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MÚSICA UN DISC QUEES PRESENTARA DIMECRES ABARCELONA

Homenatge a la poeta el passat S de juliol a Ivan d'Urgell en el dese aniver sari de la seua mort .

Catorze cantants pasen la veu a
la paesia de Maria Merce Mar~al
AmbMarinaRossell, Gerard Quintana i Mariadel MarBonet
IBARCELONA I Els ac tes de record
a l'escriptora lleidatana Maria
Me rce Ma rca l en el dese ani
versa ri de la seua mort - que
es va complir I' an y passat
culminaran amb la presentació
d' un disc amb 14 poernes de
l'autora musicats i cantats per
14 artistes, la majoria seguidors
incondicionals de la poesia de
l' autor a d ' lva rs d ' Urgel1.Tot i
Soler, Jab ier Muguru za, Maria
del Mar Bonet, Gerard Quinta
na, Marina Rossell, Gu illermi
na Molla i Lídia Pujol són al
gunes de les veus que partici
pa ran en aquest p roj ect e im
pu lsat des de la Fun dació Ma
ria Merce Ma rcal, que presi -

de ix la filla de I'escriptora,
Heura Marcal , L'alb um, titulat
Mari a M aree Ma rcal. Catorze
poe mes, catorze can~on.f;, se ra
presentat dimeeres que ve a la
seu de la SGAE a Barcelona
pel director artístic del projec
te, Enr ie Hern áez , juntament
amb Heu ra Marcal.Aquesta va
explicar a SEGRE que "tots els

SO.OOO EXEMPLARS

S'editaran SO.OOO exemplars
del'álburn,que podran
adquirir-seenlIibreriesi al
web www.fmmm.cat/musica

cantants a qui es va demanar la
seua participació van dir que sí
cnca nta ts", Heura Ma rca l va
co me nta r: "A lguns artistes ja
havien rnusica t en alguna oca
sió po emes de la me ua mare
per als seus espectacles, com
Maria del Mar Bonet, pero fins
ara no els havien grava t en un
CD.Altres, com el cas de Mari
na Rossell , qu e ja havia musi 
cat diversos poemes, ha aprofi
tat per posa r la música a un de
nou ."

Esta previs ta l 'edició de
50. 000 exemplars, qu e es dis
tr ibui ran en Ilib re ri es i
ta mbé a t ravés del web
unouiimmm.catlmusica.
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Entrevista:LídiaPujolLacantantapostaper internet i hi penja

el tema ‘Begging thewaves’, enanglès i ambunpoemadeMarçal

“Maria-MercèMarçal
m’haobertunmónnou”
AndreuGomila
BARCELONA

LídiaPujolcomençaunanovaetapa
després d’Els amants deLilith, un
discmultipremiatenelquals’endin-
sava per primer cop en la nostra
llengua i lesnostres tradicions.Ara
acabadepenjarunacançónovaa la
seva web, Begging the waves, en
què canvia totalment de registre.

Quan treguis el disc tambéhas
pensat depenjar-lo a laweb?
Aixòm’ho dirà el signe dels
temps. Lameva idea, ara per ara,
és anar traient cançons.Hi ha
coses que vull explicar, que em
corren per dintre, i ho vull fer
cançó per cançó. Per contrares-
tar aquesta pressa que ens dóna
la tecnologia, aquestmón intan-
gible, ho faré així. Comabans,
que es treien singles.

¿Deixes la cançóper capbussar-te
enel pop?
Ésunahistòriaenrevessada i cir-
cular.Elmeubagatgemusicalno
vedels cantautors,dels francesos,
dels italiansodelsd’aquí, quevan
recuperar totunbagatgequehavia
estatesquarteratper ladictadura.
Johemamatunaaltracosa, lamú-
sicaamericana,anglosaxona, les
músiquesdelmón.Tota lamúsica
queescoltavaelmeugermà,queté
deuanysmésque jo:Genesis,Pink
Floyd...Semprehavia rebut lamú-
sicaenanglès.Sócproducte
d’això,decantarmolt idenosaber
quèdeia.Més tard, jamadura,he
tingut lagransortd’entrarencon-
tacteamb laparaula, elmissatge,
lahistòria.

¿Et sentsmésapropdel cantautor
popanglosaxó, d’AniDiFranco, Su-
zanneVegaoPaulWeller?
Jo vinc d’aquí. Però això, dins el

món anglosaxó, té una tradició, i
nosaltres hemestat esquarterats
d’algunamanera. Jo he hagut de
fer tota una volta personal per
vincular-me a lesmeves arrels
perquè elmeu context social no
m’ho ha pogut donar d’unamane-
ra natural.

glès.Vaigagafar laviade lesmúsi-
quesdelmónper fer totaunavolta
i tornaralsmeusreferents, anivell
rítmic imusical.Arapucagafarel
pop-rockdetonsmésamericans
sensesentirquesócunarèplicade
laChrissieHynde. I arriboauna
cançódepop-rockambtocscèltics,
i algun llaüt,que téuncontingut
queésunadonaqueclamaaalgun
element,queno laveasocórrer.Fi-
nalment, llançaelPare-esparver,
deMaria-MercèMarçal comunpa-
renostre.Hehagutde fer tot
aquestcercleperarribara l’anglès i
aMarçal.L’anglès, amés, és l’idio-
maambquèméshecantatperòno
haviagravat res finsara.

ComentresencontacteambMarçal?
Heparticipat enundisc d’home-
natge a la poeta [que regalarà
l’AVUIperSant Jordi] ambun
temaque es diuForavilers. Noha-
via entratmai en contacte amb la
poesia de laMarçal. Emvaig em-
passar tota la seva obra.He trobat
que connecto ambaquestaneces-
sitat de reelaborar elsmites que
ella tenia, sobretot el llibreRaóde
cos. Aquestmite de la primerado-
na, la Lilith,m’hadonat undis-
cursmolt personal i clarificador.
Totes aquestes coses religioses,
que jano sóndins la nostra socie-
tat, com laSantíssimaTrinitat o
laSagradaFamília, però sí en la de
les nostresmares, que són les que
enshaneducat.Marçalm’ha
obert unmónnou. I en aquest
tema,Begging thewaves, hi havia
posat unparenostre final, en el
qual la protagonista s’encomanaa
l’ull que tot ho veu ambcert aire
de fracàs.Undia se’mva aparèi-
xer aquestPare-esparver ime’l
vaig fermeu.Hi vaig afegir, ambel
consentiment de la seva filla, una
paraula final: “Prou”.No és amén,
ni el contrari: és prou.n

GerardQuintanaha fet elmateix
procésque tu.
Jonovaig serdel rockcatalà.En
aquellmomentemsemblavauna
cosaprefabricada, estranya.Era
unahistòriamésdecaràcter socio-
lògic.Novaigagafar-li el fil. Jo sem-
prehaviaescoltat lamúsicaenan-

Lídia Pujol passejant en bicicleta amb el seu gos, al costat del Palau de laMúsica
Catalanan CRISTINA CALDERER
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Elspoemesde
Marçal jatenendisc

LídiaPujol, GerardQuintana iMarinaRossell, entred’altresartistes,
hanposat la sevaveualdisc ‘Catorzepoemes, catorzecançons’

BàrbaraPadilla
SABADELL

Els poemes de Maria-
Mercè Marçal ja tenen
forma de disc. La fundació
que duu el seu nom ha
creatCatorze poemes, ca-
torze cançons, un disc-ho-
menatge on cantants com
Marina Rossell, Maria del
Mar Bonet, Jabier Mugu-
ruza, Lídia Pujol o Gerard
Quintana interpreten al-
guns dels poemes de l’au-
tora. El diari AVUI el rega-
larà als seus lectors el dia
de Sant Jordi i després es
podrà adquirir a través del
web de la fundació.

Ahir es va fer la presen-
tació oficial al Teatre Prin-
cipal, que també va acollir

una breu actuació de dues
de les cantants que han
col·laborat al disc: Lídia
Pujol iMercèSerramalera.
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde de
Sabadell, Manuel Bustos,
que va recordar als assis-
tents que la seu de la Fun-
dació Maria-MercèMarçal
es troba a Sabadell. “I això
ens honora. Lamúsica i la
poesia formen part de la
història de la ciutat”, vadir.

La cantantMarina Ros-
sell, també present, va de-
lectar els espectadors
amb una cançó a capella i
el compositor Enric Her-
nàez va exaltar les virtuts
de Marçal, agraïnt els es-
forços que tothom han
posat en aquest treball. La

notamés emotiva, però, la
va posar Heura Marçal,
presidenta de la fundació
i coordinadora del CD. “La
cançó és la gran aliada de
la poesia. Alguns dels ar-
tistes que han participat
coneixien personalment
Marçal”, va dir.

Músiques delmón
El treball és, segons
Heura Marçal, una barre-
ja extraordinària de jazz,
bossanova i músiques del
món i el primer disc
col·lectiu que es fa de la
poeta. El projecte va néi-
xer fa un any i té com a ob-
jectiu apropar la poesia
als amants de la música.
La cantant Mercè Serra-
malera explicava a la pre-

sentació que quan li van
proposar col·laborar-hi,
no va dubtar ni un segon.
“Marçal sempre ha estat
present a la meva tauleta
de nit. Estic molt conten-
ta de col·laborar-hi”, va re-
conèixer la cantant.

Lídia Pujol, d’altra ban-
da, també va mostrar el
seu agraïment. “Fer arri-
bar la poesia a tants llocs
és una gran sort, i més per
Sant Jordi”, va afirmar.
Pel que fa a la presentació
del disc al públic, s’està
preparant un concert a la
ciutat, tot i que encara
s’han de tancar dates.
Mentrestant, els segui-
dors de Marçal s’hauran
de conformar amb un
exemplar del disc.n

Lídia Pujol va interpretar una de les peces del disc deMaria-MercèMarçal al Teatre Principal just després de la presentació de l’àlbumn JUANMAPELÁEZ

Lesxifres

10

50

anys.Enguany se celebra el
desè aniversari de lamort de
la poetaMaria-MercèMar-
çal, una de lesmés impor-
tants de les lletres catalanes.

mil.És el nombre d’exem-
plars del disc deMarçal que
es repartiran de forma gra-
tuïta ambel diari AVUI el dia
de Sant Jordi.
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L'Ajuntament dóna suporta un disc
d'homenatge a Maria-Merce Mar~al
La fundació que porta el nom de la poetessa té la seu a Sabadell

rores. ~$1tVE B/;HNOlA

C.SelTilma/era, L. PuJol, M.Rossell, M.Bustos, H.Ma~al. E.Hemaezi U. Monge,dijouspassat

Maria del Mar Sonet ,
Gerard Quintana,
Marina Rossell,
Lídia Pujol, Jabier
Muguruza, Toti Soler
o la sabadellenea
Teresa Rebull
són alguns de les
partic ípants a un dise
de poemes musicats
de Marta-Mercé Marc;:al,
orornogut en el dese
aniversari de la seva
mort per la Fundadó
que porta el nom de
l'escriptora.

e.c.

Fa un any es va engega r la
Fundació Marla-Mercé Mar~al

per difondre la figura i obra de
l'escriptora (195 2-19 98) i la
seu de l'entitat, que presideix
la seva fili a Heura Mar~al . ha
acabat establint-se a Sabade ll
(al Vapor Codina del carrer
Blas co de Garay).

En gra n parí ha estat grácies
a una sabade llenca implicada
en el proiecte, Montse serce
ri, i la receptivítat de l'Ajunta
mento que de seguida es va
most rar encantat. •Ens honora
com a cíutat -, va dir í' atca tde,
Manuel Bustos .

Aixo explica que el Teatre
Principal hagi estat l'escenari,
d ijous passat, 'de la presen
tacio del CD catorze ooemes,

CanneSelTilmaJera va interpretarel tema «Frida» Marina Rossell

Marina Rosell, Lídia Pujol
i Merce Serramalera canten

a la roda de premsa
La carátula del CD
esta iHustrada per

una obra de I'artista
Perejaume

catorze canr;ons, que reune ix
un gran ventall de cantants i
mús ics, joves.i veterana -emo
gran presénlca femenina-; al
voltant deis textos d'una po
eta que , segons va dir Pere
Gimferrer, és .Ia millor que ha
tíngut la literatura catalana en
tota la historia»,

Enrie Hemaez
La direcció ertrstíce del disc
ha anat acarree d'Enric Her
náez -composttor d' una de les
cancons-, s'ha gravat a I'es
tudi Rosazul amb els millors
miijans tecn ícs I s' ha editat
amb una carátula realitzada
per t'ert lsta Perejaume.

Els prímers 50 .000exem
plars es dtstríbuí ran gratUI·
tament amb el diarl AVUI la
Diada de Sant Jordi i després
es podra adquirir a través de
la web de la funda ció (www.
fmmm.car).

El despiegamentd'etecnus
vlst a la roda de premsa per
anunciar elllan~mentdel
dlsc Catone poemes,
catorze canr;ons va ser,
dljous pessst, Inusual.
Primer, per la nombrosa
presencia d'artlstes
Impllcats en el proJecte:
Enrie Hemile>:,Marina
Rossell, Udla PUJoIIMerce
serramaHera, a més de tres
múslcs acompanyants,
Teresa Rebull no hl va
poder ser físlcament perOel
regidor de eullura L1uís
Monge va Ileglr un Ilarg i
emotlu mlssatge de la seva

A més de les figures ja cita
des, hi participen Guille rmi na
Motta, Txiki Berraondo i Anna
Subirana. Túrnez i Sesé, Snvia
Pérez Cruz, Marga Muff i Maria
Cinta .

Als seus 90 anys, Teresa Re-

part per a rocesíé. Dues
coslnes seves sí que hl
eren. A més, Marina RosseH
vadedicar als perlodlstes
una Interpretació 'a capella'
de la seva can~ del dlsc.
Seguldament, els assístents
vanser convldats a passar
del 'foyer' a la platea,
perque Udla PuJo11 Merce
serramalera van interpretar
més caneonsa I'escenarl.
I aquí, en conversa amb
I'alcalde Manuel Bustos, es
vaIlen~ar la idea d'un
possible recital de
presentacló del CO,amb
data illoc per concretar.

bull ha rebut el projecte com
.una Idea mol t sen sible · i, a
través d'una carta Ilegida pel
tinent d'alcalde L1uís Monge,
es moslra .molt honorada que
es presenti el disc al meu po
ble, sabadell•.

Amb Rebull lé un vinele es
pecial , per cert, Enric Herná
ez, que es va mostrar -rnolt
orgullós. de comptar amb
ella . •M'emociona molt parlar
d'ella• • va dir, tol rememorant
an écdotes deis seus inícls. I el
dlsc ha sstat, per ell , -una ex
periencia fantástíca, un regal
d 'aquells que el fa la vlda-:

Veus representades

Merce Serramalera va dir que
no va dubtar gens a triar el
seu poema (Frida), inspirat en
un quadre de Frlda Khalo, i ce
lebra que -en aquest món tan
masculí, hi hagl tantes veus
representades en el dísc • .

Lídia Pujol confessa que
«íesconelxa- I'obra de Maria
Merce Man;:al peró ara celebra
que es faci -arnbar a rnons
uocs-.

Heura Mar~al ha estal la
coord inadora general del disc
d'nomenatge, que va comen
car a impulsar fa un any junt
amb Enric ' Hernaez. Diverses
institucíons I'han fet possible,
com la Diputació de L1eida,
I'lnstitut d'Estudis lIerdencs.
"Icua o I' lnst lt ut Catala de les
Dones.
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La poesia de Maria-Mercè Marçal protagonitza el CD que l’AVUI regala per Sant Jordi

Marçal, la
granpoeta
catalana

L’AVUIregalaràelCD‘Maria-MercèMarçal.
Catorzepoemes,catorzecançons’perSant
Jordi,als10anysdelamortdelapoeta

DavidCastillo
BARCELONA

Quan vamorir, va ser Pere
Gimferrer qui va afirmar
que“ambMaria-MercèMar-
çal desapareix la millor
poetaquehatingut la litera-
tura catalana en tota lahis-
tòria”.Nosésiespotser tan
taxatiu, però el cert és que
Marçalhasigutundels refe-
rents més destacats, tant
per la qualitat de la seva
obra comper l’actitud per-
sonal. Els que vam tenir la
sort de conèixer-la sabíem
que la seva obra només era
equiparable a la seva quali-
tat humana, una persona
humil i generosa,queenllu-
ernavaper la sevabellesa.

Fa deu anys ja de la seva
mort després d’un càncer
contra el qual va lluitar i
sobre el qual va escriure,
sempre elegant des de la
seva condició de dona. Fer
versionsmusicals d’una se-
lecció dels seus poemes és
segurament elmillor tribut
que la fundació queporta el
seunom li ha pogut retre. I
el disc paga molt la pena.
Ésun luxe, des de la prime-
ra interpretació de Toti
Soler deLa lluna de porce-
llana, fins a l’últim tema,
Vint bales, de Teresa Re-
bull, unhomenatge aFran-
cesc Layret, advocat de la

ternament vaig celebrar
amb goig que algú tan jove
digués d’una manera tan
punyent, i amb tan poques
línies, comvamorirLayret.
Vaig admirar l’homenatge
que va fer a Francesc Lay-
ret, a través del seu lirisme
sobri i profund. Ambmots
senzills va saber reflectir
tot el drama d’una època i
el seu dolor. Torno a felici-
tar a la poeta d’haver pen-
sat a fer aquest homenatge
a un home bo, a Francesc
Layret. He estimat a Mar-
çal humanament i com a
poeta. Tant de bo fos més
jove ara per fer més can-
çons de les seves poesies,
poesies que he llegit amb
fervor. Per als seus poemes
d’amor, tan bellíssims, no
és fàcil trobar-ne lamúsica
escaient. Estic orgullosa
que molts i moltes dels
companys d’aquest disc ho
hagin aconseguit”.

Es tracta, sens dubte,
d’un disc històric, que reu-
neix gransmúsics de dife-
rents generacions, que hi
aportenuna lectura actual
de l’escriptora, ben vigent.
En les rodes de premsa, re-
alitzades al SGAE i a Saba-
dell aquesta setmana,
HeuraMarçal, filla i unade
les responsables de la fun-
dació que dur el nom de la
poeta, va recordar que “el

Gransmúsics
dediferents
generacions
aportenuna
lecturaactual
de l’escriptora

CNT assassinat pels pisto-
lers de la patronal el 1920.
La cançó és l’única que no
s’ha gravat especialment
per a l’edició. Teresa Re-
bull, un clàssic de la nostra
cultura, va escriure una
carta, que Heura Marçal
ens ha deixat: “M’honora
tornar a estar amb ella i
ambaltres cantants ambel
poema Vint bales. Aquest
poema el vaig descobrir
molt abans de conèixer
Marçal. Sabia, però, que
l’havia escrit una noia. In-
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Una selecció de les
persones que han
participat en el
disc: Lídia Pujol,
David Drudis, Omar
Seydi, HeuraMarçal,
Marina Rossell,
Daniel Sesé, Laia Rius
(drets), Mercè
Serramalera, Enric
Hernàez i Sílvia Pérez
Cruz, que va tocar
‘Covava l’ou de la
mort blanca’ (ajupits)
n CRISTINA CALDERER

projecte comença a gestar-
se ara faunany, quanEnric
Hernàez i jo mateixa fem
coneixença i ens conven-
cem que la cançó, com a
gran aliada que ha estat
sempre de la poesia, ha de
tenir un paper important
en el desè aniversari de la
mort deMaria-MercèMar-
çal, sobretot tenint en
compte l’estreta relació
que la poeta va tenir amb
personesdelmónmusical”.
Heura també va subratllar
la rellevància de l’aportació

dels diferents estils i gene-
racions demúsics i compo-
sitors: “S’han fetmonogrà-
fics de poemes recitats de
l’escriptora, i fins i tot can-
tats, però mai en un disc
col·lectiu. Maria-Mercè
Marçal. Catorze poemes,
catorzecançonsreuneixar-
tistes d’estils ben diversos
(desdel jazz i labossanova
fins a l’anomenadamúsica
del món) i de generacions
ben diferents (des dels 25
anys de Sílvia Pérez Cruz
fins als 90 de Teresa Re-

Música

DePerejaumeals
grans nomsde la
cançó catalana

Amb una colorista coberta
del pintor Perejaume,
Maria-Mercè Marçal. Cator-
ze poemes, catorze cançons
és una singular relectura de
la poeta d’Ivars d’Urgell,
però també una antologia
transversal de l’evolució de
la nova cançó, des d’autors
clàssics com Teresa Rebull,
GuillerminaMotta, Maria
del Mar Bonet, Toti Soler,
Marina Rossell i Maria Cinta
fins a alguns dels joves, com
Túrnez i Sesé, Sílvia Pérez
Cruz i Mercè Serramalera.
Entremig, una representa-
ció dels músics apareguts
durant els vuitanta i comen-
çament dels noranta, com
ara Gerard Quintana, Txiki
Berraondo i Anna Subirana,
Marga Bufí, Lídia Pujol i el
basc Jabier Muguruza. Amb
direcció artística d’Enric
Hernàez, amb David Casa-
mitjana com a tècnic de so i
coordinació d’Heura Mar-
çal, en el disc hi han col·la-
borat tambémúsics com
David Drudis, Toni Cubedo,
Mikel Azpiroz, Raül Fernàn-
dez, Alba Haro, JosepMas
Kitflus, Francesc Bertran,
Enric Colomer, Dani Espasa,
Miquel Àngel Cordero, Edu-
ard Iniesta, Xavi Lloses, Laia
Rius, JosepM. Ribelles i
Jordi Ruiz. Entre els can-
tants i elsmúsics van com-

pondre lamúsica dels
temes, a excepció del
poema Foravilers, interpre-
tat per Lídia Pujol a partir
de lamúsica escrita per
RamonMuntaner. S’està es-
perant que Patti Smith –que
ha recitat els poemes de
Marçal– escrigui un text per
a una edició futura d’un lli-
bre-disc.

El director artístic Enric
Hernàndez, després d’ac-
centuar les col·laboracions
altruistes de tots els partici-
pants, va remarcar que cada
artista va triar el seu poema
–curiosament, va haver-n’hi
de tots els llibres deMarçal–
i que va tenir la sensació
que tots havia partit de l’au-
toexigència i de l’amor per
la poesia de laMaria-Mercè:
“Quan graves un disc, el pri-
mer que enregistres és l’am-
bient. I en aquest cas ha
sigut insuperable, magní-
fic”. Lamàgia i la bruixeria
blanca de la poeta devia ser
ben present perquè, tal com
destaca la seva filla Heura,
“laMaria-Mercè quan s’inte-
ressava per alguna cosa s’hi
ficava fins al fons i desapa-
reixia delmón”. Quan li pre-
gunto com la recorda, no
dubta gens: “Era una perso-
namolt humil, conscient de
la importància del que feia,
però humil. Tenia la capaci-
tat d’engrescar la gent i
crear bon ambient”. El disc
és hereu d’aquest caràcter,
creatiu, lúcid, valent i vita-
lista de l’escriptora.

MariadelMar
Bonet,Rossell,
Quintana,Motta,
Muguruza, Lídia
Pujol i Toti Soler
sónaldisc

bull). El disc, que distribui-
rà gratuïtament l’AVUI el
dia de Sant Jordi, 50.000
còpies, representa l’esforç
de la fundació i les col·labo-
racions desinteresades de
figuresde lamúsicadelpaís.
El dia de la rodadepremsa,
DanielSesévautilitzaruna
frase de Hölderlin: “Tot el
que perdura ho funden els
poetes”. Ningúpot explicar
la Catalunya contemporà-
niasense la tenacitat i lade-
licadesa dels versos de
Maria-MercèMarçal.n
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MontseBarderi

HomenatgeaTeresaRebull

L’acte de presentació del discMaria-
MercèMarçal.Catorze poemes,
catorze cançons que la Fundació

Maria-MercèMarçal va realitzar al
TeatrePrincipal, va convertir-se enun
sentit i profundhomenatge a unade les
nostres sabadellenquesmés importants
i universals: TeresaRebull. Enric
Hernàez, el director artístic del disc i
compositor d’undels temes va dir: “ella
emva ensenyar tantes coses!Undia en
un concert vaigmirar el rellotge i emva
dir: només el públic té dret amirar el
rellotge, tu,mai”.
MarinaRossell va destacar la dimen-

sió humana i històrica d’algú que va
combatre tant contra la injustícia, que
va ser comMarçal, tres voltes rebel, que
va lluitar amb la resistència francesa
contra l’ocupació nazi i que va ser
amiga d’intel·lectuals comSartre,
Beauvoir o Camus.
Algú que hamusicat poetes comPa-

passeït, Sebastià Pons oMaria-Mercè

Marçal. De fet, el disc de la pròpia Fun-
dació es pot llegir també en clau d’ho-
menatge a ella: la seva és l’única cançó
que no s’ha gravat de nou, només s’ha
remasteritzat.Vint bales, un poema fo-
namental sobre la injustamort de Lay-
ret que lamateixaRebull defineix com
un “homebo, l’advocat dels pobres,
dels treballadors”.

Ara que s’acosta Sant Jordi una
bona opció és llegir el llibreTotCantat,
de l’editorial Columna, per descobrir
l’alçada, profunditat i dimensió
d’aquesta sabadellenca que treballava a
la fàbrica, estudiava la gramàtica cata-
lana dePompeuFabra a la nit i feia de
la cançó la formamés popular i directa
de transmetre la poesia. La cançó cata-
lana perdria genealogia sense les seves
músiques, sense les seves lletres i
sense el seu exemple vital i compro-
mès.
No vulguemquedar-nosmai orfes de

la seva llum.

“Sabadellenca que
treballava a la fàbrica,
estudiava Pompeu
Fabra a la nit i feia de
la cançó la formamés
popular de poesia”

Arraonaments
PatronaFundadorade la FundacióMaria-MercèMarçal

AVUI SABADELL
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Recuerdan a Maria Mercè Marçal con disco de 
catorce canciones con sus poemas 

La Fundación Maria-Mercè Marçal ha editado un disco en el que catorce intérpretes recuerdan a la 
poeta con otras tantas canciones basadas en sus poemas. 

El disco, que se ha presentado hoy, se repartirá de forma gratuita junto al diario "Avui" el día de Sant 
Jordi, según ha informado a EFE la fundación que lleva el nombre de la poeta. 

El disco ha sido musicado e interpretado por cantantes de renombre de diferentes estilos y 
generaciones, entre ellos Toti Soler, Javier Muguruza, Maria del Mar Bonet, Gerard Quintana, Marina 
Rossell, Guillermina Motta, Lidia Pujol, Txiki Berraondo, Teresa Rebull y Sílvia Pérez, entre otros. 

Se edita para recordar a Maria-Mercè Marçal con motivo del décimo aniversario de su muerte. 

Los artistas han colaborado con la iniciativa de forma desinteresada y el disco se podrá solicitar 
también más tarde en la página web de la fundación. 

adn » local » lleida

EFE , Barcelona | hace 11 minutos | Comenta  | Votar + 1 - 0 | Imprimir  

1 votos 

+ 1 - 0 Compartir: Comenta | Imprimir | Suscribir | 

Otras noticias de Lleida

Autotardor obre demá amb 31 expositors 

Dos joves, jutjats per ferpintadesa Gardeny 

Roben5.000€ d'un banc d'Alinacelles 

EL Parlament recorda Simeó Miguel 

Comentarios

Mensaje Nombre 
Normas de uso 

Jueves, 16 de abril de 2009. Actualizado a las 23:00h  | Bilbao: 17º/6º    

/ Lleida

Portada Local Actualidad La Vida Deportes Cultura & Ocio Opinión Fotos 

Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Zaragoza 
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Els poemes de Maria-Mercè Marçal ja tenen disc 
Lídia Pujol, Gerard Quintana i Marina Rossell, entre d'altres artistes, han participat al disc d'homenatge a la poeta 'Catorze poemes, catorze 
cançons' 
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 Poemas y canciones 

 
Coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte de la 
famosa poeta catalana, Maria-Mercè Marçal, la Fundación* que 
lleva su nombre y que preside su hija Heura Marçal,  editó un 
CD con  catorce canciones de la poeta, musicados e 
interpretados por diferentes cantantes conocidos*, que fue 
presentado en Barcelona el 15 de abril.  

Maria-Mercè Marçal, nació el 13 de noviembre de 1952 en 
Barcelona (España), en una familia que cultivaba el teatro, la 
música y la literatura. Se licenció en Filología Clásica en la 
Universidad de esta misma ciudad. En la década de los 70 participó 
en la creación de la editorial Llibres del Mall con el poemario Cau 
de llunes, que ganó el premio Carles Riba (1976). 
Desde entonces publicó diversos poemaios: Bruixa de dol (1977-
79), Terra de mai (1982), Sal oberta (1982), La germana, 
l’estrangera (1981-84), con cuya segunda parte ganó el premio 
López-Picó., Desglaç (1984-88), que recogió en Llengua oblidada 
(1973-1988).  

Publicó única novela, La passió segons Renée Carlemany, en 
1994. Esta obra fue premiada con los premios Carlemany 1994, de 
la Crítica 1995,  de la Crítica Serra d’Or 1995,  Joan Crexells 1995, 
Prudenci Bertrana 1995 y el premio de la Institució de les Lletres 
Catalanes 1996.  

Todos estos reconocimientos representaron su consolidación 
como narradora, aunque su inevitable clasificación es la de ser 
una de las poetas más importantes de la literatura catalana de 
los últimos tiempos.  

Sus artículos de ensayo literario y de pensamiento están publicados 
en Sota el signe del drac. Proses 1985-1997. Fue editora y 
estudiosa de escritores como Clementina Arderiu y Rosa Leveroni, 
tradujo a autores como Colette, Yourcenar, Leonor Fini y –en 
colaboración con Monika Zgustová- a las poetas rusas Anna 
Akhmatova y Marina Tsvètaieva.  

Después de unos años de lucha contra la enfermedad, en los que 
escribió gran parte del poemario póstumo Raó del cos. Murió en 
Barcelona el 5 de julio de 1998.  
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Sílvia Pérez Cruz, Túrnez & Sesé, Mercè Serramalera, Marina Rosell, Lidia Pujol, Henric Hernàndez. 

*Artistas que han participado en el trabajo discográfico Maria-Mercè Marçal Catorze 
poemes, catorze cançons:  

Toti Soler, Mercè Serramalera, Marga Bufí, Jabier Muguruza, Sílvia Pérez Cruz, Maria Cinta, 
Gerard Quintana, Guillermina Motta, Lídia Pujol, Marina Rosell, Maria del Mar Bonet, Túrnez & 
Sesé, Txiqui Berraondo y Anna Subirana, Teresa Rebull, Enric Hernàez (dirección artística del 
disco). 

 
*La Fundación Maria-Mercè Marçal, entidad sin ánimo de lucro, fue fundada en 2008. Con sede en 
Sabadell (Barcelona), se dedica a difundir y estudiar la obra de la gran poeta.  

  

Equipo Torrese  

Imágenes: © Marisa Ferrer  
Imagen Maria-Mercè-Marçal: 20.gencat.cat 
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Notícies  
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La Fundació Maria-Mercè Marçal regalarà el treball 
discogràfic a través del diari Avui 

Guillermina Motta, Jabier Muguruza o Gerard 
Quintana canten al disc 'Maria-Mercè Marçal. 
Catorze poemes, catorze cançons' 
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Maria Mercè Marçal és 'la 

millor dona poeta que ha 

tingut la literatura catalana 

en tota la història', va 

afirmar Pere Gimferrer
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22º 
14º 

 

19 km/h 
Humedad:  

67%. 
Cota nieve: 

2200m. 
Presión: 
1019mb. 

Jueves 

 

22º 
12º 

 

17 km/h 
Humedad:  

65%. 
Cota nieve: 

2100m. 
Presión: 
1016mb. 
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La Fundació Maria-Mercè Marçal presenta a Sabadell el 
disc d'homenatge a la seva obra poètica

Mireia Sans-Samuel Crespo / La Fundació Maria-
Mercè Marçal ha editat un cd amb catorze poemes 
de la poetessa barcelonina interpretats per catorze 
cantants diferents. Es tracta d'un treball 
d'homenatge a l'escriptora que arriba deu anys 
després de la seva mort i que s'ha pogut escoltar, 
com a mínim un tast, aquest matí al Teatre 
Principal per a personalitats i periodistes, amb 
Marina Rossell, Lídia Pujol i Mercè Serramalera 
sobre l'escenari. Pere Gimferrer va definir-la com 
"la millor dona poeta que ha tingut la literatura 
catalana en tota la història". L'acte de presentació 
d'aquest disc que ha estat coordinat per Heura 
Marçal també s'ha fet a la ciutat perquè aquesta 
fundació té la seva seu a Sabadell. A més, entre el 
repartiment també hi haurà la sabadellenca, 
Teresa Rebull, que amb els seus noranta anys 

interpreta Vint bales. No és la primera vegada que Rebull posa música als poemes de Marçal, amb la 
qual mantenia una bona amistat, en aquest sentit, la participació de Rebull també servirà com a 
homenatge a la cantant de Sabadell que tanca amb la seva veu el disc.  

Maria-Mercè Marçal, catorze poemes, catorze cançons es distribuirà gratuïtament el dia de Sant 
Jordi amb el diari Avui, 50.000 exemplars en total, i posteriorment es podrà adquirir a través del web de 
la Fundació i a la tardor es posarà a la venda en botigues amb una edició especial. A banda dels 
artistes citats, el disc també compta amb la participació de Toti Soler, Maria del Mar Bonet, Txiki 
Berraondo i Anna Subirana, Túrnez i Sesé, Sílvia Pérez Cruz, Gerard Quintana, Jabier Muguruza, 
Marga Bufí i Guillermina Motta. A més, aquest treball, que s'ha volgut fer amb la màxima qualitat 
musical, representa el primer disc coral monogràfic de cançons de poemes de Maria-Mercè Marçal. La 
poetessa ha publicat llibres de poemes des del 1977 fins el 1994, quan va rebre el premi Joan Creixells 
de narrativa per La passió segons Renée Vivien, tot i que després s'han publicat altres llibres amb 
reculls de la seva obra. 
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IDIOMAS
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Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Jabier 
Muguruza, Gerard Quintana, Toti Soler y 
Túrnez i Sesé entre otros cantan en el disco de 
homenaje a Maria Mercè Marçal 
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16/04/2009 AGENCIAS 

Coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte de la poeta Maria 
Mercè Marçal, la Fundación que lleva su nombre edita un CD que incluye 
catorce poemas de Marçal, musicados e interpretados por cantantes de 
renombre de diferentes estilos y generaciones. Son Toti Soler, Jabier 
Muguruza, Maria del Mar Bonet, Gerard Quintana, Marina Rossell, 
Guillermina Motta, Lídia Pujol, Txiki Berraondo y Anna Subirana, 
Teresa Rebull, Túrnez i Sesé, Sílvia Pérez Cruz, Marga Bufi, Mercè 
Serramalera y Maria Cinta. 
  
El trabajo lo ha coordinado Heura Marçal, presidenta de la Fundación 
Maria Mercè Marçal e hija de la poeta. La dirección artística ha corrido a 
cargo de Enric Hernáez, compositor además de uno de los trabajos que 
incluye el compacto. El CD, grabado en el estudio Rosazul, ha contado con 
otra colaboración de lujo: el artista Perejaume, que ha diseñado la 
portada. 
  
Maria Mercè Marçal. Catorze poemes, catorze cançons, se distribuirá el 
día de Sant Jordi con el diario AVUI de forma totalmente gratuita. La tirada 
del diario de ese día será de 50.000 ejemplares, tantos como copias del 
disco. Posteriormente se podrá adquirir a través de la web de la Fundación 
y en otoño se pondrá a la venta en tiendas con una edición especial que 
está previsto que tenga un prólogo de Patti Smith y una presentación de 
Carme Riera. 
  
La creación y edición de un disco coral monográfico de poemas musicados 
de Marçal es una iniciativa que nunca se había llevado a cabo. La 
Fundación Maria Mercè Marçal ha creído que era una forma idónea para 
conmemorar el décimo aniversario de la muerte de la poeta y que su 
poesía llegue al máximo de hogares a través de la música. 
  
Maria Mercè Marçal está considerada una de las poetas más importantes 
en catalán. Pere Gimferrer la definió como "la mejor mujer poeta que ha 
tenido la literatura catalana en toda la historia". 

 
Volver atrás 
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Imagen de la presentación del CD en la sede de la SGAE de Barcelona. De 
izquierda a derecha: Lídia Pujol, Enric Hernáez, Marina Rossell, Heura 
Marçal, Sílvia Pérez, Mercè Serramalera y Daniel Sesé 
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Maria Mercè Marçal. Catorze 
poemes, catorze cançons (Obra col·lectiva) 
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Portada / Notícies�

� ��

NOTÍCIES 
�

� Més notícies��

� 21/04/2009

� �

�
Presentació del disc Maria-Mercè Marçal. 

Catorze poemes, catorze cançons

�  

� Per Tona Gusi

�  

�

Coincidint amb el desè aniversari de la mort de la poeta 
Maria-Mercè Marçal, la fundació que du el seu nom ha 
editat un CD, amb portada de Perejaume, que inclou 14 
poemes de Marçal, musicats i interpretats per cantants 
de renom de diferents estils i generacions. Són Toti 
Soler, Jabier Muguruza, Maria del Mar Bonet, Gerard 
Quintana, Marina Rossell, Guillermina Motta, Lídia 
Pujol, Txiki Berraondo i Anna Subirana, Teresa 
Rebull, Túrnez i Sesé, Sílvia Pérez Cruz, Marga Bufí, 
Mercè Serramalera i Maria Cinta. 
 
Aquest CD es repartirà gratuïtament el dia de Sant Jordi 
amb el diari AVUI. Posteriorment es podrà demanar a la 
FMMM. El llibret que conté les lletres és digital i serà 
accessible a partir d'aquest 23 d'abril a 
www.fmmm.cat/musica/ 

 

Portada del cd dissenyat per l'artista Pere 
Jaume  

�  

�

El passat dimecres 15 d'abril a la sala d'actes de la SGAE ens hi vàrem aplegar periodistes de més 
de 25 mitjans i una part de les autores i autors d'aquest CD. 
 
Heura Marçal, com a presidenta de la FMMM, i coordinadora del projecte, obrí l'acte per explicar 
que tant ella com l'Enric Hernàez, director artístic del disc, han volgut que hi hagués participació 
artística de generacions diferents amb estils diversos. I ho han aconseguit!. Com també és una 
realitat que el CD contingui poemes de tots els llibres de Maria- Mercè Marçal, des dels més 
inspirats en la tradició popular com ' Cau de llunes ' i 'Bruixa de dol' al darrer recull íntim i dur 'Raó 
del cos' que va escriure ja en plena malaltia'. Hi ha poemes ja musicats anteriorment i n'hi ha de 
nous. 
 
Enric Hernàez va explicar que varen partir del llistat inicial elaborat per Pep Picas i el resultat final, 
a parer seu, ha estat excel·lent i per això agraeix als i ales artistes les feines de musicació que han 
estat molt difícils. Malgrat els problemes que hi ha hagut per aconseguir la realització del projecte -
aquest país no és mereix els artistes que té, en paraules seves - celebra que amb aquest sistema 
de difusió molta gent podrà tenir aquest CD de qualitat de poemes de Maria-Mercè Marçal. 
 
Marina Rossell, Lídia Pujol, Túrnez i Sesé, Sílvia Pérez Cruz i Mercè Serramalera van 
participar en la roda de premsa i van manifestar el seu agraïment per haver pogut participar en el 
disc.  

�

�
 

Tant Sílvia Pérez com Lídia Pujol van 
compartir les seves experiències davant la 
lectura de l'obra de la poeta, que coneixien per 
primera vegada. L'impacte i els sentiments 
profunds que li va provocar a la primera el 
poema triat 'Raó del cos' i a la segona l'obra 
sencera totalment desconeguda per a ella i 
sobre la que afirma que ha estat una 
experiència d'obertura i que li ha marcat el camí 
per on vol anar.Sílvia Pérez va oferir en viu una 
composició molt emotiva. 

Presentació del disc a Sabadell   
�  

�

Per a Mercè Serramalera l'obra de Maria-Mercè Marçal ha estat una companyia constant a la 
seva tauleta de nit i com la poeta, també Frida Khalo ha estat una artista referent en la seva vida. 
Pera això va escollir el poema 'Frida'. La seva interpretació en directe va recollir aplaudiments 
sentits. 
 
Finalment, Túrnez i Sesé i Marina Rossell amb coneixença i anteriors creacions sobre els 
poemes de Maria-Mercè Marçal van presentar les seves musicacions, a capella en el cas de 
Marina Rossell. Per Sesé 'Bruixa de dol' és una amiga constant de la seva adolescència i ja 

L'ADPC   

OPINIÓ
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CAMPANYES

PUBLICACIONS   
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només llegint els primeres versos es van componen les notes. 
 
Marina Rossell recordà que des del començament ja va musicar poemes de la Maria-Mercè Marçal 
i troba que és molt bonic que la seva filla hagi reunit diferents veus perquè la Maria-Mercè no es 
mori. 

�  

�   

�  

�  

�

� �

� Arxiu de notícies  

� . La revista Elle reivindica la Igualtat entre homes i dones, per ADPC  

� . Els mitjans audiovisuals no reprodueixen prou la major presència de les dones en la societat, 
segons un informe del CAC, per CAC  

� . Les mesures d'acció positiva, necessàries però no suficients per assolir la paritat a la política, per 

Marta Corcoy  

� . Les periodistes al franquisme i la transició (1966 - 1982), per ADPC  

� . La feina de la Consellera Dolors Comas al CAC, per Montserrat Puig 

� . Pepa Bueno de TVE, Lucia Ruiz de Radio Vallecas i Cruz Morcillo d'ABC obtenen els premis AMECO 
"Prensa Mujer 2008", per ADPC �

� . Milagros Pérez Oliva, Defensora del lector/a de EL PAIS, per Montserrat Puig 

� . L'ADPC analitza l'impacte de les Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere a les 
publicacions d'Informació general, per ADPC  

� . L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ofereix un nou servei d'orientació i tutoria, per 

Marga Solé �

� . Declaració en defensa del periodisme davant la crisi, per ADPC�

� . Un record per a la companya Mercè Conesa, per Montserrat Puig �

� . Women in Art, un homenatge a la història de l'art a través de la dona, per ADPC �

� . Anastasía Babúrova, una altra periodista rusa assassinada, per ADPC�

� . Llenguatge per a la Igualtat en la Comunicació, per ADPC �

� . Accions de pau, fetes per dones artistes a Israel i Palestina, per Montserrat Puig  

�
Las Constituyentes, un documental sobre les primeres parlamentaries que van aprovar la Constitució 

de 1978��per Marta Corcoy �

� . Mercè Conesa rep el Premi Ofici de Periodista, per Montserrat Puig �

� . Lleida disposa de recomanacions per a la redacció, elaboració i tractament de les informacions 
sobre violència de gènere, per Marta Corcoy �

� . Mercè Conesa, Premi Ofici de Periodista 2008, per ADPC 

� . Crònica cloenda: tallers de Comunicació i Gènere, per Lídia Vilalta  

� . El diccionari de dones i àmbit local, una eina per construir coneixement en xarxa, per Marta Corcoy  

� . Lliurament dels Premis Comunicació no Sexista, per ADPC  

� . Magis Iglesias, primera dona que presideix la FAPE, per ADPC  

� . Les periodistes i la conciliació laboral, per ADPC  

� . Convocatòria del Premis als Mitjans de Comunicació 2008, per ADPC  

� . La ministra d'Igualtat Bibiana Aído inaugura la 1a Universitat d'estiu de les Dones. "La igualdad debe 
ligarse a la innovación i a las nuevas tecnologias", per Marta Corcoy  

� . Les dones i el poder, per Maria Dolors Viñas  

� . Un programa informàtic corregeix el vocabulari sexista, per Marta Corcoy 

� . Montserrat Abelló, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, per ADPC  

� . Els homes, clarament protagonistes en els mitjans de comunicació audiovisuals públics catalans, 

per ADPC  

� . L'ADPC promou una campanya per l'abolició dels anuncis de contactes als diaris generalistes, per 

ADPC  

� . Guia per a un Llenguatge Administratiu No Discriminatori vers les Dones, per ADPC  
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Selecciona el perfil...

Comentari del missatge Vista prèvia
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