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QUI SÓC I PER QUE ESCRIC

Sóc algú - una dona- que escriu: aque sta frase insinua una
única resposta per a la doble pregunta que encapcala aquest texto
Evidentment, no sóc només aixo, pero l'escripturu ha estat, és per a
mi una activitat vertebradora. Tot i que molt sovint se m 'ha fet , des
de [ora, la pregunta "per que escric", espont ániament a mi se m'ocor
re més aviat de preguntar-me per que no escric quan passo gaire
temp s sense fer-ho. Durant melis anys he escrit nom és, o fonamental
ment, poe sia, i la poesia ha estat el meu esquelet inicrn, la meva
manera de dir-me a mi maiei xa, d'ordenar provisionalment amb la
paraula el caos que l'imprevist desencadena...Com el mirall on es
reconeix, unificada i dotada de sentit, per un instant, la vivencia frag
mentaria i sense forma . També, potset, com una segona memoria.

Una dona. De classe baixa i nació oprimida. Fa molts anys vaig
intentar dir el meu "oui sóc" a partir d'aquest "que sóc" inicial. El
"oui" propiament dit comen~ava amb el gest d'ogmiment, tocat d'un
punt d'ironia i, aixi i tot, cert: "a ratzar agraeixo tres dons ". 1s'afer
mava amb la revolta. Potser sempre escriure té alguna cosa a veure
amb la revolta . 1 amb la mancan~a: ''L'escriptura literaria esta llíga
da a la regio on falla la seguretat en la Llei" (Blanchot)

La mancanfa. Sovint el fet d'escriure em sem b!a que estrafa el
vel/ castig de les Danaides: omplir sense treva un recipient serise
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M AHI A-M EKCi MAR <:: AL

[on s. Aigua en cistella . Veure buit inim ediaiament l' espai que ens
semblava curullar: amb vida, amb llenguatge. La vida s'cscola: el text
és ja altra cosa que tu . Aquell "qui " que volia projectar-se, trobar-se.
reconéixer-se en {'aigua, ha estat nom és convidat a beure la set en la
copa de les paraules. Precisament a través de l'escrunura sap que
mai, per més que escrigui, no aconseguira de dir el secret que dema
na, a crits dintre seu, de ser publicat. 1 aixb és el que l'empeny a
seguir escrivint , encara.

Un personatge de Karen Blixen davant la pregunta per la seva
identitat _"i vost e qui és?"- diu: "Pcrmeti'rn que li respongui en
la forma classica i que li ex pliqu i una historia. Hi h.aoia una vega
da..."

En un poble de la comarca que aoui s'anom ena el Pla d'Urgell
Ir; ha la masia que van construir els meu s avis pate rns. ElIs veni en de
Sant Martí de Tous i d'Esparreguera. Només vaig arribar a coneixer
la meva avia, i per poc temps. Quan el/a va morir jo tenia tres anys.
El meu primer record, que data d'un s mesos més tard, evoca un tras
l/M de casa: una mudanca. Nom és dues imatges: alg ú, potser el meu
pare, [eia entrar dins una saca, per endur-se 'l, un gat que mio lava i
s'hi resistia. La meva mare plorava. Curiosam ent, en grec, el mot per
dir trasitat, mudanca, és "metafora". Un caprici lingiiistic, potser iro
nic, llíga el meu primer record a la poesia.

D'abans, me'n parlen algunes fotografie s. En cap no em puc
¡"'Uf(' en companyia de la meva mareoLa seva presencia és indirecta:
r.' través deis cabel/s ben pentinuts enrere, deis tirabuixons a banda i
banda, dell/af que devia anar canviant de color, fent joc amb el vestit
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QUI SÓc 1 r t n Q U F. E S C R IC

senzill, pero curiós, net i plan xat, Hi ha una foto grafia dif erent que ,
encara ara, a la m eva mare no li agrada gens, com si li fes retrete s' hi
veu una nena amb la cara i la bata brutes, emmurriada, que mira
amb des coniianca cap a la camera, m entre serva sense gaire esme
una flor d'am etller a la ma. M'havia escapat, sem bla "a fer un tomb
per la finca, per veure els arbre s ": em vai g perdre, i la im atge fixada
correspon al m oment en que em van troba r. Jo em retrobo - per
qu e?- en la xiuueta qu e es perd, en el goig de perdre's per trob ar. O
en el de trobar per perdr e's.

En les fotografies em duu a coll, a la falda , la tieta Merce: la
m eva padrina, germana de la m eva mareoCon servo, escrita in solita
meni en catal á, la seva primera postal de feli cita ció per un dia del
sant qu e compartíem. ¿Q ue la va dur, al cap deIs an v s, a intentar fer
m ar el meu record amb una cadena, una polsera d'or, d'aqu elles que
en deien "no -me-olvid es"? He perdut repetidament la cadena, final
m ent de fo rma definitiva. Sub sisteix, lliure, desencadenat, el record
de la dona que em va llegar el sentit de l'auionomia, de la individua
litat i de la solidaritat conjugade s en femení.

A la meva mare li dec el sentít, la riqu esa de la llengua . 1 el
canto Al meu par e, restimul cap a la cultura. En una altra f otograf ia,
signif icativa, d' aqu est s m eus primers anys, sec davant del portal de
la ma sia, al costat d'ell, amb un llibre obert damu nt la falda .

No puc pa s resseguir a la m enuda els allYs que separen aque
lla antiga xiqu eta de la dona que intenta respondre a la doble pr e
gun ta: "qui sóc, per qu e escric". Esouemiüicam ent, algune s fit es
apareixen a la n ota biografica del final d'aquesta publicació . D'un
sol cop d'ull, em sedu eix de veure, en el mirall deis meus versos,
deis meus [libres, una serp i [es seves mudes de pelle mudes qu e par 
len i alhora resten mudes. La serp potser és com aquella qu e la
meva mare em deia que hi ha via dalt d 'un so stremort: la sev a
in te nció era d' euiia r qu e m 'hi enf ilés per una escala de ma massa
in segura. Jo pujava sig iU osam ent, fin s que, do s o tr es trav essers
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abans d'arribar al cap damunt, la oeia, veia la serp com es desperta
va i, de l'eeglai. arrencava a córrer fin s a baix de tot. Per iornar-hi,
1m i altre cop, sense esmena. Temptació o repte, tran sgre ssió i man 
can fa: l'escriptura . El sostremort de la serp era a la casa on vam
tillar a v iu re en deixar la masia, Ilav ors del primer tra sllat. Potser
la primera metiüora.

MARI A-M ER C E MAR <;: AL
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L 'E 5PAI D ' U NA LL E NG UA AB O LI DA

JL:
any 1980, quan assistia a la Univcrsitat Catalana d'Estiu (on Maria
Mcrce Marcal pa rticipava en u n CUfS so bre " D on a i li te r at u r a " o
" Literatura femenina" o algu na cosa sernb lanr), vaig descobri r, am b un
re tard cons iderable a causa de les meues circumstanci es personals, la

poesia de Maria-Meres Marca] i, més espec ialme n t, el seu llibre Bruixa de do/.
Aque lla lectu ra ern va provocar un fort impacte: pe r primera vega da escoltava
una veu quc reconcixia i que podia sentir com a propia. M és ra rd, vaig te nir la
fortuna de coneixcr-la pcrsonalment, d'cndinsar-rne en la seua obra i de poder
reflexiona r sobre aquella pri mera scnsaci ó a flor de pell de proximitat, d' idcn ti
ficaci ó.

En la divi sa del seu primer llibre. Cau de lluncs, M aria-M erce Marcal
enunciava els tres eixos de la seua reb el·lia: haver nascut dona, de dasse baixa i
nac ió oprim ida. Més rard. la seua veu asso lira el que per a mo ltes dones és el
prob lema prev i a tat a reivindicació col-lectiva: l'afirrnaci ó de la seua ident itat de
dona . ("Jo tin c un nom ", proclam a la divisa que obre Bruixa de dol)oI afirmar- la
significa, en primer lloc, aprofund ir en la propia experie ncia, traduir en poemes
una rea litat que es viu des d' un cos, des d' un món dct crrninat . Significa no
ren unciar a l'experien cia vita l per integrar-se en un m ón cultu ral falsarncnt
neurre (no existe ix la veu neutra, no es pot tran sccnd ir la propia natura lesa per
at enyer una androgínia més teór ica que altra cosa i que sovint no fa sinó enco 
brir la visió mascu lina).

És aquesta preocupació per integrar la veu femenina al món de la cultura
el que l'empeny, duna ba nda , a rev isar les escriptores més classiques , tot deseo
br in r-h i accents de rebcl-li ó i malest ar on tradicionalment només es llegia con 
Iorrn isrne i submissió; d'una alt ra. a traduir autores que " norrnalmcnt" hauricn
d' esperar el seu torn. després deis cscriptors, és claro Pen sem en l'antolog ía de
poe mes de Clementi na Arderiu, Contraclaro r, corn també en les t raduccions de
Co lcrte, Yourccnar, Akhmarova i Tsve táicva .

La poesia de Ma ria -Merce Marcal, ternát icarnent, explor a un. espais que,
o bé són exclusivament femenin s (la maternita t], a bé, es sent universa ls
(l'amor, la solit ud), són resseguits am b un a veu que expressa la vivencia fem e-
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nin a duna ma ne ra qu e, pe r person al, csdev é col-lectiva. Al capdava ll, la poesia
de Maria -Merco Marca] parla de la Do na, de les scues (a vega des difícils) rola
cions amb ella ma teix a i am b el m ón, amb l'Altra , am b els/les altres , i de les
scues (a vegades, no me nys con flictivos) relacio ns amb la paraula.

Aques rs clcmcnrs, pero, serien insu ficients per explicar el scn timc nt de
seducci ó que captiva el/la lector la deIs poem es de M ar ia-Merco Marca]. Cal afe
gir-hi el domini magistra l del vers, l 'en ormc atracti u de la seua person al simbo
logia, d'una gran riqucsa sensorial que com en el tirs baude lería, cnvo lta, "amb
la sinuositat del verb". la "voluntat recta, ferma i inamovible " de dotar les
dones d'u na veu po ética on emmirallar-nos. La poesia de Maria-Merce Marca l,
tor convocant els indicis d'una llengu a abolida, traca l'espai person al on els mo ts
Him en la bata lla per redrecar- la.

ANN A MON T ERO 1 B O S CH

lO

DESPATX
Texto escrito a máquina
MARIA-MERCÈ MARÇALEscriptora del mes

DESPATX
Texto escrito a máquina
Gener 1995



T EXTOS

1.>\ P ASS I Ó S I: G O NS RI:N ÉI: V IV I [ N

Barcelona: Colull~ n3 - Proa, 1 99~

1.<1 Revolta enca rnada, he dít rn és amun r.
) 1\ l'excés del conccptc que sapodera del
I \ l ~ , allo que el conve rte ix en vida sofrcnr.
r-n pcsslú? És nom és I'esforc ingenr i fallit
111·1cos per coi ncid ir pu nt pcr pu m amb la
p.r-raul a. cobr ir am b vida, materia, scgo ns ,
minute i horcs tota la sev a cxrcn sió irnm are
tial, fora del tcm ps? ¿És el cos, dones, rena
ILlI en la presó de l' ánima. desconjunrat en
1,1polrre de tortu ra de l'ánima?

0 , a la in ve rs a, és q ue e l se u cos de
don a parla un obs cu r llengua tge scnsc codi
v-aablert. sense poss iblc dim cn sió simbolí
(;1 , Dolor, dones, de l'á nim a in te rr ogada des

lid cos scnsc rcsposra poss ible. Dolor de la
Ilj;l n can ~a sense te rme s:... els poem es, la
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lite ra tu ra, ¿en ror en, lIavo rs, a pen es t ra 
du ccion s altament irnpe rfectes a la llengua
dorni naur, a la llcngua de l'nlt rc i

(...) T res in srituni us. tre s, com les gr ácies.
van tcnir el pr ivilegi dins truir-la. succes
siva mcn t - i en a lgun cas, de ser instrui
des pe r ella- . La primera, france sa, li va
c nco ma n a r el fr ances co m una a fceeió
ag uda qu e m és ta rd havia d' csd cv cn ir ero 
niea. l si algú havía dit que els americana
bons qualll morien anave n de dret él París,
Nar al ¡c. -poc d.s pos ad a a u na espera que
endev inava Ilarga, i csccprica so bre to t allo
qu e pogu és de pa rar- l¡ el m és enll a i els
se u s in e scr u rablcs cri te ris . va vc u rc e l
Sena aba ns de cc m pli r la se va p ri me ra
déca da. D'a qu csr via tge inicial dat a la scva
dcsco bc rta d'una est ranya ba nyera pe r a
le s nin cs que cl s Fra ncese s an o me naven
bidet, am b un petir brollador en el cent re
que bc n av ia r li va desco br ir alt res jocs
d' aig ua rn és excita nts.

Va coneixer ta mb é la son co mu na de
les jove netes de bona famil ia en un pcnsio
nat jus rame nr celebre de Fontain eblea u, en ,
desp r és d 'h av cr [emi nit zat men ralmenr un
prccept c bíblic qu e en fran cés no té gener e,

va ap ren d re a est im a r in te n sam en r les
senes sernbla nts, u nes més que les alrres .
aix ó sí, i per damu nt de rot es aqu ell a que,
arnb els ulls en blanc. Ji dc¡a amorosamenr
" petit maridcr meu" . Val a dir que res de
gai re precie no jusn ficava u n apel -Iar¡u que
ho era potse r en excés( ...)
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Llmg ..a Clbdida
(19' H 988)

L LI: NGUA ABOLI DA (1973-19 RH)
Valencia: T res i Qua tre, 'IWI9

Cnr si pres que tu ~oi·; I'lI ir nll 'ul,' , ' 111/1' 1/ 011....

M . 1 ) 1:,1: ( H{l11 <; ~ V A I M () IH

He u ra,

victo ria mortal,
¡: ¡ ' l"Jl l a ll ;\

es rra ngera. de mp (t' la pn ' '''l'll l-;

COIn desxifrar el Il'U II l'ngtl :lt gc barbar
i violent que fOI\i1 d s mcus confine
fins él 1<1S¡lll g, un rept e q ue no em deixa
ni les carnes tan sols pcr <1 fug ir!
¿Q UillS ulls i quinos 1n8nS- no pas les mevc s
sabric n vcurc r m m un tac te, sois,
( 001 b bcllcs a [era carn. desclosa
sobre el m eu ve ntre, sense in rcrroganrs?
No puc deixar d'enyorar les orcllcs
endcvincs quc et cacaven la veu
q uan només eres l'om bra d' un m urm uri
de íu llcs alrcs. cos cndins, desig.
scn yals de fum de l' una a l' altre banda
del bese, so de rabals, ober t. lluny á,
colom amb bec en blan c, on jo inscrlvia
l'a lfabct vegetal del teu rnissargc,

poema viu que no urgia resposra
com ara aquesta que sé que no sé.
J malgrar ror r'anomeno victo ria,
hcura mercal. ger ma na, l'estrangcra.
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(uda don u adora un feixista ..
SY LVIA P I.ATII

Aque lla pan de mi que edoruva un Icixisra
- o I'adora. qu i ho sap!

jcu amb tu, jau amb tu .

No l' espa nra la to mba. Cr idada des de scm pre
al dom ini rnés fose,
mo r amb tu, i viu de tu .

O fre na rremolosa, no sap smó segu ir -te
i arr apar- se al reu mal
com al port m és seg ur .

Medusa desossada, alló qu e de mi resta
ma lda Pet com pletar -se
sense tu, lIuny de tu.

El bistu rí vaci l-la. Qui em viu a l'alt ra banda?
1 com podré pensar -te
com si jo no fos tu ?

Sobre unu pintura de Frida Ka/ha.

Tinc dins del cap un cap d'hc me,
-matriu scns c cam í!
Dona r-l o a llum em m ata,
servar-lo em fa morir.

No és cap ho rne, és un neo,
clava r m m una den t.
Si no nei x em devora per din s,
si neix m 'esbotza el crani i el cerve ll.

Enmig del scu fron t un ull
em vigila glacat
perqué cap culpa no m 'exilü
d'aquesr vell paradis.
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NO TA 1l10GRi\r I CA
Jo sóc laltra. Tu ets jo mateixa:
aquella part de m i qu c sc 'm revc lra,
que expu lso llun y i cm tor na
[cta desig, can t i parau la.

Fe ta desig, cant i par aula
et miro . Jo séc tu matci xa.
No em reconec: sóc l'altra.

El mcu amor scnsc casa.
L'ombra del meu amor sense casa.
La bala que travesea l'ombra del meu amo r sense casa .
Les fu lles que cobrc ixcn la bala que rravessu I'ombre del

[mc u
amor sense casa.
E] vent que arr enca les fulles que cobreixen la bala qu e

[travesea
lombra del meu amor sense casa.
Els meus ull s que anden en el venr que arren ca les Iul les
qu e cobrelxen la bala gu~ travessa I'ombrc del meu amor

lsens e casa.
El meu amo r qu e sem m iralla en els ulls que anden en el

[vent
que arrenca les Iulles que cobreixcn la bala que travessa

[l'ombra
del rneu amor sense casa.

Aquest amor, difícil
repte de les fron te res
que el glac petrificava:
centraban de Hu m .
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Ma ria-M er ce Marcal va n éixer el
11 de novembre de 1952, ci rcurns
tuncialmcnr a Barce lona . Va passar la
scva infantesa a Ivars d'Urgcll, d'on
C~ consid era or iginaria, Iins als deu
unys, en que va anar a estudiar bat 
xillcrot a Lleida , M és tard, I' an y
·1969, es trasllad á a Barcelona, on es
VII llicenciar en Filo logia Cláss ica.
Abnn s dacaba r els es t u d i s, va
corn cn ca r a fer cla sscs de llengua
curnlana a San t Boí de L1obregat,
dlns del marc de la resisten cia polín
Cfl i cu lt ura l antifranqu is ta . Més
endo vnn r va dedicar-se a l'cnscnya
mvn t de la llengu a i la literatura de
form <l pro fcssion al i en l'act ua lita r és
cutcdr útica d 'aquestes rnat er ics en
l'In sr irur loan Basca de Barcelon a.
Du ran r els anys se tan ta - anys espe
cln lmcnr intensos des del p un t de
visru personal i col·lectiu- va par rici
pa r nct ivamcnt en l ' avcn t u ra de ls
l.lihres del Ma ll i va pub licar els scu s
primers llibres de pocsia: Cau de [['1

ill ' 8 (pre mi Ca r le s Rib a 1976) i
ilru ixa de dal (1979) . Alguns de Is
LlL' lll'i poemes va n ser musicats, ent re
ulrres, per Marina Ro ss cll. Teresa
Rvbull . Rarnon Mu ntan cr, Txiqui
llc r rnon do i Maria del Mar Bonct.
Du rau r aquesta epoca va militar en el
nucio na lisrnc dcsqucrra i, pa rale l
lumcn r, va prendre contact e am b el
rnuvimcn t fem in ista . La seva mi li
lilnr ia en aq ues t camp es perllonga

Iin s a l' actuali rar, tot i que, progres
s iv arn e n t , sha anat ce n t ra n t de
forma prioritaria en el terreny cultu 
ral i literari o Els anys vu ítanta s' ini 
cien arnb el naixement de la seva fi!la
Hcura, experiencia que elabora poe 
tlcamc nr a Sal ob erta (1982) i a la
scgona part de La ge rma na, l'cstran
ge ra (1985) . Aqucst d a rrer ll ib r e
recupera un brea rccu ll an te r ior,
Terra de mai (1982), que sig nifica,
per pan de lauro ra, u na primera
inc ursi ó amb cls mots en el rcrri tori
s i le n cia t de I ' a m o r entre done s.
De sglac, in cl ós a l. lengu a abolida
(poes ía 1973-1988), repren aqucsr
tema i alhora intenta de t raduir en
pa rau les el dolor pcr la mort del
pare . Fin s ara constitueix e l se u
darrer lliur amcnt poeric , tat i que té
un !libre en curs centra r en la seva
viven cia com a " filia de dona" . Ha
traduít Coletrc, Yourccnar, Leunor
Fin i i, en col-laborac íó amb Monika
Zgu stová , les poetes ru sses A rma
Akhmá rova i Marina Tsv erá ieva . Ha
conrcat csporádicament l'assaig lite 
rarí. 1,després d'a lguns breus intents
en el camp de la narrativa, acaba de
p ub lica r una extensa novel- la. La
pa ssió segons Re n ée Vivien, [prcmi
Carl crnany 1994), Iru ir de la fascina 
ció que al !larg deis darrers deu anys
ha excrcit sobre ella aque sta cscrip
tora anglesa d' exprcssi ó francesa que
va viure a París a principis de seg le.
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I3J IJLJO G I{A fl A

P OESJA

- Cau de llunes. Barcelona: Proa, 1977
- Bruixa de dolo Barcelona: Llibrcs del Mal!, 1979/Ed . 62, 1992

- Sal oberta. Barcelon a: Llibres del MalL 1982/Ed . 62, 1993

- Terra de m ai. Valen cia: El Cínglc, 1982

- La germana , l'estrangera. Barcelona: Uibres del Mall, 1985

- Llengua abolida (1973- 1988). Valencia: Tres i Qu atr c, 1989

(lnclou els recul!s in edi ts " Escarsers" (1980-1982) i "De sglac" (1984-19 88)

N ARRATIVA

- Viratges, reminiscéncies. Din s Baree/dones. Barcelona:

Edicions de l'Eixample, 1990

- La passió segons Renée Vivien . Barcelona : Columna/Proa, 1994

N ARRATIVA I N FAN TI L

- La disputa de Fra An se/m amb t'ase ronyós de la eua tallada
(amb Gloria Puig). Barcelon a: Aliorn a, 1986
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