segon lloc, l’elaboració 
de la llengua a la qual es tradueix, que es veu forçada a dir 
allò que, potser espontàniament, no hauria dit mai o almenys 
d’aquella manera concreta.
 Si deixem de banda la simple traducció literal, aquella 
que és només un suport informatiu i que sempre exigeix 
l’original al costat, la millor traducció seria aquella que 
aconseguís un veritable poema, que pogués funcionar en 
la nova llengua de manera autònoma. Aquella en què la 
traducció aconseguís «crear» poesia. Que, llegint-la, gairebé 
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però en desaparèixer aquests, altres que potser quedaven en 
un lloc secundari o amagat prenen més relleu i bullen amb 
més intensitat. Això és especialment important en cultures 
de llengües minoritàries on, sovint, la pròpia situació de 
precarietat i/o de repressió, el context de resistència, pot 
ser propens a supervalorar alguns aspectes més directament 
lingüístics o destacables des del punt de vista «local» i ésser 
cec a altres característiques potser més interessants, i que 
apareixen quan els traiem fora del seu propi context. 
 De fet, crec que tota identitat individual o col·lectiva 
necessita el reconeixement dels altres. Tant personalment 
com en tant que literatura concreta, ésser traduït és potser 
la millor manera d’ésser reconegut i traduir la millor forma 
de reconèixer. La millor manera, per tant, d’instaurar una 
dialèctica i un diàleg entre literatures.

Com acabem de veure, en els primers esbossos per a 
la seva xerrada sobre la traducció de 1991, la poeta con-
sidera els motius per traduir a una llengua minoritària 
com el català, i celebra la gran tradició de traduccions al 
català. El poder regeneratiu de la traducció que constata 
—«a través de la traducció es pot renovar»—, tant per 
l’accés que dona a altres experiències poètiques com per 
l’oportunitat d’expandir la llengua pròpia, és gairebé un 
lloc comú en els estudis contemporanis de la traducció, 
gràcies al que anomenem el gir cultural, i sobretot les 
aportacions d’aproximacions descriptives i postcolonials 
a la història de la traducció. El que sobresurt dels con-
ceptes tractats és el poder metafòric de l’agència corporal 

tra llengua, sense que el resultat sigui excessivament forçat. 
Per exemple… En traduir poemes d’Anna Akmàtova, m’he 
hagut de plantejar el tema de la rima: tots els versos eren 
rimats en l’original, a més a més del ritme regular. Jo, per la 
meva part, he fet molts poemes amb rima, és a dir, aquest 
és un recurs que no m’és aliè, que jo sé utilitzar. Però, així 
i tot, hi ha molts poemes que els vaig traduir sense rima, 
perquè, després d’haver fet una doble versió, em va semblar 
millor, com a poema, el que no tenia rima. En altres casos, 
vaig triar el rimat. Pel que fa al ritme, en alguns casos vaig 
intentar imitar el ritme accentual del rus i això funcionava. 
En altres, vaig optar per utilitzar versos de la nostra tradició 
com alexandrins o decasíl·labs o, fins i tot, hexàmetres.
 Aquesta experiència va ser molt interessant i crec que, 
com sempre que traduïm, se’ns renova la nostra pròpia 
manera d’escriure: en el meu cas, se’m van encomanar algu-
nes imatges, i alguns girs lingüístics trobats en el procés de 
la traducció se’m van fer ben meus.
 Fins aquí he parlat a partir de la meva experiència com 
a traductora. Diré ara per què em sembla important d’ésser 
traduïda. No cal dir que sempre és gratificant el fet d’ésser 
objecte d’amor —tal com deia al principi. Un gran poeta 
espanyol, García Lorca, quan li preguntaven per què escrivia 
contestava: «para que me quieran». Però a més a més d’això, 
hi ha un aspecte important: i és que quan et tradueixen els 
teus poemes passen a ésser vistos en un altre context, sota 
una altra llum i per tant poden ésser compresos d’altres 
maneres, ampliar així el seu sentit. Hi ha aspectes primor-
dials en un poema que el vinculen a la llengua d’origen, 
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mesa amb les realitats geopolítiques. És en part el retorn 
a la teoria-praxi de Spivak de la «lectora com a traduc-
tora» el que ha inspirat la meva lectura de la narrativa de 
Maria-Mercè Marçal: la crida que fa la gran estudiosa 
—traductora a l’anglès de Jacques Derrida— a un mode 
de «lectura com a traducció» més sensible a la retoricitat 
del text, «a la història del llenguatge, la història del con-
text, la història de la llengua en i com a traducció, [que] 
deu figurar també en l’entramat».18 Així, el que tractarem 
a partir d’ara és la manera en què el model processual de 
traducció esbossat i representat a través de la novel·la pot 
ser (re)traduït per donar una visió més contextualitzada 
de la política traductològica de l’autora, més enllà de lec-
tures de la seva centralitat en la reconstrucció d’un espai 
per a la lectura-escriptura de les dones.

El model literari i cartogràfic que farem servir aquí 
no pot ser altre que el de Pascale Casanova,19 en què 
reconcep la República Mundial de les Lletres per portar 
a terme una anàlisi sociològica dels diversos factors que 
determinen la producció i divulgació del capital inter-
nacional literari. Aquí explorarem la manera en què la 
lectora-escriptora com a traductora negocia l’operació 
i implicacions de les múltiples relacions entre centre i 

18.  Spivak, Gayatri Chakravorty. «The Politics of Translation». A: Outside 
in the Teaching Machine. Londres i Nova York: Routledge, 1993, 
pàg.186. La traducció és meva.

19.  Casanova, Pascale. The World Republic of Letters, trans. M. B. 
DeBevoise. Cambridge, MA; Londres: Harvard University Press, 
2004.

associada per l’autora catalana amb la traducció: «crec 
que hi ha un altre impuls més primordial, que s’assem-
bla a l’amor o a la passió, que cerca apropiar-se en certa 
manera del text, menjar-se’l o ésser menjat, convertir el 
jo en el tu i el tu en el jo». Altres estudioses han rela-
cionat aquesta agència corporal amb moviments com 
l’antropofàgia brasilera d’Oswald de Andrade:

L’antropofàgia literària marçaliana es palesa també en totes 
les traduccions que realitzà, especialment en els fragments de 
poesies de Vivien que incorpora a la novel·la, i en la reescrip-
tura de poemes d’Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva... 
Aquests projectes impliquen un moviment envers l’altre, ja 
que qualsevol traducció comporta, per definició, l’operació 
contra natura per la qual es pretén ser un i l’altre a la vegada.17

Ara bé, tant les reflexions de Marçal sobre la traduc-
ció com la pràctica representada a la novel·la indicarien 
una cartografia molt més complexa, que es mou entre 
l’afinitat electiva, la inclinació afectiva, la representació 
eròtica i la diferència resistent. Al meu parer, recorden 
les formulacions posteriors de Gayatri Chakravorty 
Spivak sobre «La política de la traducció», en què indica 
la conveniència de l’obertura eròtica per tal d’accedir a la 
retòrica i els silencis del text (i de la cultura) de partida, 
tot reclamant una pràctica traductològica més compro-

17.  Riba, Caterina. Maria-Mercè Marçal: L’escriptura permeable. Vic: Eumo, 
2014, pàg. 24.
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hauríem de llegir aquest procés d’autotraducció? Com 
una instància d’un procés de minorització d’una llengua 
majoritària, d’incorporar una llengua minoritària en una 
llengua dominant, tot minoritzant aquesta, com en el cas 
de Franz Kafka quan bescanvia les seves llengües mino-
ritzades per l’alemany?20 O, més senzillament, representa 
el desig d’alliberar-se del caràcter racional, comercial i 
«normalitzant» de la cultura anglòfona, tot escollint la 
francesa? El paper de figures com Algernon Charles 
Swinburne a la novel·la, i la influència de les estades 
de Pauline als Estats Units, minarien aquesta lectura, i 
potser una alternativa seria comparar el cas de Pauline 
M. Tarn amb el de Samuel Beckett o James Joyce, en 
els quals escollir una altra llengua esdevé un acte polí-
tic de resistir, evadir i contrarestar el poder colonial de 
l’anglès.21

En el cas de Tarn, però, no són els vestigis de la do- 
minació política, econòmica i territorial a través de la 
colonització els que han de ser superats amb l’autotraduc-
ció a una altra llengua, sinó l’objectificació, subordinació 
i marginalització de la dona en la cultura patriarcal. Tot 
i així, és important recordar una característica impor-
tant de la rebel·lió de Renée Vivien contra el llenguatge 

20.  Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Cambridge, MA; 
Londres: Harvard University Press, 2004, pàg. 200-204. (Traducció de 
M. B. DeBevoise.)

21.  Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Cambridge, MA; 
Londres: Harvard University Press, 2004, pàg. 315-320. (Traducció de 
M. B. DeBevoise.)

perifèria en la novel·la (que, com hem vist, també són 
centrals en la concepció que té Marçal de la traducció). 
L’obra de Casanova ens és útil també perquè inten-
ta contrarestar la lògica del domini angloamericà del 
mercat literari internacional, dividit entre els interessos 
d’una literatura comparada transmesa en anglès i el 
poder comercial de l’anglès global com a lingua franca, 
tot defensant la necessitat de veure aquest capital sempre 
de manera relacional. A més a més, pot ser il·luminatiu 
quan considerem la manera de cartografiar els corrents 
canviants de capital simbòlic en relació amb el triangle 
entre Marçal, Vivien i món, constituït per La passió 
segons Renée Vivien.

Seguint Casanova (pàg. 23-34), per exemple, podrí-
em destacar la funció i operació de París com a capital 
de la República Mundial de les Lletres com a factor 
central en la construcció de Pauline M. Tarn de la seva 
identitat com a escriptora. Però això implicaria oblidar 
la invisibilitat relativa de la poeta anglofrancesa durant 
i després del seu temps, una invisibilitat que podríem 
atribuir a diversos factors, com per exemple les modes 
literàries, la seva afinitat electiva (senyal també d’una 
diferència resistent) pel simbolisme parnassià, i sobretot 
el seu posicionament identitari, descrit a la novel·la de 
Marçal com la primera dona des de Safo que celebra 
obertament el desig lèsbic. També significaria una falta 
de contextualització de la decisió de Tarn de canviar de 
llengües, tot bescanviant la seva llengua materna (l’an-
glès) amb una altra llengua adoptada, la francesa. Com 



166 167

patriarcal dominant, i les dificultats d’ocupar els marges, 
són comparats també amb l’experiència de les llengües i 
les cultures minoritàries assimilades pel poder dominant. 
En altres paraules, hi ha aspectes de la novel·la que són 
més o menys obertament resistents a les implicacions per 
a una dona catalana de classe obrera de l’opció d’autotra-
ducció escollida per Pauline. 

Aquest procés particular de diferència resistent es pot 
exemplificar, com ha notat Lluïsa Julià,22 en una lectura 
situada de la funció del federalisme de Charles Brun a 
la novel·la, mitjançant la manera en què és representat 
el compromís d’aquest amb la cultura occitana, simbo-
litzada d’una banda per la seva identificació amb figures 
simbòliques com Frederic Mistral i Emma Calvé i, de 
l’altra, per la seva actitud crítica pel que fa a l’estructura 
macrocefàlica de la cultura francesa, en la qual tot el 
capital simbòlic rau a París:

Hi havia alguna cosa, més enllà o més ençà de la llengua 
que definia aquell país d’Oc, una mena d’essència que s’ex-
pandia des d’un paisatge, que vivia en la sang de les vinyes, 
en el bleix de la Mediterrània, en l’herència clàssica que 
s’enllaçava sense aparent contradicció amb el simbolisme 
fosc dels faidits de Montsegur o dels màrtirs de Besiers, en 
els trobadors lírics en occità i en la cançó èpica, en francès

22.  Julià, Lluïsa. «Cap a l’ordre simbòlic femení: La passió segons Renée 
Vivien de Maria-Mercè Marçal», Jornada d’estudi sobre l’obra de Maria-
Mercè Marçal. Barcelona: Universitat de Barcelona, 17 octubre, 2003.

patriarcal, el fet que aquesta comença amb el rebuig i 
l’emancipació de la llengua materna (no només de la 
mare). Tornarem de seguida a aquesta característica, 
perquè apunta qüestions més específiques sobre la relació 
entre la traduïbilitat/intraduïbilitat i la literatura global 
presentada per la novel·la, però hi ha dos punts clau que 
vull destacar abans. 

En primer lloc, ens recorda la importància de reco-
nèixer amb Spivak la situacionalitat d’aquestes opcions, 
processos i decisions, més enllà de la tendència de lle-
gir la novel·la en clau biogràfica. Però, a més a més, la 
consideració del que va impulsar aquest canvi de llengua 
ens demostra les limitacions d’aplicar la metàfora del 
mirall a tota lectura de l’economia representacional de la 
novel·la de Marçal. Perquè quin tipus de mirall li ofereix 
a Marçal el procés d’autotraducció escollit per Pauline 
M. Tarn en la seva cerca d’una llengua literària amb la 
qual vertebrar la seva producció? És suficient llegir-ho 
en termes de la seva recerca d’una genealogia femenina 
(com després veurem a Cartografies de desig), com una 
mena de mundialització forçada per la manca relativa 
de models i mares literàries en qualsevol de les llengües 
de la República Mundial de les Lletres? O caldria tor-
nar a estudiar les implicacions materials del projecte de 
Marçal de passejar-se per París, recuperat com a centre 
del món literari, més enllà de les referències circums-
tancials a la seva fascinació per l’escriptora? Hi ha molts 
moments a la novel·la en què la consideració de l’exclu-
sió i la marginalització de la dona en relació amb l’ordre 
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lletraferit burgès coneix la notícia de la mort de l’objecte 
impossible del seu desig.25 El fet que en aquest mateix 
capítol també trobem representada l’única figura catala-
na que apareix en el context del París finisecular evocat 
per Marçal, la minyona d’Amédée, subratlla l’asimetria 
i irreversibilitat dels miralls en la República Mundial de 
les Lletres. D’una banda, Amédée li canvia el nom per 
Carmen, símbol de les lectures orientalistes de l’època 
que representen Espanya com l’altra de la cultura nord-
europea.26 D’altra banda, és molt significatiu que la mort 
de Pauline M. Tarn / Renée Vivien hagi estat relaciona-
da amb l’execució d’una de les figures més emblemàti-
ques del mon obrer català i amb la Setmana Tràgica de 
1909. No podem oblidar la triple divisa de Maria-Mercè 
Marçal: «A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. / I el tèrbol atzur de ser 
tres voltes rebel». 

L’altre element clau en què veiem reflectida una doble 
o triple minoria és a les reflexions de Sara T., sobretot si 
considerem la secció sobre el triangle al capítol «Papers 
privats de Sara T. (6)», passatge que apareix també al 
web del PEN Català per representar les quatre traducci-
ons existents de la novel·la: al castellà, l’alemany, l’italià

25.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, 1994, pàg. 41-42.

26.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, 1994, pàg. 40.

[…] Però també Normandia, la Borgonya, l’Alta Savoia… 
víctimes, igualment, d’aquella macrocefàlia que inflava París 
amb menysteniment de tota la resta.23

El seu és un posicionament crític que podríem com-
parar amb el de Joaquim Molas, quan representa la cul-
tura catalana com un cap enorme amb un cos raquític.24 
Marçal també era molt crítica amb aquesta tendència 
macrocefàlica, la qual cosa explica el fet que fos tan 
orgullosa de presentar-se com a poeta d’Ivars d’Urgell, 
tot i haver nascut a Barcelona, com consta a «Viratges, 
reminiscències». Pel que fa a la política de la traducció, 
cal destacar que els dos narradors masculins que són 
presentats com a lectors-traductors (més o menys fidels) 
de la vida i obra de Pauline M. Tarn / Renée Vivien —
Charles Brun i Salomon Reinach— se situen almenys 
parcialment a la perifèria, fet que els ajuda a percebre i 
identificar-se amb altres marges. 

De manera molt semblant, al primer capítol de 
La passió segons Renée Vivien (re)construït a partir de 
la relació epistolar entre Pauline M. Tarn i Amédée, 
Marçal inclou una referència al procés contra Francesc 
Ferrer i Guàrdia, publicat al diari Le Figaro, en què el

23.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, 1994, pàg. 85-86.

24.  Molas, Joaquim. «La cultura catalana i la seva estratificació». A: 
Reflexions crítiques sobre la cultura catalana. Barcelona: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983. 
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continu present que arriba a ser a la llarga tan rutinari com 
el dels pitjors matrimonis. La incertesa sobre el propi lloc, 
l’angoixa, la incomoditat del perpetu esforç, absorbent com 
la passió, mecànic com qualsevol hàbit... ¿Aquesta hibridesa 
és connatural —no pas en exclusiva, però— a aquells vincles 
que «el món» ha declarat contra natura? L’absència d’una 
«constitució» reconeguda legalment i socialment, ¿estableix 
la lluita de poders en estat pur, l’articulació salvatge de tots 
i cadascun dels extrems? ¿O, a l’altra punta, només hi ha la 
possibilitat d’imitar —i la imitació esdevé sempre grotesca— 
allò que, amb la nostra peculiar evolució hem volgut, potser, 
evitar a tot preu?28

Aquesta correlació se’ns fa possible pel coneixement 
de la biografia i el posicionament polític de l’autora, de 
la mateixa manera que la seva decisió de seguir els pas-
sos de Renée Vivien per la República Mundial de les 
Lletres està clarament marcada pel seu coneixement del 
francès en lloc de l’anglès, i una passió que compartei-
xen totes dues autores-traductores per les llengües i les 
cultures clàssiques.29 De fet, l’actitud de Renée envers la 
importància d’obrir-se a altres llengües per poder entrar 
en relacions amb la literatura mundial es troba plas-
mada en el fet que sigui autodidacta i que hagi hagut 

28.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, 1994, pàg. 147-148.

29.  Tanna, Natasha. «Sapphic Literary Genealogy in La passió segons 
Renée Vivien». A: Maria-Mercè Marçal: Her Life in Words, Noèlia Díaz 
Vicedo (ed.). Cambridge: ACSOP, 2017, pàg. 122-152.

i l’eslovè.27 Presentat simultàniament com a símbol que 
emmarca els ulls de Déu en imatges populars, el marc 
que limita la nostra percepció gramatical a les tres perso-
nes del verb, i l’obstacle que aporta conflicte a l’harmonia 
immòbil del dos, el triangle ha de ser vist com a imatge 
de «perpètua tria» i «perpetu trair», el tercer vèrtex del 
qual representa el món. No només ens ofereix aquest 
passatge un joc de paraules impossible, reminiscència 
del famós «traduttore, traditore» italià, sinó que passa 
a articular la lluita de la dona lesbiana amb el món en 
relació amb les pressions hegemòniques de «la norma» 
en termes que ens recorden una altra lluita, la catalana 
—com a nació sense estat— per assolir la visibilitat.

És, potser, aquest estira-i-arronsa amb el món allò que 
ens defineix d’una manera més singular. No hi ha fugida, 
no hi ha un «fora del món»: per un instant, la passió, que 
t’allibera del clos de tu mateixa, dissol els límits i nega tota 
llei i tota culpa. Per la passió, oblidar-se, oblidar el món. O 
pactar-hi una treva: el privat i el social articulats per institu-
cions —matrimonis o similars... Fer extensiu a l’àmbit dels 
sentiments allò que en un estat de dret fora una constitució. 
He oscil·lat, durant aquests anys, entre aquestes dues sorti-
des (?). He tingut la sensació de viure el pitjor de cadascuna 
sense cap dels seus avantatges respectius. Aquesta hibridesa, 
al capdavall, estableix la monotonia del perpetu sobresalt, de 
la manca de projectes —de projecte—, la instal·lació en el 

27.  «Traduccions de la literatura catalana: La passió segons Renée Vivien», 
Visat. La Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català.
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anisme i comercialisme excessius de la cultura britànica 
(«Pregàries i rosbif») i les aspiracions buides de la seva 
mare americana, és una decisió que ens ha de semblar 
especialment rellevant. De fet, posa en dubte la qüestió 
de la traduïbilitat d’aquesta novel·la a l’anglès, pel fet de 
ser una llengua contra la qual ha estat escrita. Això no 
vol dir que no pot o no ha de ser traduïda, sinó que ens 
fa replantejar la relació entre (no-)traducció i literatura 
mundial explorada per Emily Apter a Against World 
Literature.31 La pràctica transcreadora de Marçal ens 
presenta una zona de traducció: en la riquesa de marcs, 
punts de vista, veus i fragments; en la seva negociació 
d’espais culturals i geogràfics diferents; en la seva inves-
tigació de la pràctica interartística; en el moviment con-
tinu entre arxiu i repertori, cossos i ruïnes, llengua i vida. 

En conclusió, voldria detenir-me breument en la 
manera en què La passió segons Renée Vivien representa al 
mateix temps una crida i un desafiament de la traducció, 
modelat en la cartografia de desig del triangle entre jo, tu 
i món, en què el subjecte sembla condemnat a triar i trair: 
«¿Com donar-te cos, encarnar-te, arrelar-te, fer que la 
meva sang recorri la teva ombra i, sense substituir-la, la 
converteixi en vida, en saba, en moviment?».32 Tot indica 
que una manera de superar aquesta tensió és prenent la 
ruta més nòmada, mòbil, genealògica i performativa per 

31.  Apter, Emily.  Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. 
Londres i Nova York: Verso, 2013.

32.  Marçal, Maria-Mercè. La passió segons Renée Vivien. Barcelona: 
Columna, 1994, pàg. 78.

d’autoinstruir-se en grec antic per tal de llegir Safo, 
com també havia fet prèviament en el cas de l’italià per 
poder llegir Dant. En altres paraules, és molt important 
reconèixer la manera en què aquests posicionaments són 
presos en relació amb un camp literari més ampli; un 
camp que en el cas de Maria-Mercè Marçal es resumeix 
molt clarament en un assaig sobre la poesia contempo-
rània que va escriure juntament amb Lluïsa Julià.30 En 
aquesta publicació pòstuma, es relacionen les afinitats 
inicials de la poeta catalana pel que fa al simbolisme i el 
parnassianisme amb el context de la xarxa d’escriptors 
associats a Llibres del Mall de 1973 a 1988, i per tant 
amb una trajectòria ben diferent de les tendències més 
centrals i dominants del moment, que s’associen amb 
l’auge de l’anomenada «poètica de l’experiència» —les 
arrels de la qual, a The Poetry of Experience de Robert 
Langbaum (1957), indicarien la seva traduïbilitat rela-
tiva a l’anglès—. És imprescindible remarcar el fet que 
aquestes afinitats han estat impulsades per un planteja-
ment polític, a més d’estètic: el del rebuig de l’economia 
del camp cultural que va fer-se dominant amb la cul-
tura de la normalització. Per tant, la decisió de Marçal 
com a lectora, escriptora i traductora de dedicar-se a 
la traducció i negociació íntimes dels marges del camp 
literari francès, a través de l’obra d’una escriptora que es 
va rebel·lar contra el que ella percebia com el provinci-

30.  Marçal, Maria-Mercè; Julià, Lluïsa. «Diferència i/o normalització: la 
poesia catalana dels darrers trenta anys», Rels. Revista d’Idees i Cultures, 
8 (2006), pàg. 39-56. 
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Les VI Jornades Marçalianes van tenir lloc a Cambridge 
i a Barcelona el novembre del 2016 amb el lema 
«Dolor de ser i no ser tu: desig». A Barcelona es van 
dur a terme recitals, un concert, dues presentacions 
de llibres i una exposició. A Cambridge l’activitat es 
va concentrar el dia 11 de novembre en una jornada 
acadèmica al voltant de Marçal, en la qual es van lle-
gir les ponències que es recullen en aquest quadern. 
Durant la jornada es van explorar, en l’obra de Mar-
çal, perspectives matisades sobre la potencialitat 
i els perills de distintes maneres de navegar en el 
desig humà, per connexió, comunitat i pertinença. Va 
ser una oportunitat per fomentar el diàleg ja existent 
entre persones investigadores radicades al Regne 
Unit, a Irlanda i a Catalunya. Les ponents i el ponent 
van oferir les seves contribucions apassionades des 
d’una gran varietat de perspectives. Es va parlar de 
dissidència corporal, traducció, interculturalitat i 
animalitat, entre altres temes. En les paraules de 
Brad Epps, es va dedicar la jornada a «l’estrangeria 
de tota persona germana i a la germanor de tota per-
sona estrangera, a una humanitat fràgil i fracturada, 
però també recalcitrant i resistent». Una humanitat 
que habita el dolor i el desig «de ser i no ser tu». 
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