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MARIA-MERCÈ MARÇAL 

VEU I VEUS DE DONA 

Introducció 

Maria Mercè Marçal,  professora, traductora, crítica literària, però sobretot, poeta. La 

seva obra és una contínua exploració de la poesia femenina; una recerca constant 

d’un jo literari femení que busca camins propis que l’ajudin a configurar una veu 

femenina dins del camp literari i poètic.  

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

de classe baixa i nació oprimida. 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. (La, 23) 

Aquesta divisa del seu primer llibre Cau de llunes representa una autèntica definició de 

la poeta. El jo poètic pren la veu en nom de molts de les seves companyes que estan 

marcades per una triple opressió i, alhora, per un sentiment triple de rebel·lia. Uns 

quants anys després, quan va aplegar la seva obra poètica en un sol volum, el títol del 

recull retornava de nou a aquesta joc triple de contraris que quedava resumit en la 

dicotomia opressió-rebel·lió. Llengua abolida, -el títol- feia al·lusió a aquesta veu 

femenina, la veu de les dones que ha estat silenciada sistemàticament al llarg de la 

història de la mateixa manera que ho ha estat la veu de les classes oprimides  i de les 

nacions sense estat.  

La seva primera declaració d’intencions és clara: cal  subvertir l’ordre dominant. Marçal 

ens comunica una realitat molt evident: ningú ha escollir viure en una o altra opressió; 

ens ha vingut donada per raons d’una herència impossible de controlar. Això, però, no 

és el més important; el que de veritat importa és tenir consciència de la pròpia situació 

i assumir-la, com un primer pas per tal de subvertir-la. Marçal assumeix plenament la 

seva condició (que fa extensiva a altres dones) i d’aquest procés en fa un element de 

rebel·lió. 

En aquesta primera divisa la poeta subverteix també el llenguatge mitjançant un a 

poderosa eina: la ironia. D’aquesta manera llença el seu primer dard enverinat per tal 

de denunciar el llenguatge i la cultura fal·locèntrica imperant. Els seus  versos són una 

paròdia en veu femenina de l’acció de gràcies de la tradició jueva que agraeix a Déu 

“el fet de ser home, de pertànyer al poble escollit, i haver nascut lliure i no esclau”. 

(Fernández, 2004: 201). 

M.Mercè Marçal se serveix del llenguatge poètic per mostrar-nos la seva concepció      

-conscientment militant- de la literatura. I, més que mostrar-nos la seva visió, vol 

comunicar-nos una nova manera de ser al món, una manera pròpiament femenina.  

La poesia ha estat el meu esquelet intern, la meva 

manera de dir-me a mi mateixa… 
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“Dir-se a si mateixa”, però dir, també, amb mirada de dona, amb una mirada femenina 

individual que es fa extensiva a totes les dones. Una mirada global dins de la seva 

pròpia singularitat. Els temes estan sempre relacionats amb la identitat femenina i el 

seu entorn: l’amor, la solitud, la incomunicació, la passió, la maternitat, la rebel·lió… I 

els mots que utilitza són l’eina que articula la seva pròpia visió del món. La seva 

singularitat creadora radica precisament en el fet d’ésser, en  la seva obra, ella 

mateixa.    

Per estructurar el seu univers literari, M. Mercè Marçal va haver d’articular de nou 

l’imaginari femení. Va haver de buscar noves maneres de dir, modelar sentits diferents 

per a les paraules ja existents, buscar metàfores distintes… La bruixa, la lluna, la sal, 

l’arcàngel, el drac… Tot havia de ser reelaborat. Calia crear un nou univers simbòlic. 

En les seves pròpies paraules: dir el part com a experiència de dona, presentar el pare 

i la mare des d’una percepció de filla, que no és la mateixa que la del fill… modelar 

sentits diferents per a les paraules desgastades per la tradició. 

M. Mèrcè Marçal s’enfronta a la feminitat definida per la nostra cultura i, en els seus 

primers poemaris, utilitza la metàfora de la lluna amb llum pròpia (imatge femenina) 

que es rebel·la contra la subordinació al sol (imatge masculina). En certa manera es 

mou en la línia de Virgínia Wolf en el sentit de construir-se una tradició pròpia 

femenina.  

Con deia Luce Irigaray, “Parlar no és mai neutre”. M. Mercè Marçal sembla recollir 

aquesta idea en l’entradeta, prou explícita, amb què obre el recull Llengua abolida: 

Reclam, indicis 
d’una llengua abolida 
--parla de dona. 

Marçal, en aquesta recerca d’una veu de dona, estableix una intertextualitat amb 

poetes, escriptores i crítiques femenines. Figures clàssiques de la poesia lèsbica com 

Safo i les seves principals deixebles: Nossis de Locres i Renée Vivien; poetes del 

selge XX com Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anna Akhmàtova; filósofes i teòriques 

feministes com Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Judith Butler, Hélène Cixous, 

Luce Irigaray,  , Luisa Muraro, Julia Kristeva, Jessica Folkart... 

Farem un breu recorregut per la poesia de Maria Mercè Marçal, a través del 

pensament i l’obra d’aquestes dones que tant van influir-hi. . 

Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir és una de les peoneres del feminisme, si bé en un principi no s’hi 

va declarar mai, ja que argumentava que amb l’arribada del socialisme n’hi hauria prou 

per acabar amb l’opressió de la dona. La seva principal obra, publicada el 1949, és El 

segon sexe, basat, no en la teoria marxista, sinó en la filosofia existencialista de 

Sartre. La tesi principal de l’obra és que les dones, al llarg de la història, han estat 

reduïdes a objectes de l’home i se li ha negat el dret a la pròpia subjectivitat i a ser 

responsable de les seves accions. 
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Segons Beauvoir, la corporalitat femenina presenta un seguit de característiques 

pròpies que la determinen, La menstruació, l’embaràs, la maternitat, la lactància... 

Algunes teòriques feministes creuen són característiques que condicionen la dona i 

que limiten la seva llibertat. 

Simone de Beauvoir comenta en el seu assaig El segon sexe, els inconvenients 

relacionats amb les característiques corporals de la dona i les enllaça de manera 

directa amb termes com alineació, fragilitat, dolor i dramatisme: 

“En el període de la menstruació és quan la dona viu més el seu cos 

com una cosa opaca, alienada; és presa d’una vida obstinada i 

estranya que fa i desfà un bressol en ella; cada mes un nen es 

prepara per néixer i avorta amb el despreniment dels vels rojos; la 

dona com l’home és el seu cos, però el seu cos és una cosa aliena a 

ella.  

El part en si és dolorós; és perillós. Aquesta crisi permet veure amb 

més claredat que el cos no sempre dóna satisfacció a l’individu i a 

l’espècia alhora; el nen pot morir i també pot matar la seva mare en 

néixer, o el seu naixement li pot provocar una malaltia crònica. 

La lactància és també una servitud esgotadora; un conjunt de factors 

(el principals és sens dubte l’aparició d’una hormona, la progesterona) 

condueix a les glàndules mamàries la secreció de llet. La pujada és 

dolorosa, sol anar acompanyada de febre i la mare alimenta el bebè 

en detriment del seu propi vigor. El conflicte espècie-individu, que en 

el part pot adoptar un aspecte dramàtic, dóna al cos femení una 

fragilitat inquietant.” (Climent, 2008: 71). 

Inicialment, l’embaràs provoca en Maria Mercè Marçal aquesta mena de sensacions i 

de sentiments. Els seus versos semblen referir-se a aquesta dona víctima de la 

societat fal·locèntrica que, sovint, només és capaç de veure-la i utilitzar-la en la seva 

vesant reproductiva: 

L’he vist vinclada sota el pes atàvic 

del poder del seu ventre, usurpat, 

mudat en servitud: fosca deessa   

sense reialme! (La, 278) 

Marçal s’acosta també a Beuavoir en el concepte d’alteritat. La filòsofa francesa 

constatava la diferència entre homes i dones en observar que un home no necessitava 

definir quin lloc ocupava dins de la humanitat. La dona, en canvi, ha d’afirmar-se 

contínuament: “L’home és el subjecte, és l’Absolut; ella és l’Altre”. 

Aquest estat o qualitat de ser un altre, de ser subjecte, la podem trobar en alguns dels 

poemes de Sal oberta: 

Sorra i record de demà, mans enceses 

pel risc, mirall de l’ombra d’ahir 

que et congrià i et féu hoste de mi,  

jo visc en tu, en les teves escomeses. 

tu vius en mi i et mous pel clos comú 
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[...] 

Creixent en tu, la mar i jo som u. (La, 269) 

Sola vaig dir-te: creix 

i, pas a pas, sabent 

que ens duien els meus peus, 

vaig gosar créixer amb tu. (La, 289) 

 

Com diu Laia Climent, la dona busca en la filla –com en l’amant o en l’amada- una 

alteritat que sigui al mateix temps la seva presa i el seu doble (Climent, 2008: 124). 

És també Simone de Beauvoir la que ens parla del sentiment de subordinació i també 

d’alienació que comporta la submissió de l’organisme de la dona a la funció 

reproductora. L’experiència de la maternitat provoca també aquestes sensacions en 

Maria Mercè Marçal. El jo poètic és revolta contra el fetus que li provoca molèsties i al 

qual arriba a considerar com un intrús: 

[...] Ni de ser 

sovint aquest gran gep  

incrustat en la carn 

que em blega, insidiós, 

amb la seva ombra sempre  

present, com si de cop 

s’haguessin trasbalsat 

tots els confins i ja 

no sabés on començo 

ni on acabo. (La, 287) 

[...] 

Tu,  que et vares fer carn 

Dins meu sobtadament 

com l’hoste que ha vingut 

sense avisar i invoca 

lligams atàvics, velles 

lleis, pactes segellats... (La, 288) 

En la seva obra, Beauvoir cita també el mite de l’odi entre mare i filla que es remunta a 

les històries mitològiques de l’Orestíada. La filla s’identifica amb la mare, és el mirall en 

el qual veu reflectida la seva imatge de dona –també- alienada i silenciada. 

Inconscientment, la frustració li genera un sentiment d’odi envers la mare.  

Tot es complica més encara quan la mare intenta dominar una filla que vol esdevenir-

ne autònoma. Segons Climent, la mare només pot exercir sobre les filles el mateix 

domini que l’home exerceix sobre ella. Quan comença a perdre el control i l’autoritat, 

quan comença a perdre el domini, se sent frustrada i gelosa i genera també un 

sentiment d’odi envers la filla. “De fet, la mare vol regnar sola en un univers femení i de 

cop la filla li usurpa una parcel·la de l’espai tot retornant la mare a la seva funció 

reproductora (Climent, 2008: 142). 

Aquesta relació d’odi amb la mare es veu reflectida en un dels poemes de Raó del cos: 
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T’he negat 

mare 

tres cops 

i cent. 

I cap gall no cantava 

defora. 

Són cegues, sordes, mudes 

les nostres traïcions. 

i la derrota. (Rc,55) 

Luce irigaray 

Segurament, és una de les influències més grans en l’obra de Maria Mercè Marçal. 

Luce Irigaray és una figura destacable del feminisme francès durant els anys setanta i 

vuitanta del segle passat. En la seva obra Spéculum de l’autre femme, Irigaray sosté 

que l’objecte del coneixement i de la intel·ligència s’ha definit sempre com a masculí 

en la tradició occidental. Això ha estat així a causa de la subordinació d’allò que és 

femení. Aquest imaginari masculí el considera destructiu i distanciat de la mare i d’allò 

que és femení. L’autora afirma que l’home sempre s’ha apropiat i ha utilitzat els poders 

reproductors de la dona per als seus propis objectius. Un dels principals interessos 

d’Irigaray es troba en la relació mare-filla que considera devaluada en la societat 

patriarcal.  

Irigaray posa especial èmfasi a situar en les paraules la diferència sexual i en canviar 

les regles lingüístiques. Reclama l’orde matern que fa reaparèixer amb un caràcter 

gairebé ètic de la relació fetal (Posada, 2005: 196) i apel·la a les relacions entre mare-

filla perquè entén que fomenten les relacions d’identitat i que constitueixen l’espai 

menys conreat de la nostra societat. 

La poesia de Marçal presenta una especial sensibilitat per aquesta filòsofa feminista, 

sobretot pel que fa al tema de la indicibilitat del femení (fet que compartia amb la poeta 

Adrienne Rich) i, més concretament en aquells aspectes que tenien una relació 

directa, d’una banda, amb la maternitat i, d’altra, amb la dimensió líquida i dels fluids. 

L’obra narrativa d’Irigaray Et l’une ne bouge pas sans l’autre, tracta el tema de la 

maternitat i subratlla l’existència d’una relació fluïda amb el fetus. L’estat prenatal, els 

nou mesos de l’embaràs, l’estat prenatal semiòtic mantenen una relació amb la part 

més antiga de nosaltres mateixos i que ella anomena la jouissance féminine.  És 

aquell estat on mare i fetus són un sol ésser, no existeix cap separació entre ells i 

tampoc no hi ha diferència d’identitats. Tots dos són u i per tant inseparables (Climent, 

2008: 130). 

En la seva obra Speculum, Irigaray planteja el cos femení com el lloc de la diferència:  

El pensament de la diferència sexual de Luce Irigaray és l’afirmació 

de la diferència, d’una nova ”eròtica”, que no es pot conceptuar 

perquè tot concepte està lligat a la Llei del Pare o al significant fàl·lic. 

En el moment en què el desig femení s’alliberi de la Llei, la paraula 

seguirà el desig (jouissance) i el plaer femení. Això, en definitiva, 

suposa una ”reinvenció” de la subjectivitat. (Posada, 2005: 187-188) 
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El cos femení servirà de nucli per a un nou discurs que s’oposi al 

discurs patriarcal i, tot connectant-s’hi, situarà el plaer (la jouissance) 

de la dona, que és l’amenaça més gran per al discurs masculí, ja que 

representaria la seva irreductible “exterioritat”. El plaer femení escapa 

a totes les dicotomies del pensament binari fal·locèntric patriarcal 

(Posada, 2005: 190). 

En l’apartat Heura, del poemari Sal oberta, en què el jo líric iniciarà una conversa amb 

la filla que porta al ventre, podem veure reflectida aquest sol ésser que configuren la 

mare i el fetus: 

A tu, quan encara eres 

Un dolç paràsit del meu cos; 

I el meu cor, de tu. (La, 233). 

Inicialment, com ja hem citat anteriorment, Marçal viu un sentiment de rebuig del fetus 

al que arriba a considerar com un estrany. Fins i tot arriba a plantejar-se la possibilitat 

d’avortar perquè considera que l’embaràs i la maternitat, com deia Simone de 

Beauvoir, la retindran a l’interior de la casa; tornaran, doncs, a silenciar la seva veu de 

dona. 

El poema Ruda és especialment colpidor en aquest moment anímic de la poeta. La 

ruda és una planta abortiva i, en aquest cas, un símbol feminista: 

[...] 

Perquè portes la mort escrita a la semença 

i la veig a les fulles, i ha enramat el convit, 

no donaré agonia a la saba que et defensa, 

no donaré llum al sol, ni tenebra a la nit. 

 

Ofegaré les rels del gran arbre que et serva. 

Estroncaré la veu dels petons que hi fan niu. 

Faré callar les deus que adollen aquest riu 

El verd de la serena i la saó de l’herba. 

 

I  alçaré el cor i  vi perquè la vida guanyi: 

El meu amor serà la ruda que t’escanyi. (La, 244) 

Com diu Laia Climent (Climent, 2008: 122), el poema presenta una evolució en què, 

inicialment, es presenta l’avortament com l’única solució a la llibertat de la dona, però 

que poc a poc el jo líric deixa entreveure un sentiment d’estima envers el fets que ha 

engendrat. Expressions com cor, vida, amor, semença, gran arbre que et serva, la  veu 

dels petons que hi fan niu, les deus que adollen aquest riu, el verd de la serena i la saó 

de l’herba... són en el fons una evidència del sentit anímic que l’embaràs produeix en 

la poeta. Es produeix un contrast evident entre l’amor de mare i la voluntat d’avortar 

que evidencia l’estat psicològic de bloqueig que viu el jo poètic.  

Més endavant, però, els dubtes es van aclarint i el sentiment de maternitat acaba 

dominant el jo líric. 
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He desat al calaix la ruda; se’m podria 

A les butxaques i al clos de la falda. 

[...] 

Sí, he desat la ruda i el reclam 

Que obria portes als cavalls de l’ordre. 

[...] 

He desat al calaix la ruda. I he afirmat 

La deu des d’on s’esbalça la tempesta de l’heura. 

 (La, 248) 

El món de la metàfora i del simbolisme marçalià el trobem expressat de manera 

esplèndida en aquest poema. Les imatges de la ruda i de l’heura marquen el procés de 

decisió viscut pel jo líric. La ruda, la planta amb propietats abortives resta desada al 

calaix i amb ella la poeta oblida la seva voluntat d’avortar. És l’hora de  la tempesta de 

l’heura (Heura, serà també el nom que li posarà a la seva filla). L’heura és  “un símbol 

femení que necessita protecció” (Cirlot, 1978: 161) i que inclou els conceptes de la 

vida i de la mort, ja que l’heura és una planta enfiladissa, d’una vitalitat i una força tan 

extrema que pot acabar ofegant el vegetal al qual s’emparra. Vida i mort que ens 

remeten també als conflictes diversos que comporta la maternitat en una societat 

patriarcal. 

La maternitat obre una nova etapa lírica en la poesia de Maria Mercè Marçal. La secció 

Heura, del poemari Sal oberta, és el reflex de l’experiència de l’embaràs i la maternitat 

de la poeta. La maternitat, vista sempre com un estat opressor, com un estat dolorós 

per a la dona és, mitjançant la subversió del llenguatge emprat per Marçal, un element 

que, vist des de l’òptica femenina, esdevé subvertidor. 

Luce Irigaray ha considerat que el fet de (re)construir la maternitat comporta un 

enorme potencial subversiu.  Diu Irigaray que cal que les dones ens reapropiem 

d’aquesta dimensió de la maternitat que ens pertany: 

Hem de donar nova vida, nova vida a la mare, a la mare que hi ha 

dins de nosaltres i entre nosaltres. Hem de fer que rebutgi el desig de 

ser aniquilades per la Llei del Pare. Hem de tenir dret al plaer (a la 

juissance), a la passió; cal restaurar el dret que tenim a la pròpia veu 

i, de vegades, al crit i a la ira.   

També hem de trobar, retrobar, (re)inventar les paraules, les frases 

que ens expressen la relació més arcaica i també la més actual de la 

relació amb el cos de la mare, amb els nostres propis cossos. 

(Re)crear les frases que han de traduir el vincle entre el seu cos, el 

nostre i el de les nostres filles. Hem de descobrir una llengua, un 

llenguatge que no substitueixi el dels nostres cossos; les paraules 

que no impedeixen el lligam am el nostre cos i que parlen del nostre 

cos.  (Irigaray, 1991: 41). 

Cal doncs, reconstruir una identitat tot inventant un nou llenguatge. En aquest sentit 

s’expressava Maria Mercè Marçal en una entrevista de 1987: 

Penso que som en una tradició en què la identitat i la idea de subjecte 

van molt lligades a un determinat concepte  d’identitat i de subjecte 



jmarfany@uoc.edu  Maria-Mercè Marçal. Veu i veus de dona 

 

8 

 

que, precisament, exclou les dones. Dins d’aquesta tradició, té una 

identitat qui fa la cultura, i la cultura s’oposa a la natura, representada 

per la dona. El problema, per a les dones, és com trobar una identitat 

en tot aquest embolic. Una forma, la més fàcil (?), d’adquirir una 

identitat és prescindir d’aquest grup al qual pertanys per naixement, i 

aquest pas es pot reflectir molts cops per un rebuig de la maternitat 

(perquè la imatge de la dona associada a la natura està condicionada 

pel tema de la maternitat, no només per com les dones veuen la 

maternitat, sinó per com els homes viuen el fet d’haver nascut una 

dona). No és el meu cas: el problema es planteja quan tu vols actuar 

com a subjecte, com a algú que té identitat, però sense abandonar 

aquest grup i penses que el que cal és un marc, un àmbit on es pugui 

ser dona, sense renunciar a ser natura ni a fer cultura. (Montero, 

1987: 79-80). 

I és aquesta recerca d’identitat mitjançant el llenguatge el que la poeta, en el diàleg 

establert amb la seva filla, intenta assolir:  

I hi cerco signes, alfabets d’arrels 

per confegir-te un nom que no t’escanyi. 

Per bastir-te una casa que et segui 

veles ni rems.     (La, 265) 

L’apartat Heura s’inicia amb un subapartat que porta per títol Baula. El títol mateix està 

ple de subjectivitat i de simbolisme: la baula, l’Heura, esdevé una peça més, 

insubstituïble, com totes les altres baules que configuren un lligam ferm i indivisible de 

veus de dona.  En  paraules de Mercè Ibarz: 

Baula és una paraula molt de la Marçal, diu i grafia els diversos 

significats que cada anella de la cadena, temporal o espacial, 

històrica en definitiva, té en el seu univers. Idees que es poden 

concretar en una de principal: una genealogia, la de l’escriptura de 

dona, que emergeix malgrat les “mentides, secrets i silencis”. 

            (Ssd, 16) 

En el primer poema, el jo líric ens situa en el moment de la concepció de la seva filla: 

El sis de març de mil nou-cents vuitanta, 

plegats, i sense esment, insectes de l’incert, 

calàrem foc al fruiterar dels núvols. 

Caigué la fruita viva sobre l’herba. 

[...] 

Tota la fruita vingué a la meva falda.  

      (La, 237) 

Soltera i embarassada s’enfronta a la Llei del Pare: 

Quina onada el meu ventre, solcada pels vaixells 
que inscriuen el teu nom a la polpa marina! 
Com lluiria Amb rella de sals i de coralls, 
ai que més ai, 
però els cavalls de l’ordre em trepitgen la llengua. 
      (La, 238) 
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M’ha fet un ventre altiu que gosa navegar 
en aigües de ningú contra llei de corrent. 
      (La, 240) 
 

Hi ha una gran diferència, però, entre el part que planteja Irigaray i el de Marçal. La 

filòsofa francesa veu el part  com un passatge dolç i poc traumàtic. Contràriament, 

Marçal ens descriu un part dur i dolorós, no tant des del vessant físic, sinó mes aviat 

des del psicològic. El jo líric es troba sol i desemparat, sense saber encara què fer: 

La carn, sense paraules, 
davant de mi i en mi. 
 
I  jo que havia llegit tots  els llibres. 
       (La, 331) 

Segons Climent, el dolor atroç del part a què fa referència Marçal en diversos poemes 

està referit a les alteracions psicològiques, que releguen a un segon terme el dolor físic 

(Climent, 2008: 129): 

Com  si un tauró m’arrenqués una mà 
I tot seguit l’escopís a la platja 
I ella mogués els dits per manaments 
Estranys als de la meva voluntat 
I ja no obeís més el meu cervell  (La, 336) 

En els dos darrers versos, podem veure reflectit el tema de l’autonomia de la filla que 

ja s’inicia en el mateix moment del part. El jo líric assisteix impotent al fet que la seva 

filla i ella ja no siguin u, i que hagi esdevingut una altra:  

  
-tal com el cap del gall decapitat 
Obre i tanca la boca i el cos corre, 
Esparverat,  llunyà, sense retorn- 
Jo contemplava aquell bocí de mi 
Esdevingut, ja per sempre, estranger, 
I alhora imprès per sempre, a cor i a sang, 
En el desig cicatritzat, i en l’ombra. 
       (La, 336) 
 

Luisa Muraro 

Luisa Muraro, en la seva obra L’ordre simbòlic de la mare, argumenta que és la mare 

la que ens ensenya a parlar i també moltes altres coses que estan en el fonament de 

la civilització humana. La llengua té una funció simbòlica que ens permet interpretar el 

que és real. Les regles de la llengua materna neixen de la necessitat de mediació, són 

les que imposa la mare perquè puguem tornar a comunicar-nos amb ella compartint la 

seva experiència amb el món. (Muraro, 1994). 

Maria Mercè Marçal expressava que era el seu pare qui l’havia introduït a la cultura, 

però era de la mare de qui va aprendre la tradició popular que apareix en els seus 

poemes. Aquest seria el nexe comú amb les tesis de Luisa Muraro sobre l’ordre 

simbòlic de la mare. Marçal coincidia amb la filòsofa italiana en la necessitat de 

prendre consciència del saber maternal. L’aprenentatge de la parla no és addicional 



jmarfany@uoc.edu  Maria-Mercè Marçal. Veu i veus de dona 

 

10 

 

sinó que és una part essencial de la comunicació amb la mare. Tot i això, com apunta 

Climent, cal ser conscients de l’absència de significat que té la maternitat per a la 

nostra cultura. Per tal de reforçar, doncs, l’element maternal és necessari, en primer 

lloc, restablir la genealogia de les dones, la qual permetrà explorar el conjunt de les 

dimensions femenines. (Climent, 2008: 45). 

Tal com hem comentat anteriorment, les paraules d’Irigaray són clares: “cal trobar, 

retrobar i inventar les paraules que expressen la relació més arcaica i més actual amb 

el cos de la mare. Reconstruir les vivències d’altres dones per tal de reconstruir la 

cultura femenina, per tal de construir el llenguatge femení. Maria Mercè Marçal se’n 

feia ressò a la seva única novel·la,  La passió segons Renée Vivien: 

A partir d’un reflex que serpeja aigua endins, on m’és fàcil de destriar 

només els traços que em retornen la meva imatge, deformada, 

estiraganyada, contrafeta o agegantada com els miralls de fira, de 

quina manera redreçar-me a tu, més enllà d’aquest estrany joc 

d’encaixos, de peces movedisses, que intento de confegir a les 

biblioteques, als museus, pels carrers de París, a les llibreries, al 

Bois, a les guies turístiques, en els mapes de les illes gregues, en les 

reconstruccions escenogràfiques del cinema... Peces canviants i 

indòcils, que ballen i s’encarcaren, fugen i s’apropen, desapareixen i 

es recreen, en contínua metamorfosi. Peces mòbils fetes amb 

fragments de peces fixes, trossos de papers esquinçats i restaurats, 

documents on les rates han fet el seu niu i que mostren en blanc els 

seus fulls més sencers, fotografies on sovint el rostre més decisiu 

apareix més borrós; testimonis d’autojustificació; cases que han estat 

enderrocades, carrers que han canviat de nom. (RV, 78) 

Com molt bé apunta Climent, aquest fragment de la novel·la ens mostra quines són les 

dificultats per reconstruir el llenguatge i la vida d’una escriptora lesbiana que ha estat 

relegada a l’anonimat, exclosa de la història literària perquè trenca les normes de la 

societat patriarcal, perquè no s’ajusta a les línies estètiques del cànon establert. 

(Climent, 2008: 204). 

Hélène Cixous 

Hélène Cixous, amb obres com La Jeune Née (1975), La Rire de la Méduse (1975) o 

Le Sexe ou la tete? (1976) és una altra de les pensadores destacades del feminisme 

francès. És, potser, la representant més coneguda del corrent de pensament feminista 

que va teoritzar sobre l’especificitat irreductible de l’escriptura femenina. Cixous, per 

definir el caràcter específic de l’escriptura femenina, va utilitzar una imatge suggestiva: 

“la tinta blanca”: 

Sostinc que existeixen, sens dubte, escriptures distintives… La dona 

és sempre a prop de la mare (que jo no considero com a rol…). 

Sempre queda en ella quelcom de bona llet materna. La dona escriu 

amb tinta blanca. (Cixous, H. Il teatro del cuore). 

La construcció del llenguatge femení apareix de nou com a un dels objectius de la 

dona escriptora. És el que Irigaray anomena el parler femme o Cixous l’écriture 

féminine. 



jmarfany@uoc.edu  Maria-Mercè Marçal. Veu i veus de dona 

 

11 

 

Marçal, en el seu camí per obtenir una veu de dona, fa servir el recurs d’abolir la 

marca de gènere. Així, intenta trobar –a la manera d’irigaray i de Cixous-  un espai, un 

altre espai lingüístic en què el sexe no marqui la diferència: 

És cert que no hi ha femenins ni altres indicis gramaticals que detallin 

el sexes de l’altre. En un principi va ser espontani i es troba fins  i tot 

en l’inconscient de gairebé tots els poemes. No és cap qüestió ni de 

camuflatge ni d’autocensura. És alguna cosa molt més profunda i que 

no estic segura de ser capaç d’expressar amb precisió. De totes 

maneres, ho intentaré. A Terra de Mai, especialment en els primers 

poemes, fins en el moment en què apareix el nom –hi ha una mena 

de sentiment de “viure la utopia”- en la imaginari, per descomptat. 

Crec que la sexualització explícita –amb la seva inevitable parcialitat- 

estava en contra de la idea de plenitud i de tot el que el llibre mostra a 

continuació. Al “paradís” no hi ha sexe, o potser, hi són tots els sexes 

de la terra, del cel i de l’infern... (Goujon, 1998). 

El concepte d’écriture féminine de Cixous planteja una escriptura feta amb el cos: 

Escriviu-vos vosaltres mateixes. El vostre cos s’ha de fer sentir: 

només així brollaran els immensos recursos de l’inconscient. (Cixous, 

1992). 

L’entesa del cos com a signe d’identitat impregna el feminisme francès de la 

diferència: Cixous, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Monique Witting… Marçal entén el 

l’espai corporal com a il·limitat tot i que és concebut com un microcosmos 

independent. El cos de l’amant és vist i entès amb tota la seva complexitat i extensió 

(Climent, 2008: 180): 

[...] 
D’estimar-te se’m trenca la veu i la geniva. 
Se m’aviven les dents i el foc de les pestanyes. 
 
Hi ha mil petites boques al teu cos que se’m xuclen. 
Hi ha el cargol mariner de l’orella, i el bec 
del sexe, que estarrufa les plomes i que em repta. 
La balma de la llengua, els congosts entre llunes... 
 
Hi ha els teus dits, de les mans i dels peus, vianants 
Que truquen a la porta, i els meus llavis els obren. 
        (La, 187) 

El paisatge divers de la bola del món 
És el teu cos, avui, ofert, com un deliri 
De terra, al meu deler de boca viatgera. 
      (La, 199) 

En el poemari Terra de Mai podem observar com Marçal fa servir aquesta escriptura 

del cos i també com apareix el concepte de jouissance d’irigaray que hem citat 

anteriorment. 

Terra de Mai és un recull de quinze poemes escrits l’any 1982 i publicats en el poemari 

La germana, l’estrangera de 1985. Representa una evolució important en la poesia de 

Maria Mercè Marçal, ja que, d’una banda, representa la seva transició al lesbianisme –
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i, per tant, a la poesia lèsbica- i, d’altra banda, comporta una espectacular 

experimentació lingüística i poètica. 

Marçal utilitza la sextina, una de les formes més complicades en poesia i que va ser 

inventada pel trobador Arnaut Daniel. Joan Brossa la va aplicar a l’experimentació 

literària i Marçal recull aquesta nova tradició d’avantguarda: 

Aquestes sextines són més deutores de l’esperit amb què Joan 

Brossa s’ha llençat a la investigació sobre les possibilitats de l’estrofa, 

que no pas del mateix Arnaut Daniel, a qui, tanmateix, vull retre 

homenatge. (La, 295) 

El títol és un joc de paraules, ja que Mai és també el nom de l’amant de Maria Mercè 

Marçal. En paraules de Josep-Anton Fernández: 

Terra de Mai és l’exploració d’una geografia ignota, la del cos de la 

dona estimada, però també la d’un espai utòpic en què el jo femení es 

reflecteix en l’altra dona. [...] Els poemes són una font de gran plaer, 

una jouissance lingüística que coincideix amb una explosió de plaer 

sexual lèsbic.(Le, Fernández, 2004: 212). 

El poema Sextina dels sis sentits recull aquesta exploració del cos de l’amant, el joc i 

el rejoc de tots els sentits, el desig i el plaer, el coneixement d’aquest microcosmos 

independent: 

Diré besllums de l’olor de la poma, 

la trena de colors a la geniva, 

el deliri dels dits llepant la molsa, 

la música dels ulls, com un carboncle, 

el cor del sexe, obert a la mirada: 

tu, que ets avui el meu sisè sentit. 

       (La, 304) 

La sinestèsia al  màxim relacionada amb tots els sentits que es conjuguen per resumir 

la imatge del cos de l’estimada. La cohesió entre tots els sentits en crea un de nou que 

li permet al jo líric aferrar-se al cos de l’amant, perquè és en ella que es reflecteix la 

seva pròpia identitat. 

Cos, ment, sexe, desig, plaer... tot s’aplega per formar un univers femení: 

Diré el que més m’agrada de tu: barca, 

llengua, tendresa, ulls, genives, cingles, 

dents, duna, pena, lluna, pit, oratge, 

natges, somriure, dits, desig, cintura, 

pell, arbre, boca, cabells, risc i ventre, 

foscor, follia, raó, rella, sexe... 

       (La, 302) 

 

Monique Wittig 

La Sextina dels sis sentits ens porta a la teòrica feminista francesa Monique Wittig. 
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Wittig s’autodefineix com una “lesbiana radical” i argumenta que la categoria “dona” 

només existeix en relació a la categoria “home”. Per tant, “dona” sense establir una 

relació amb “home”, deixaria de ser-ho. 

En aquest sentit, Wittig afirma que les dones només són dones si són  heterosexuals i 

mantenen relacions de submissió amb els homes. La seva conclusió és que les 

lesbianes no són dones, ja que hi refusen aquesta relació. La lesbiana no és dona, ja 

que la dona consolida la relació d’oposició binària i la lesbiana transcendeix l’esquema 

de l’heterosexualitat tot deixant sense sentit l’ordre binari. La lesbiana no té ni sexe –ni 

gènere- perquè es troba més enllà de les categories de sexe i, de fet, planteja 

l’existència d’un tercer sexe. (Climent, 2008: 79). 

Integrada dins de l’anomenat “feminisme de la igualtat” entén, des d’una perspectiva 

marxista, el sexe com una classe. S’oposa, doncs, a les tesis del feminisme francès de 

“la diferència” (Irigaray i altres) perquè creu que la lluita no radica en fer del sexe 

femení un espai més habitable, sinó que el que es tracta és d’abolir la classe “sexe”.  

L’escriptura femenina és la naturalització de la metàfora del brutal fet 

polític de la dominació de la dona i que s’amplia l’espai en què la 

feminitat es presenta a si mateixa. (Wittig, 1992: 59). 

La Sextina dels sis sentits recull en certa manera alguna de les idees de Wittig. Marçal 

fa  servir el llenguatge per expressar el que és indicible mitjançant la sinestèsia, que és 

resultat de la percepció dilatada d’un cos de dona, d’un cos lesbià. La poeta construeix 

un nou cos lèsbic en el qual es veu reflectida i que li permet assumir una identitat 

plena: 

Dins de tu trobo i sento el meu sentit. (La, 304) 

Josep-Anton Fernández veu en aquesta observació del cos de l’amant, la percepció 

d’un cos lesbià reorganitzat, que és possible gràcies al sisè sentit (encarnat en 

l’amant) en què hi ha una correspondència directa entre percepció i significat. Potser    

-diu- a la manera de Le corps lesbien de Monique Wittig. 

 

Per a Wittig, el llenguatge és el principal responsable de les desigualtats socials ja que 

forja el que ella anomena “el pensament correcte”, és a dir, una visió del món 

generades des de l’heterosexualitat. A Le corps lesbien, doncs,  Wittig, com en totes 

les seves novel·les, busca la gènesi d’un nou llenguatge per, a través d’ell, aconseguir 

una redefinició de les dones. En aquest anar més enllà dels gèneres, les amants tenen 

relacions per interpenetració cel·lular; refusa la vulva com a òrgan sexual femení i 

utilitza el cos sencer de la dona. Transforma mites com Isis, Siris, Orfeu i, fins i tot, 

Crist, lesbianitzant-los. 

Anteriorment hem comentat la frase de Maria Mercè Marçal: “Al paradís no hi ha sexe, 

o potser, hi són tots els sexes de la terra, del cel i de l’infern...” (Goujon, 1998). Al llarg 

de la seva obra, la poeta intenta fugir de la “sexualització explícita” mitjançant la 

subversió del llenguatge.  

Com altres creadores feministes, Wittig intenta trencar una normativa que impregna de 

masculí el llenguatge. De fet, és el que expressa Marçal quan pren com a punt de 
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referència la llengua catalana en un article titulat Llengua abolida: Poesia, gènere i 

identitat: 

La mateixa llengua –una llengua que ha estat “inferioritzada” durant 

segles, abolida de les instàncies de poder i, en certa manera, doncs, 

“feminitzada”...- se’m torna, així i tot, hostil. [...] Cada cop que se’m 

planteja la possibilitat d’escriure la paraula “tothom”, per exemple. 

Cada cop que miro el diccionari i el masculí priva sobre el femení. 

Cada cop que he de fer un plural mixt. (Ssd, 194). 

Un bon exponent d’aquesta subversió és l’obra de Wittig Les guérrilleres, en què hi ha 

una omnipresència de la feminitat i també l’exclusió total del gènere gramatical masculí 

en tots els pronoms personals de l’obra. La seva intenció és que la distinció de 

gèneres esdevingui nul·la i obsoleta. 

Jessica  Folkart 

La importància del llenguatge per aconseguir una identitat pròpia femenina,  per assolir 

una veu de dona, és el nexe comú que uneix moltes de les teòriques, escriptores o 

poetes feministes.  

Cal (de)construir, donar un nou significat al discurs i a les paraules. 

Maria Mercè Marçal explicava que, una vegada acceptat que no és possible partir d’un 

llenguatge paral·lel o inventar-ne un altre partint de zero, havia de mirar d’adaptar el 

que tenim a les seves necessitats. És a això, precisament, al que es referia Jessica 

Folkart quan , partint de la teoria postcolonial i de referents com Homi Bhaba, Gianni 

Vatimo i Edward Said, es fa aquesta pregunta: com escriure en el llenguatge de l’altre? 

Folkart troba la clau a les variacions, als canvis inherents al procés de repetició, és a 

dir, al fet que sovint els textos, els motius, són repetits, però poden ser-ho “amb una 

diferència”. (Le, Sabadell-Nieto, 2004: 194). 

Joan Sabadell-Nieto, en un article titulat Domesticacions, domesticitats i altres 

qüestions de gènere, pren com a referència el poema de Maria Mercè Marçal El meu 

amor sense casa per a entendre el procés repetitiu que modifica el llenguatge fins al 

punt de transformar-lo.  

El meu amor sense casa pertany a l’apartat Contraban de llum del poemari Desglaç 

(1984-1988). Dos temes bàsics estructuren aquest poemari: d’una banda, la mort del 

pare i, de l’altra de nou l’elaboració de la vivència amorosa com una certa continuïtat 

respecte de La germana, l’estrangera. És precisament en aquest poemari on cal  

cercar el poema que, de fet, és el que entronca amb Contraban de llum: D’artemis a 

Diana. El vers que encapçala el poema ens indica la font de la inspiració: la poeta 

nord-americana Adrienne Rich: “Uns ulls nous se m’obrien dessota les parpelles.” 

No pas als déus ni a cap fat demano 

uns altres ulls, sota parpelles noves, 

per mirar-te i que em miris: és a tu 

i a mi, a qui convoco i a qui repto. 

[...] 

Als ulls demano unes altres paraules 
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per dir-nos, quan hàgim trencat les velles 

i escampat els bocins en solcs d’oblit... 

[...] 

A les paraules demano camins 

que ens assenderin les noves petjades. 

Uns altres llavis que deixin carmí 

en els vidres extrems de vells miratges. 

Noves mans, llengua nova, nous sentits. 

[...] 

Als  nous camins demano una altra sang 

que els recorri exaltada, nua, nova. 

[...] 

És a la sang que demano uns ulls nous. 

       (La, 414) 

El poemari és un intent de conferir nous significats a l’amor, a la passió amorosa des 

de la visió femenina i lèsbica: 

El tercer apartat, el que més nombre de poemes conté, «Contraban 
de llum», és un intent de resignificar l'amor que és passió amorosa; 
però és alhora pacte, compromís primordial, des del lloc femení i des 
dels marges que ocupa, en el simbòlic dominant, l'amor homosexual. 
La duana de l'amor demana un preu alt per a traspassar fronteres, 
però l'equipatge contrabandat és ni més ni menys que llum. Ara 
reivindica «un altre nom per a l'amor». Es podria dir que Desglaç és el 
treball per trobar, o més ben dit, per resignificar, el nom d'amor. És un 
treball exigent en el pensament i en l'expressió, amb creacions 
insòlites i aclaridores, com el qüestionament del mite de la 
complementarietat entre els sexes, vist ara des de l'alteritat del 
femení amorós contingut a «Si ens afegim tu i jo peça per peça».  
               (CC Pen Club, Poesia. Llorca,Fina) 

El meu amor sense casa s’inspira, com en molts altres poemes de la lírica marçaliana, 

en la tradició popular. Mitjançant el procés de repetició que indicava Flokart, tan propi 

de la poesia i el cançoner popular, Marçal confegeix una estructura de frases que es 

repeteixen i s’allarguen i ens parlen d’un amor  exclòs, un amor exiliat, perquè un amor 

que viu fora de les normes de la societat patriarcal no té, en paraules de Fina Llorca 

“un lloc on habitar,m un espai social on simbolitzar-se”. 

El meu amor sense casa. 

L’ombra del meu amor sense casa. 

La bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa. 

Les fulles que cobreixen la bala que travessa l’ombra del  

                       [meu  

amor sense casa. 

El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que  

      [travessa  

l’ombra del meu amor sense casa. 

Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles 

Que cobreixen la bala que travessa l’ombra del meu amor 

             [sense casa. 

El meu amor que s’emmiralla en els ulls que arrelen en el 

      [vent 
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Que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa 

      [l’ombra 

Del meu amor sense casa.   (La, 499) 

Judith Butler 

En relació al llenguatge i a la repetició com a eina subvertidora, Jessica Folkart 

comparteix anàlisi amb Judith Butler, professora de la universitat de Califòrnia. 

Judith Butler, també col·loca en primera línia la importància del llenguatge. En el seu 

llibre Llenguatge, poder i identitat, analitza com el llenguatge en la seva dimensió 

performativa, és a dir, d’un acte que produeix efectes, juga un paper decisiu en la 

constitució subjectiva, és a dir en la producció de la identitat. Afirma, per tant, que el 

llenguatge està implicat de manera directa en les relacions de poder i també en els 

elements de subversió. 

En la seva obra exposa la teoria de la performativitat, basada en la deconstrucció de la 

dicotomia sexe-gènere i presentada pel pensament feminista com a termes 

contraposats. Butler afirma que el sexe és ja per si mateix una construcció social i que, 

per tant, ha estat gènere sempre. 

Butler proposa com Folkart, que la repetició té potencial subversiu, però també conté 

determinats riscos. De la mateixa manera que les metàfores a causa de l’ús van 

perdent el caràcter metafòric i acaben establint-se com a conceptes, la pràctica 

subversiva també té el perill, per la seva contínua repetició, de convertir-se en clixé i 

perdre el seu sentit subversiu. (Climent, 2008: 97). 

Hem vist que s’està produint un nou llenguatge que, ben sovint des 

de la lírica, intenta evitar la normativa fal·locèntrica del llenguatge 

socialment establert i que pretén problematitzar el concepte 

d’identitat. Si bé la dificultat d’un canvi conceptual en el marc social 

esdevé evident, l’intent de crear una normativa de la subversió de la 

identitat en els espais més propicis també es presenta inoperant. I és 

que la subversió de la identitat ha de trobar-se problematitzada 

sempre en permanència. (Climent, 2008:97). 

A Terra de Mai, Marçal fa servir també l’eina de la repetició mitjançant la forma poètica 

de la sextina. Un sextina consisteix en sis estrofes de sis versos i un tercet de 

conclusió. Aquesta forma poètica fa servir la repetició a través de sis paraules-rima 

que es repeteixen al llarg del poema, mai, però, en el mateix ordre i que després cal 

combinar en el tercet de conclusió.  

Josep-Anton Fernández creu que és precisament la repetició el que fa fracassar el 

projecte de Marçal a Terra de Mai. Fernández es basa en els arguments de Judith 

Butler: 

Si sempre existeix una compulsió a repetir, la repetició no assoleix 

mai plenament la identitat. Que hi hagi una necessitat de repetir és el 

senyal que la identitat no és idèntica a ella mateixa. La identitat 

demana ser instituïda una vegada i una altra, que és com dir que 

corre el risc de ser destituïda a cada moment. (Butler, 2000: 126) 
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Fernández creu que el sentit d’identitat del jo poètic a Terra de Mai depèn 

completament de l’amant, de ser capaç de veure-s’hi reflectida, “repetidament 

repetida”, en el mirall de l’amant. El jo poètic depèn, do0ncs, de l’altra i   tot això 

s’enfona quan, finalment, l’amant abandona la poeta.  

La poeta ha caigut en la seva pròpia trampa: va usar la repetició per 

revelar la incapacitat de la tradició heretada de constituir-se com a 

idèntica a ella mateixa. Però la repetició depèn d’un “jo” que repeteix, 

un “jo” que al seu torn depèn de la repetició per existir com a tal. 

Davant de la pèrdua de Mai –objecte de què depenia la seva identitat- 

el jo de la poeta esdevé un emmirallament melancòlic de la seva 

pròpia ombra. (Le; Fernández, 2004: 214) 

Tornant al poema El meu amor sense casa, hi podem trobar reflectit, com hem 

comentat abans, l’amor exclòs. Escrivint sobre aquest amor exclòs, comenta Joana 

Sabadell-Nieto, escrivint l’afora de la casa, Marçal  escriu també la casa mateixa, 

l’afora i l’endins, i l’explora a més a més amb els continguts binaris centre-perifèria,  

inclusió-exclusió, viable-inviable, acceptat-proscrit des  de la posició del cos exiliat, 

exclòs, inviable, indicible, proscrit de dona; però, i això és el més rellevant, tot fent-ho, 

desvela també la impossibilitat d’aquests binaris excloents, els desestabilitza, els 

dissol. (Lectora; Sabadell-Nieto, 2004: 194). 

En aquest sentit també coincideixen Folkart i Butler: 

Folkart i Butler (amb Irigaray i Derrida al darrere) construeixen el seu 

argument sobre la idea que una oposició binària genera la seva 

pròpia destrucció –o deconstrucció- produint una exclusió que 

qüestiona l’autoritat inviolada del binari: “Un afora constituït o relatiu 

es  compon d’una sèrie d’exclusions que són, però, internes a aquest 

sistema com a incoherència,  alteració,  una amenaça a la seva 

pròpia sistematicitat.” El que Marçal fa, com Folkart i Butler anuncien, 

és qüestionar, dissoldre la pretesa viabilitat del sistema mateix 

d’exclusió. (Le; Sabadell-Nieto: 2004: 195). 

Adrienne Rich 

La poesia i les idees de la poeta nord-americana Adrienne Rich van exercir també la 

seva influencia en la lírica marçaliana. Marçal, en un article titulat Entre dones en què 

comentava la influència que en la seva obra podien haver tingut determinades 

lectures, citava Rich: 

Com diu Adrianne Rich: “Tot el que no és anomenat, no descrit en 

imatges, tot el que s’omet en les biografies, el que es censura en els 

epistolaris, tot el que es disfressa amb un nom fals,  el que s’ha fet de 

difícil abast i tot allò que està enterrat n la memòria perquè s’ha 

desvirtuat el seu significat amb un llenguatge inadequat i mentider, es 

convertirà no només en el que no s’ha dit, sinó en l’inefable: allò que 

no pot ser dit”. (Ssd, 201) 
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Marçal feia seves aquestes paraules no només pel que fa l’objectiu general de conferir 

una veu de dona a la seva poesia, sinó també en l’aspecte més concret de donar veu 

a l’amor i les relacions entre dones. 

Val a dir que hi ha hagut escletxes al llarg de la història, i 

progressivament més, per on s’ha filtrat la paraula amor i  les 

relacions entre dones. I parlo de l’amor i de les relacions en general, i 

no només de l’amor estrictament lèsbic, que si bé té la seva 

especificitat, de fet participa també, més intensament, d’una 

problemàtica general que comença, segurament, amb la negació i la 

invisibilitat en la nostre cultura del vincle mare-filla. (Ssd, 201) 

Com Luce Irigaray o Luisa Muraro, Rich fa incidència en les relacions mare-filla com a 

primer pas per entendre les relacions entre dones o les relacions lesbianes. De fet, 

Rich proposa el terme de continum lèsbic que inclouria una gamma d’experiències 

identificades amb dones i no únicament aquelles relacions amb alguna experiència 

sexual al darrere. Caldria distingir el continum lèsbic de l’existència lesbiana. 

L’existència lesbiana té a veure amb una identitat sexual definida per una pràctica 

sexual. El continum lèsbic comprendria moltes formes d0intensitat primària entre 

dones que podrien incloure el fet de compartir una vida interior, unes idees i un 

pensament que les permeti unir-se contra la societat patriarcal masculina.  

La importància d’aquesta definició formulada per Rich és fonamental en els inicis de la 

teoria lesbiana, ja que el que més interessava llavors era rescatar l’experiència 

lesbiana de la marginació per tal d’equiparar-la a la pràctica heterosexual, rescatar-la 

de la invisibilitat i conferir-li una nova veu a la societat. El continum lèsbic permetia unir 

totes les dones en un mateix grup el qual integraria també, però no únicament, les 

dones lesbianes. 

Maria Mercè Marçal assumeix aquesta idea del continum lèsbic, amb què es justifica 

qualsevol relació entre dones com una relació lèsbica, per establir diverses 

associacions del fetus amb l’amant. (Climent, 2008: 124). 

Mai cap amant no ha gosat arribar  

al lloc extrem des d’on tu m’acarones. 

De dins enfora, amor, sento les ones  

i em faig areny i duna i penyalar. 

       (La, 269) 

Marçal sembla retre també un homenatge a Rich mitjançant el títol del poemari La 

germana, l’estrangera. En un poema titulat Snapshots of a Daughter-in-law 

(Instantànies d’una nora), Rich intertextualitzava un cèlebre apòstrofe de Charles 

Baudelaire del poema Au lecteur, del poemari Les fleurs du mal: “Hypocrite lecteur! –

mon semblable, -mon frère”! Rich va canviar-ne el gènere: “ma semblable, ma soeur”. 

En un dels poemes de La germana, l’estrangera, Marçal reivindica el plaer del part: 

T’he engendrat amb dolor, 

t’he parit amb plaer 

de fletxa a trenc de sang. 

       (La, 332) 
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Aquests versos podrien referir-se també a les tesis de Rich, que diu que el dolor és 

una qüestió cultural molt impregnada en la societat fal·locèntrica per tal de demostrar 

la debilitat de la mare: 

Durant molts segles la dona s’ha enfrontat al part amb por, amb 

expectatives de dolor, i amb un comportament que se subscriu a les 

reverències de dominació de l’home. El part és per a Rich una 

experiència que no hauria de ser traumàtica ni dolorosa, sinó ben al 

contrari, aquests moments que són vivències intenses on la sexualitat 

de la filla i de la mare es troben en el seu punt culminant. El part és 

també una consciència del mateix cos i de la seva força i la relació 

física amb altres elements de la natura. (Climent, 2008: 226). 

Els poemes que componen l’apartat Daddy del poemari Desglaç, Marçal els dedica al 

seu pare mort. Les idees d’Adrienne Rich sobre el caràcter subversiu de la dona són 

presents en alguns dels poemes. Rich creu que 

És la lesbiana que hi ha en nosaltres la que és creativa perquè la filla 
obedient del pare que hi ha en nosaltres és solament una euga de tir.
           (Climent, 2008:37) 

La influència del pensament de la poeta nord-americana es pot resseguir en versos 

com: 

Ombra sense ombra 

que et repeteixi els passos: 

només jo, dòcil 

ca fidel, ressegueixo 

l’empremta ja esborrada.   (La, 427) 

 

Jo que he escanyat la filla 

obedient de Tu 

i l’he enterrat, convulsa 

encara, sota el glaç         (La, 430) 

 

Sylvia Plath 

L’apartat Daddy ens porta directament a la poeta nord-americana Sylvia Plath. Marçal 

manlleva el títol Daddy d’un llarg poema de Plath dedicat al seu pare. 

L’existència de Daddy de Sylvia Plath, m’ha permès, d’elaborar el 
tema de la mort del pare molt millor que no pas si hagués hagut de 
partir de zero. (Ssd, 197). 

El títol del poemari en què s’inclou Daddy és una fidel imatge del que trobarem en els 

tres apartats que el componen. Desglaç, que simbolitza la recuperació de l’aigua, vista 

sempre com a símbol femení. El desglaç només es pot produir, en paraules de Fina 

Llorca, “un cop superada la mort del pare o, més ben dit, la mort que duu la Llei del 

Pare, la responsable d’aquesta petrificació”.  

Sylvia Plath va compondre un poema dur, en el contingut i en el llenguatge, sobre el 

seu pare. En els primers versos, la  imatge del pare s’associa amb una sabata i la filla 

és el peu descalç que s’hi aixopluga. Més endavant, el pare apareix com una imatge 
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de Déu; un Déu, però, que no té el suficient crèdit davant els ulls de la filla per ser-ho. 

Són especialment colpidors els versos que la figura del pare pren la imatge d’un 

feixista alemany i ella, la filla, és la jueva que se sent transportada al camp de la mort. 

El poema acaba amb el pare imatge d’un vampir al qual, finalment, la filla aconsegueix 

clavar-li una estaca al cor per tal d’alliberar-lo i d’alliberar-se’n ella mateixa.    

Alguns versos de Marçal ens trameten aquesta influència de Plath: 

Aquella part de mi que adorava un feixista 

 -o l’adora, qui ho sap! 

jeu amb tu, jau amb tu. (La, 432) 

El Déu-Pare de Plath es transforma en en Pare-esparver marçalià: 

Pare-esparver que em sotges des del cel 

i em cites en el regne del teu nom, 

em petrifica la teva voluntat 

que es fa en la terra com es fa en el cel. 

La meva sang de cada dia 

s’escola enllà de tu en el dia d’avui 

però no sé desfer-me de les velles culpes 

i m’emmirallo en els més cecs deutors. 

I em deixo caure en la temptació 

de perseguir-te en l’ombra del meu mal. 

        (La, 431) 

 

La imatge d’un pare totpoderós serveix a Marçal per tal de reelaborar una nova 

significació de la paraula religiosa sempre mancada de veu femenina. La poeta dóna 

un ou significat a la paraula sagrada des del lloc femení. 

 

Per a escriure el «Pare-esparver», Marçal podia haver llegit A 

propòsit del Pater, unes anotacions al Parenostre de Simone Weil, 

però la seva no és, a diferència de la de Weil, una pregària al Déu fet 

home que ignora l'ésser dona a la Terra. El pare-esparver marçalià és 

una afirmació de l'estranyament femení respecte d'una religió que no 

s'ha encarnat mai en un cos de dona. És una afirmació poètica feta 

des del cos, des de la sang, tan quotidiana per a les dones com el pa 

de cada dia, una sang que «s'escola enllà de tu en el dia d'avui», 

inadvertida dia rere dia pels ulls de Déu. Justament la sang, 

llenguatge del cos, és l'única veu de la filla sense veu, sense paraula, 

la veu del silenci que crida en un món i davant un déu que la n'ha 

espoliada. (CC Pen Club, Poesia. Llorca,Fina) 

 

Tant Marçal com Plath cerquen l’alliberament de l’autoritat masculina encarnada en la 

figura del pare. El final, però, d’ambdós poemaris és força diferent. Plath presenta el 

pare com un vampir que li ha xuclat la sang durant anys. Fins i tot la família, els amics 

(representats per la imatge dels habitants del poble) odien, com ella mateixa,aquella 

figura autoritària:  

If I've killed one man, I've killed two-- 
The vampire who said he was you 
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And drank my blood for a year, 
Seven years, if you want to know. 
Daddy, you can lie back now. 
 
There's a stake in your fat black heart 
And the villagers never liked you. 
They are dancing and stamping on you. 
They always knew it was you. 
Daddy, daddy, you bastard, I'm through. 
    (Plath, Sylvia) 

El Daddy de Marçal acaba amb una cançó de bressol. Els papers s’intercanvien: el 

pare pot esdevenir fill i també, mare. La filla pot ser mare. Fina Llorca diu:  “És només 

així que el pare es pot distingir del Pare. Només a aquest Pare simbòlic, poetitzat en la 

imatge petrificant de l'esparver, cal clavar les dents de la paraula difícil de la filla. 

L'escac i mat de la mort, imatge del primer poema, ha de permetre aquesta renovació, 

aquest inici, com el desglaç anuncia la primavera.” 

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. 
[...] 
Canto perquè dormis, dorm, 
petit bolic de carn, 
que el meu llavi recull 
i besa amb llengua robada. 
[...] 
Com una nena petita en els teus braços, 
una embosta en les teves mans de pols, 
abraça’m com una mare 
ara que ja ets terra per sempre. 
 
Com dos infants, ençà i enllà del dia, 
mà de pols, mà de sang... 
la mort enderrocava les muralles 
i tot pedestal.   (La, 439-440) 

Julia Kristeva 

Una de les imatges més utilitzades per les teòriques feministes –sobretot les 

franceses- és la de la dona com a mare. Al contrari de les tesis Simone de Beuavoir 

que veia la maternitat com una forma més d’opressió de la dona, hem pogut veure 

com altres teòriques, com Hélène Cixous o Luce irigaray, empraven sovint aquesta 

metàfora de la mare en les seves aportacions sobre la dona. 

La filòsofa francesa d’origen búlgar, Julia Kristeva, és, conjuntament amb  Cixous i 

Irigaray, una de les autores més importants que ha aportat anàlisis i arguments sobre 

el tema. Laia Climent, en la seva aportació al dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura, celebrat a París l’any 2000, deia: 

Totes tres (Cixous, Irigaray i Kristeva) mitjançant diverses tècniques 
d’aproximació, defineixen la diferència femenina més aviat com una 
absència que no pas com una presència. El que anomenem femení, 
irrepresentable en el nostre llenguatge actual trobaria així una via de 
solució en el joc del llenguatge, en particular en la metàfora, ja que 
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aquesta és utilitzada per a proveir una terminologia inexistent. Com 
diu Kristeva, la metàfora crea un excés de coneixement que és 
utilitzat per mostrar els signes d’allò que no es pot expressar. 
[...] 
Irigaray reivindica la maternitat afirmant que “quan som dones, som 
sempre mares”.També Kristeva descriu la funció femenina com a 
maternal.  (Actes, 2000: 93) 
 

Kristeva parla en la seva obra dels elements corporals i, especialment, d’aquells que 

són considerats més bruts i rebutjats socialment. Considera el fluid com un estat 

fronterer que trenca amb la solidesa de les coses i que representa un camí d’entrada i 

de sortida del cos: la sang, el vòmit, la saliva, el semen, la suor... (Climent, 2008: 62). 

El poemari Desglaç recull en certa manera aquesta idea de fluid relacionat amb el cos 

femení i amb la dona.  

La serp surt de la seva 
tretzena muda 
tremolosa i erecta. 
-Un llamp de pedra fòssil 
de sobte massa viu. 
Líquid esglai: 
                     desglaç  (La, 421) 
 

És un poemari que reflecteix la imatge del jo líric des d’una triple vessant: filla, mare i 

amant. L’acte d’amor apareix moltes vegades lligat a la imatge de la sang.  

Perquè he sentit el teu  
bes de sang incruenta (La, 377) 
  
Clavo els ulls en el roig 
de la sang que m’oblida (La,383) 
 
I enfonsar-te en la mort a cops de bes 
i sentir-me vivent contra el teu glaç, 
cec, em xuclava el teu mirall sagnant (La,386) 
 
Més ençà de l'oblit i enllà de la memòria 
hi ha un àngel negre, d'ales afuades, 
que em té l'esguard, i hi emmiralla 
el seu desig oscat, la set als llavis: 
-Glaçons de sang al fons de la copa més buida 
com un peix esglaiat amb un ham a la boca. 
Com l'estrall en els ulls de l'infant mutilat 
en el somni, en la carn. Com la sang que s'escola. 
Nua com una sang (La, 454) 
 
Construir 
sang a sang, aquest amor (La, 484) 
 

Segons Laia Climent, “Desglaç, ple d’ombra i mort i líquids quallats que de sobte 

flueixen, ple de fred, de sang i de silenci, és un llibre major en què l’espinada de què 

parlàvem depassa la biografia de l’autora aprofundint-hi: fecunditat i pervivència són 

les de Marçal i, com les d’ella, o en ella, les de la seva llengua, la seva comunitat i, 

com sempre, la condició femenina”. 
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Sang i fluids. Cos de dona: La teva ànima sagna avui, des del meu cos (La, 484). 

Llenguatge del cos a la recerca d’una veu femenina: 

[...] és que el cos de dona parla un obscur llenguatge sense codi 
establert, sense possible dimensió simbòlica. Dolor, doncs, de l’ànima 
interrogada des del cos sense resposta possible. Dolor de la mancança 
sense termes: …els poemes, la literatura, ¿en foren, llavors, a penes 
traduccions altament imperfectes a la llengua dominant, a la llengua de 
l’altre?”(RV:92) 

L’amor, la recerca constant, el només poder ser en l’altre, són els elements sobre els 

quals floten els versos. Els poemes estableixen un nou estat: l’amor lèsbic converteix 

les amants en dones líquides, en dones sense ossos, en meduses: 

Negar-me en tu desposseir-me 
d’aquesta rigidesa que m’emmotlla 
i em dóna cos fluir sense contorns 
lliscar pel tacte obert de tota cosa 
[...] 
Fluir fluir sense confins negar-me 
en tu negar-te: i afirmar l’empremta 
vivent, imperceptible, de l’amor sobre l’aigua. 

        (La, 490) 

L’amor, la recerca constant, el només poder ser en l’altre, són els elements sobre els 

quals naveguen els versos de la segona i tercera part de Desglaç. Els poemes 

estableixen un nou estat: l’amor lèsbic converteix les amants en dones líquides, en 

dones sense ossos, en meduses. 

Els líquids, els fluids femenins estableixen una relació cultural i corporal. El líquid 

amniòtic; la retenció de líquids que es produeix durant l’embaràs; la pèrdua de sang i 

dels líquids amniòtics que es produeix durant el part; el cicle menstrual; el flux 

vaginal... Un anar i venir de líquids que moltes feministes han relacionat de manera 

simbòlica amb el flux i reflux de la mar. Una mar que també simbolitza la creació: 

No sé on són els confins del viatge. 
La mar és el marjal on grano, oberta 
als tretze vents de la terra, amb el cos 
florit de lluna.   (La, 265) 

 

Flux i reflux. Vida i mort. En el poemari Raó del cos, Marçal intenta donar forma 

poètica al seva pròpia mort. Morir no és perdre la vida. És una etapa més de 

l’existència humana. Retrobar-se amb l’abans de néixer, retornar a l’úter matern i, fins i 

tot, a l’abans de ser concebuda. Imatge  líquida, aigua alliberada que torna a l’infinit: 

Res no et serà pres: vindrà tan sols 
l’instant d’obrir 
dòcilment la mà 
i alliberar 
la memòria de l’aigua 
perquè es retrobi aigua 
d’alta mar.  (Rc, 39) 
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Kristeva explica la distinció social que hi ha entre els líquids bruts i nets. Els nets són 

concretament les llàgrimes i el semen i tots els altres són considerats bruts i per tant 

són sovint rebutjats. Pel que fa als nets, cal remarcar que les llàgrimes pertanyen a 

tots dos sexes (tot i que en la nostra cultura occidental es troben associades a la 

feminitat) i el semen solament al mascle. El semen és considerat un líquid net 

segurament per la seva funció reproductora i també pel fet que sovint és associat a la 

bromera de la sang... En canvi, els líquids reproductors femenins són considerats 

bruts, com ara la menstruació que és associada ben sovint als excrements. La repulsió 

d’alguns líquids simbolitza el rebuig d’allò entès culturalment com a transgressor, que 

és en definitiva allò considerat abjecte dins la terminologia de Kristeva. S’hi evidencia 

la necessitat social, i doncs també lírica, d’expulsar l’impropi, allò que desestabilitza 

per tal de conservar-ne l’harmonia. (Climent, 2008: 93). 

Segons Kristeva, la lírica més trencadora introdueix els elements corporals més bruts i 

rebutjats socialment. Malgrat la quantitat de versos que no trenquen cap norma 

preestablerta, el llenguatge líric és l’espai més propici per a la subversió.(Climent, 

2008: 93). 

Marçal, en el poemari Raó del cos, tracta la sang del període menstrual com una 

mostra de vida que intenta perpetuar-se malgrat l’amenaça de la mort. Un autèntic 

tresor: 

Com la florida 
entre la neu, sobtada, 
la sang, la taca: 
el senyal de la pèrdua 
desmentint la mort.  (Rc, 23) 

Per cada gest 
que lleva fruit, 
pròdiga 
escampadissa 
de flor vermella. 
Vida, excés, 
hemorràgia: 
Imponderable 
tresor 
de la pèrdua.  (Rc, 37) 

Marçal estableix un contrast de paraules: Pèrdua, tresor,florida, fruit, mort, vida... La 

poeta (re)utilitza les metàfores popularment assumides: 

La menstruació es presenta en les nostres vides mitjançant el 
concepte de pèrdua, com bé ho assenyala la poeta en el títol. 
Aquesta metàfora empelta de negativitat un líquid característic de 
dona. Tanmateix, amb els seus versos, la poeta atorga a la 
menstruació un bri de vida tot modificant-ne el sentit popular. Així, la 
menstruació torna a assumir el significat simbòlic de la sang, 
deslligada per complet del concepte de pèrdua, per tal desimbolitzar 
la vida i els valors positius que l’acompanyen. (Climnet, 2008: 114). 

 
Marie Cardinal, novel·lista francesa nascuda a l’Alger, fa servir el tema dels fluids com 

a base narrativa de la seva novel·la Les mots pour le dire. Aquest relat explica la 
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historia d’una dona que, davant la por que la bogeria l’acabi dominant per complet, i 

acabi tancada en un manicomi,  pren la decisió de començar un procés psicoanalític 

que busca el remei o la cura dels mals que la dominen. El desencadenat de tot és una 

menstruació interminable. La protagonista es troba envaïda físicament per la sang que 

vessa el seu cos. En referència a aquesta narració, Laia Climent diu: 

Amb el terme la cosa (la chose) el jo narratiu es refereix a aquest 
vessament infinit de sang que la degrada: aquest terme evidencia 
l’alienació que li produeix aquest element en el seu cos. Explica: “La 
chose était comme cela, elle se servait du meilleur de la folle pour lui 
faire découvrir l’ignoble.” L’horror que produeix el fluid i doncs la 
feminitat també s’estén a tots els elements viscosos i per 
conseqüència a la vagina femenina que de vegades (com en les 
reflexions de Sartre o Mary Douglas) ha estat definida com a vagina 
dentata. (Climent, 2008: 62). 
 

Kristeva confereix una importància especial a la lluita lírica que es manté entre el 

Simbòlic i el Semiòtic. Per a la poeta russa, el llenguatge poètic, que pot ser considerat 

com la recuperació del cos matern, té el poder de subvertir i desplaçar el Simbòlic. En 

aquest sentit, creu que la disposició textual és un altre  recurs a través del qual pot 

aparèixer el Semiòtic dins del llenguatge. 

Marçal aplica aquest criteri en alguns dels seus poemes. A Cau de llunes, Marçal 

inclou un cal·ligrama mitjançant el qual vol expressar el seu concepte general de la 

vida: 

CLOS 

.................................................... 

  SOLC 

En paraules de Laia Climent, la línia elaborada a base de punts evoca l’obertura entre 

dos camps, així com també permet la barreja dels elements contraris, en qualsevol 

direcció, ja que aquesta no està marcada. El sentit cohesionador dels elements 

contraris reforça el joc del palíndrom mitjançant el qual s’exposa una llibertat total 

d’actuar, o de llegir les paraules, en tots els sentits U(Climent, 2008: 235). 

A Raó del cos, trobem de nou el recurs a la disposició textual en els poemes. A 

Ressurrrectio, la poeta juga amb la confrontació entre l’agnosticisme i la religió 

catòlica: 

M’agenollo davant 
  el cos 
  impur 
  obscè 
  mortal 
  primer 
  país 
  vivent 
  taüt 
  obert 
  d’on vinc 
  no hi ha, 
  mare, una altra naixença.  (Rc, 75) 
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Segons Laia Climent: 

Si la imatge del cal·ligrama representa un acte clarament religiós, el 
sentit del text mostra la crua materialitat del cos humà. Tanmateix, la 
força lírica rau justament en el fet que el darrer vers no té cap 
puntuació final tot deixant obert el sentit del poema, segons 
s’interpreti com una afirmació o com una interrogació, la qual 
mostraria la voluntat del jo líric de tornar a viure i reforçaria així el 
sentit del títol del llibre. (Climent, 2008: 236). 

El poemari finalitza amb un altre cal·ligrama que fa referència a un esquelet. Està 

inspirat en un poema visual de Meret Oppenhein titulat Radiografia del crani de MO, 

que mostra una readiografia del seu crani on apareix impresa una gran arracada. 

Marçal, prenent com a punt de referència aquest poema, construeix el seu esquelet: 

XY XY XY XY 
XY XY XY XX 
XY XY XY XY 
XY XY XY XX 
 
Continueu la sèrie encetada. 
És l’esquelet: poseu-hi l’arracada. 
     (Rc, 79) 

 

En el seu poema, Oppenhein feia evident el símbol femení mitjançant l’arracada. 

Marçal identifica aquest gènere amb la combinació de gens. D’aquesta manera, la 

poeta s’identitfica me´s amb el procés biològic que no pas amb el cultural i els darrers 

versos, que inciten el lector a posar-hi l’arracada, semblen voler indicar el predomini de 

la biologia sobre la cultura. A més, el fet de no voler posar l’arracada des d’un primer 

moment, simbolitza la subversió a la imatge tradicional de la feminitat. (Climent, 2008: 

237).  

Anna Akhmàtova 

Maria Mercè Marçal ha estat també una gran traductora. Ha traduït obres de Colette, 

Yourcenar, Leonor Fini i, amb col·laboració amb Mònika Zgustová, les poetes russes 

Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva.  

Marçal va basar un dels seus poemes en una composició de la seva admirada poeta 

russa Anna Akhmàtova. Ambdues poetes prenen com a punt de partida un passatge 

bíblic: el de la dona de Lot que es va convertir en estàtua de sal per mirar enrere. 

El poema d’Akhmàtova, traduït per Marçal, acabava amb aquests versos: 

Qui per aquesta dona aixecarà el plany? 

És res de massa fútil per fer-ne cabòria? 

El meu cor, tanmateix, ell sol, no oblidarà 

la qui donà la vida només per un esguard. 

Marçal recull el sentiment de la poeta russa per una dona, i el recrea com a símbol del 

silenci i l’oblit de la veu femenina al llarg de la història: 

La rígida camisa de força de la sal 
bloqueja la follia. La pantalla és en blanc. 
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A l'alba reverbera la història sense història. 
El gest es perpetua 
gegantí i resplendent. 
I en la duresa mineral impresa 
fulgura la pregunta sense veu: 
 
Quin era el Nom de la dona de Lot,  
la qui donà la vida només per un esguard? 
     (Rc, 27-28) 

Una dona de la qual ni se sap el nom... Marçal va traduir, conjuntament amb Monika 

Zgustová  un epigrama d’Akhamàtova que expressava molt bé aquest tema de la veu 

de dona històricament silenciada i, alhora, s’interrogava sobre la capacitat creativa de 

la dona: 

Podria Beatriu crear com Dante 
o cantar Laura la febre d’amor? 
He ensenyat a una dona a fer servir la veu. 
I ara, com puc fer-la callar? 

Renée Vivien 

Els versos anteriors ens connecten amb la Passió segons Renée Vivien, la novel·la 

que Maria Mercè Marçal va escriure inspirant-se en Renée Vivien, pseudònim de 

Pauline Mary Tarn, anglesa de naixement que va assumir la llengua francesa com a 

idioma de producció literària.  

Lluïsa Julià relacionava els versos d’Akhamàtova amb la novel·la de Marçal perquè 

creia que la interrogació de la poeta russa era present en la base del discurs sobre la 

creativitat que recull La passió segons Renée Vivien: 

Aquests versos són una interrogació sobre la capa citat creativa de la 

dona, referència a una hipotètica simetria dona/home, conclusió 

esclatant del do atorgat, però alhora expressió de temor d’algú que 

parla en primera persona i que per tant mostra el poder exclusiu de la 

paraula que ha ostentat fins aquell moment, ique només pot ser entès 

com un jo masculí, potser Déu mateix. 

[...] 

 A La passió segons Renée Vivien, trobem un discurs sobre la 

creativitat fet des de la radicalitat excloent i superior que representa la 

figura de Violette Shillito i, per tant, amb una resposta d’asimetria 

positiva vers la dona artista. (Julià, Lluïsa) 

Violette és un personatge que coneix i domina disciplines com la música, la pintura, la 

filosofia i les matemàtiques. Coneix també les llengües clàssiques i l’italià i representa 

l’ideal artístic femení. És un personatge real que Marçal articula literàriament de 

manera que esdevingui un element de simbologia del femení.  

Estructurar l’univers femení; configurar una veu de dona en el camp literari i poètic. 

Marçal havia parlat diverses vegades del problema que representava la falta de 

simbolització del femení. Històricament, la imatge de la dona és vista o bé com una 
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mena d’agent diabòlic que comporta el pecat, o bé com un ésser de virtuts celestials, u 

ésser sense sexe, com la Mare de Déu o la Beatriu de Dante. Cal, doncs, reconstruir la 

genealogia femenina i reconstruir una història perduda.  

Al llarg de l’obra, doncs, desfilen diferents personatges, sobretot femenins, a la recerca 

d’aquesta simbologia pròpia de dona: Lilith, la primera rebel; tot un seguit de reines 

destronades com Vasthi, Cleopatra, Elisabeth Woodville, Jane Grey, Anna Bolena. Les 

poetes, sobretot Safo i el seu món doblement sàfic –amors femenins i poesia.  

Renée Vivien, considerada la primera dona que canta la sexualitat lesbiana des dels 

temps de Safo, ha marcat com ningú l’evolució creativa de la poeta, i no solament per 

la seva producció literària sinó també per la seva vida privada. Encarna la subversió de 

la dona creadora situant-se en el terreny de l’indicible. El personatge marçalià de 

Renée Vivien conté una dimensió simbòlica mitjançant la qual representa totes les 

protagonistes que ha tingut la Història en femení a través dels segles. Aquest 

personatge adaptat per Marçal reflecteix no solament la passió amorosa sinó també la 

religiosa. (Climent, 2008: 42). 

Segons diu Lluïsa Julià, el mateix títol ens remet a una idea religiosa de vida i mort. La 

novel·la es converteix en una mena d’evangeli que dóna resposta a la passió amorosa 

i també a la literària. Passions viscudes com una obsessió, com una religió que té el 

centre en els dones.   

Marçal estableix una relació entre Beatriu-Crist-Renée Vivien, ja que envolta la mort de 

la poeta francesa d’un misticisme profund. De la mateixa manera que relata la Bíblia la 

mort de Crist i Dante la de Beatriu, en la mort de Renée Vivien es produeixen signes 

extraordinaris i fenòmens atmosfèrics: 

[...] la nit s’abatia sobtadament sobre París, a la manera dels ocells de 

presa, i en un moment tot va quedar a les fosques. (RV, 18) 

Raó del cos 

Semblen paraules sagrades, ferides com estan per l’entelament de la 

mort, i tanmateix, de manera inconfusible, es tracta d’un llibre de 

Maria-Mercè Marçal. (Gimferrer. Pròleg, Rc, 2000: 7-8). 

Raó del cos és el poemari pòstum de Maria Mercè Marçal. Malgrat la seva malaltia i 

l’amenaça que representava la proximitat de la mort, Marçal continua amb la seva 

recerca i els seus temes de sempre: la dona, l’amor, l’amor entre dones, la maternitat, 

la llengua i, ara sí, la mort. 

Marçal estableix un lligam indestructible entre la seva pròpia mort, la maternitat i el 

retorn a l’úter matern com a espai corporal de referència. Resumeix la mort en una 

extraordinària metàfora: “desnéixer”: 

Morir: potser només 
perdre forma i contorns 
desfer-se, ser 
xuclada endins 
de l’úter viu, 
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matriu de déu 
mare: desnéixer. 
    (Rc, 41) 

En  aquesta etapa de la seva malaltia, Marçal entra en un fort procés d’interiorització 

que la condueix fins als inicis de tot. En paraules de Laia Climent: 

[...] la nit s’abatia sobtadament sobre París,La poeta se’n torna úter 

endins, cap a la seva mare, tot deixant molt d’espai en blanc en un 

poemari que no pot omplir de paraules. En efecte, el cos d’ella, com a 

filla, és transportat cap a l’interior de l’espai matern on va néixer.                

(Julià, Lluïsa) 

Ara, en aquest procés de retorn al principi, de retorn a l’úter matern, se sent potser 

més filla que mare:   

Mare, no ploris per mi, mare. 
No ploris per mi mare, plora amb mi. 
 
Que el teu plor treni amb el meu la xarxa 

sota els meus peus vacil·lants 

en el trapezi 
on em contorsiono 

agafada a la mà de l’esglai 

de l’ombra.     (Rc, 73) 

 

Continua, però, la recerca del llenguatge femení i, davant la contradicció del femení 

“pàtria”, mare  amb nom de pare, crea una nova paraula: 

Amb el cos empalat 
en eix de fosques pàtries 
fugen i arriben 
a  pàtries més benignes. 
Però els ulls, orfes 
de llum, percacen àvids 
l’engruna verge 
d’una màtria abolida.     (Rc, 49) 
 

A la recerca de (re)construir la història femenina, manté viu el record de les dones que 

la precediren i, sobretot, el de la poeta Renée  Vivien: 

Dues dones: un pacte 
més enllà del desig, 
inscrit arreu i enlloc. 
 
Dues dones: alhora 
fer néixer i néixer, vives 
en el nom i en la carn. 
 
Un pacte: més enllà 
ençà i en el desig.    (Rc, 31) 
 

Com en tota la seva obra, Marçal segueix fidel fins al final al compromís que significa 

l’expressió literària des del propi cos com a element reivindicatiu del gènere femení: 
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Cos meu: què em dius? 
Com un crucificat 
parles per boca de ferida 
que no vols pellar 
fins a cloure en la mudesa: 
inarticulada paraula viva.  (Rc, 61) 
 

El poemari finalitza amb el poema Ressurrectio. D’aquest poema, n’hem parlat en 

l’apartat dedicat a Julia Kristeva. Marçal elabora amb els seus versos una antítesi de 

l’esperança en el més enllà que Joan Maragall havia expressat en el seu Cant 

Espiritual:  

M’agenollo davant 
  el cos 
  impur 
  obscè 
  mortal 
  primer 
  país 
  vivent 
  taüt 
  obert 
  d’on vinc 
  no hi ha, 
  mare, una altra naixença  (Rc, 75) 
 

Final 

En aquest treball hem volgut fer un breu recorregut per una part de l’obra de Maria 

Mercè Marçal prenent com a base la seva intertextualitat, la seva profunda relació amb 

determinades escriptores, poetes, filòsofes i teòriques feministes.  

L’any 1973, Maria Mercè Marçal va engegar un procés de creació literària que es va 

estroncar tràgicament el 1998. Va qüestionar el patriarcat; va voler posar en evidència, 

com deia Adrienne Rich, una de les seves poetes preferides, “les mentides, secrets i 

silencis” que envolten la cultura de les dones; va voler donar veu a les dones, però 

també a la cultura dels oprimits  i de les nacions sense estat, a aquells que tenien la 

“llengua abolida”; va  voler, doncs, donar veu a la història, al passat i al present 

sistemàticament silenciats. I ho va fer de l’única manera que podia i sabia, des de la 

seva veu de dona. 

Serveixin com a final d’aquest treball les paraules que Maria Mercè Marçal va posar en 

boca de Renée Vivien: 

“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, cap a tu, oh 

Desig meu. En el demà, que la sort fila i trena, els éssers futurs no ens oblidaran. Els 

dies onejants que la claror matisa, les nits de perfum eternitzaran els nostres 

estremiments, la nostra ardent sofrença i el nostre bes. 

[...] 
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Et recordes, oh Safo, de l’illa olorosa, del verger on l’alè de les lires triomfà i de les 

pomeres florides on s’atura la brisa... Torna a nosaltres...Ja que el negre llorer no 

cenyirà el meu front, omple’m de nou la copa d’or i aboca-m’hi la joia...  Vessa-hi el vi 

de Xipre i el de Lesbos... I em veureu caminar cap a l’atzur, asseure’m enmig dels 

déus, davant el festí d’estrelles...” (RV, 348-349). 

 

Abreviatures 

Llengua abolida: La 

Raó del cos: Rc 

La passió segons Renée Vivien: RV 

Sota el signe del drac: Ssd 

Lectora. Revista de dones i textualitat: Le 
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