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Maria-Mercè Marçal  1952-1998 

 

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. 
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

 ‘Divisa’, Maria-Mercè Marçal 
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Maria-Mercè Marçal (Barcelona, 1952-1998). Poeta, traductora i narradora. Tot i 
haver nascut circumstancialment a Barcelona es considera sempre d'Ivars d'Urgell 
(Pla d'Urgell), població on passa tota la infància. 

Llicenciada en Filologia Clàssica, exerceix de catedràtica de Llengua i Literatura 
Catalanes en diversos instituts. Es dona a conèixer l'any 1977 amb el recull de 
poemes Cau de llunes (Premi Carles Riba 1976). Des d'aleshores publica diversos 
poemaris, l'últim del quals, Desglaç, recull l'obra escrita entre el 1984 i el 1988. 
L'escriptora publica també la novel·la La passió segons Renée Vivien (Premi 
Carlemany 1994), que obté diverses distincions de la crítica. Com a traductora, aporta 
al català obra de Colette, Yourcenar i Leonor Fini. 

L'any 1973 és cofundadora de l'editorial Llibres del Mall. A més de prendre part 
activament en la vida literària catalana, participa en la política i en moviments cívics 
com el feminista, que no abandona mai. Alguns cantautors catalans han posat música 
i veu als seus poemes, com per exemple Marina Rossell, Ramon Muntaner, Teresa 
Rebull, Celdoni Fonoll i Maria del Mar Bonet. 

 

Maria-Mercè Marçal neix el 13 de novembre de 1952, 

circumstancialment a Barcelona. Fins als deu anys, passa la 

infantesa a Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell), d'on ella es considera 

sempre originària. Sempre recordarà els orígens de la seva 

família, establerta al camp i dedicada a la vida de pagès. És 

principalment el seu pare, que havia arribat a iniciar estudis 

universitaris en la seva joventut, qui l'estimularà cap a la 

cultura. 

Estudia el batxillerat a l'Institut de Lleida, després d'haver obtingut 

una beca. De ben jove comença a escriure els primers poemes, 

tot i que en castellà, ja que la seva formació, a causa de la dictadura, fins aleshores 

havia estat en aquesta llengua. Però influïda pel moviment de la Nova Cançó 

comença a escriure els primers versos en català. 

El 1969 es trasllada a Barcelona per ingressar a la universitat. Es llicencia en 

Filologia Clàssica. Del 1969 al 1971, viu en un col·legi major, el de Santa Eulàlia de 

les Teresianes. Passa una etapa qualificada per ella mateixa com a "mística", on 

pren contacte amb comunitats cristianes de base i dona classes a grups obrers. 

El 1972 es casa amb el poeta Ramon Pinyol Balasch. Aquest casament suposa, 

en paraules seves, "un canvi molt radical en la seva vida". Abans d'acabar els 

estudis, fa classes de llengua catalana a Sant Boi de Llobregat, dins el marc de la 

resistència política i cultural antifranquista de l'època. 
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Durant la dècada dels setanta —una etapa especialment 

intensa des del punt de vista personal i col·lectiu— participa 

amb Ramon Pinyol Balasch, entre altres, en la creació dels 

Llibres del Mall, una editorial que neix amb la voluntat de 

publicar sobretot poesia i per on passen escriptors aleshores 

joves com Miquel de Palol, Xavier Bru de Sala, i editors com 

Àlex Susanna i Miquel Alzueta, a banda de promoure la 

descoberta de Miquel Martí i Pol com a poeta i de donar suport 

a empreses de traducció tan importants com la de 

les Faules de la Fontaine i el volum de Les Flors del Mal, de 

Charles Baudelaire, a càrrec de l'escriptor Xavier Benguerel. 

El 1976, Maria-Mercè Marçal guanya el premi Carles Riba de poesia amb el 

recull Cau de llunes. En aquest període, comencen els seus primers passos en el 

món literari i també la seva immersió en el món polític. Immersió que inicia el 

novembre de 1976 quan s'afilia al PSAN i 

forma part del comitè executiu, càrrec pel 

qual és reelegida en el primer congrés del partit 

el març de 1978. Just en aquesta època 

publica alguns poemes a la revista 

Reduccions. El 1979 forma part de les llistes 

del PSAN en les eleccions per la circumscripció 

de Lleida. 

Aquest mateix any publica el segon 

poemari, Bruixa de dol, i el seu nom es 

comença a fer popular, no només per la seva 

obra poètica, sinó també pel seu paper com a 

dinamitzadora de grups feministes. 

Col·labora en publicacions com Reduccions, 

Dones en lluita i Escrivint a les parets. També 

participa en el muntatge La sala de nines, de 

Mercè Rodoreda, a càrrec del grup de Teatre 

Bruixes de Dol, nom inspirat en el seu poemari. 

Alguns cantautors del moment s'interessen per la seva obra i en musiquen alguns 

poemes. És el cas de Marina Rossell, Teresa Rebull, Ramon Muntaner, Txiqui 

Berraondo, Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll i Gisela Bellsolà. 

Els anys vuitanta s'inicien amb el naixement de la seva filla Heura, experiència 

personal que reflecteix en els poemaris Sal oberta (1982) i, més endavant, La 

germana, l'estrangera (1985). Aquest segon treball li val el premi López-Picó. 

D'aquest període, també és Terra de Mai, en el qual l'autora parla de 

l'homosexualitat femenina, silenciada fins aleshores en la literatura catalana. Els 

últims treballs com a poeta arriben amb el recopilatori Llengua abolida, on inclou el 
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poemari Desglaç, en el qual intenta traduir en paraules el dolor per la mort del seu 

pare. 

També és important citar el seu vessant com a traductora, en la traducció d'autores 

com Colette, Yourcenar, Leonor Fini i, en col·laboració amb Monika Zgustová, les 

poetes russes Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva. També conrea 

esporàdicament l'assaig literari en articles i conferències. 

Fa una incursió en el camp de la 

narrativa infantil, conjuntament amb 

Glòria Puig, amb el conte "La disputa 

de fra Anselm amb l'ase ronyós de la 

cua tallada". La narració "Viratges, 

reminiscències", inclosa en el llibre 

Barceldones, suposa una de les 

seves primeres incursions en el 

món de la narrativa. Això l'anima a 

escriure una de les seves obres més 

emblemàtiques, la seva única 

novel·la, La passió segons Reneé 

Vivien, fruit de la fascinació que al llarg dels últims anys ha exercit sobre ella Renée 

Vivien, escriptora anglesa d'expressió francesa que va viure a París a principi 

del segle XX. 

Aquesta novel·la li aporta una pluja de premis, el primer dels quals és el Carlemany 

(1994), però el segueixen el Premio de la Crítica (1995), el premi Crítica Serra d'Or 

(1995), el Joan Crexells (1995), el Prudenci Bertrana (1995) i el de la Institució de 

les Lletres Catalanes (1996). Representa també la seva consolidació com a 

narradora, tot i la seva classificació inevitable com una de les poetes més 

reconegudes de la literatura catalana dels últims temps. 

No abandona mai la 

militància en el moviment 

feminista, tot i que, 

progressivament, es va 

centrant de manera 

prioritària en el terreny 

cultural i literari. En els 

últims anys de la seva 

trajectòria, impulsa la 

creació del Comitè de dones 

escriptores dins el Centre 

Català del PEN, arran de la 

fundació d'aquest moviment 

femení internacional el 1992. 

http://www.reneevivien.com/
http://www.reneevivien.com/
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Mor a Barcelona, el 5 

de juliol de 1998, a 

causa d'un càncer, 

als 45 anys, just quan 

comença a viure la 

seva maduresa com a 

escriptora. Entre 

molts homenatges 

dels col·lectius i 

associacions amb els 

quals havia 

col·laborat, el 28 de 

novembre del 1998, la 

població d'Ivars 

d'Urgell (Pla d'Urgell) 
A Cadaqués, ja en tractament per la malaltia, al costat de la seva mare i la seva filla (1997). 

inaugura una escultura en record seu, obra de l'artista Xavier Marcè. 

 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/maria-merce-marcal-biografia 

 

Premis 
Ivars d'Urgell, escultura en record de Marçal, obra de l'artista Xavier Marcè. 

 

•  Premi Carles Riba de poesia (1976): Cau de llunes. 
 

•  Jocs Florals de Barcelona (1981), Flor Natural: 
"Raval d'amor: variacions sobre una mateixa onada" 
 

•  Premi de poesia López-Picó (1985): La germana, 
l'estrangera. 
 

•  Premi Internacional ALGWE (1990). Festival 
Anticipations de París. 
 

•  Premi Carlemany de novel·la (1994): La passió 
segons Renée Vivien. 

 

•  Escriptora del mes, a la Institució de les Lletres Catalanes (gener de 1995).  

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/maria-merce-marcal-biografia
https://www.escriptors.cat/sites/default/files/2019-02/3508monumentmarcal.JPG
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•  Premi de la Crítica (1995): La passió segons Renée Vivien.  

•  Premi Joan Crexells (1995): La passió segons Renée Vivien.  

•  Premi Crítica Serra d'Or (1995): La passió segons Renée Vivien. 

•  Premi Prudenci Bertrana (1995): La passió segons Renée Vivien. 

•  Premi de la Institució de les Lletres Catalanes (1996): La passió segons 
Renée Vivien. 
 

OBRA 

Novel·la 

• La passió segons Renée Vivien. Barcelona: Columna, 1994 (1996, 5a ed.). 

 

Narrativa breu 

• Viratges, reminiscències, dins Barceldones. Barcelona: Edicions de 
l'Eixample, 1990. 

• Jocs de màscares, dins Dones soles. 14 contes. Barcelona: Planeta, 1995, p. 
73-92. 

Prosa 

• El senyal de la pèrdua. Escrits inèdits dels últims 
anys. Barcelona: Empúries, 2014.  

Poesia 

• Cau de llunes. Barcelona: Proa, 1977. (4a ed. 2012) 

• Bruixa de dol (1977-1979). Sant Boi de Llobregat: Llibres 
del Mall, 1979 / Barcelona: Edicions 62, 1998. (4a ed. 2010) 

• Sal oberta. Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 1982 / 
Barcelona: Edicions 62, 1993. 

• Terra de mai. València: El Cingle, 1982. 

• La germana, l'estrangera (1981-1984). Sant Boi de Llobregat: Llibres del Mall, 
1985 / Barcelona: Edicions 62, 1995. 

• Desglaç (1984-1988). Barcelona: Edicions 62 - Empúries, 1988. (4a ed. 2012) 

• Llengua abolida (1973-1988). València: 3 i 4, 1989 (2000, 2a ed). 

• Raó del cos. Barcelona: Edicions 62 - Empúries, 2000. 

 

Infantil i juvenil 

• La disputa de Fra Anselm amb l'ase ronyós de la cua tallada [basada en una 
narració d'Anselm Turmeda; coescrita amb Glòria Puig; il·lustracions de 
Montse Ginesta]. Barcelona: Aliorna,1986. 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/la-passio-segons-renee-vivien
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/el-senyal-de-la-perdua-escrits-inedits-dels-ultims-anys
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/el-senyal-de-la-perdua-escrits-inedits-dels-ultims-anys
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/cau-de-llunes
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/rao-del-cos
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• Cançó de saltar a corda. Barcelona: Cruïlla, 2004. 

• La màgia de les paraules [il·lustracions Mabel Piérola]. Barcelona: Baula, 
2004. 

• Uf, quin dissabte, rateta Arbequina! Barcelona: Estrella Polar, 2012. 

• Tan petita i ja saps... [cur. Jaume Subirana, il·lustr. Marta Altés]. Algemesí: 
Andana, 2015. 

Crítica literària o assaig 

• "En dansa obliqua de miralls: Pauline M. Tarn (Renée Vivien), Caterina Albert 
(Víctor Català) i Maria Antònia Salvà", dins Cartografies del desig: quinze 
escriptores i el seu món. Barcelona: Proa, 1998. 

• "Rosa Leveroni, en el llindar", dins Literatura de dones: una visió del món. 
Barcelona: La Sal, 1988. 

• "Com en la nit, les flames", dins Cartografies del desig: quinze escriptores i el 
seu món. Barcelona: Proa, 1998. 

• Sota el signe del drac. Barcelona: Proa, 2004. 

 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra 

 

COMENTARIS D’OBRA 

L'apassionada tenacitat amb què Maria-Mercè Marçal desplega la seva pròpia obra 
acaba d'obtenir una altra recompensa: el premi Carlemany de novel·la. Els qui vam 
néixer després de la Guerra Civil vam haver d'aprendre que hi ha una ambició lícita, 
que es aquella que incita a construir-nos nosaltres mateixos, una història i una imatge 
literària. […] 
 
L'exemplaritat de Llibres del Mall, de la qual la Maria-Mercè Marçal va ser 
cofundadora, és aquesta: haver sorgit amb l'ambició de no resseguir models 
marcats, amb una voluntat de trencament generacional objectivament impossible, 
perquè la persecució franquista obligava a l'apinyament artificiós però socialment 
desitjable. 
 
Naturalment, després la Maria-Mercè Marçal ha caminat sola i ha aconseguit ser 
reconeguda per l'única cosa important d'un poeta: els seus poemes. Els poemes de 
la Marçal parteixen de la divisa que encapçala el seu primer llibre: "A l'atzar agraeixo 
tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur 
de ser tres voltes rebel", i si bé els seus poemes van guanyant, a mesura que 
passen els llibres, en precisió i subtilesa, difícilment s'aparten d'una poètica tan 
nítidament expressada. 

(Agustí Pons. "Figures, paisatges: Maria-Mercè Marçal", Avui, 22 de setembre de 1994) 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/tan-petita-i-ja-saps
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/sota-el-signe-del-drac
https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra
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* * * 

Bruixa de dol em va provocar un fort impacte: per primera vegada escoltava una veu 
que reconeixia i que podia sentir com a pròpia. […] Més tard, la seva veu assolirà el 
que per a moltes dones és el problema previ a tota reivindicació col·lectiva: 
l'afirmació de la seua identitat de dona (Jo tinc un nom, proclama la divisa que 
obre Bruixa de dol). […] És aquesta preocupació per integrar la veu femenina al 
món de la cultura el que l'empeny, d'una banda, a revisar les escriptores més 
clàssiques, tot descobrint-hi accents de rebel·lió i malestar on tradicionalment 
només es llegia conformisme i submissió; d'una altra, a traduir autores que 
'normalment' haurien d'esperar el seu torn, després dels escriptors, és clar. 
Pensem en l'antologia de poemes de Clementina Arderiu, Contraclaror, com també 
en les traduccions de Colette, Yourcenar, Akhmatova i Tsvetàieva. 

La poesia de Maria-Mercè Marçal, temàticament, explora uns espais que, o bé són 
exclusivament femenins (la maternitat), o bé, essent universals (l'amor, la 
solitud), són resseguits amb una veu que expressa la vivència femenina d'una 
manera personal, esdevé col·lectiva. […] La poesia de Maria-Mercè Marçal, tot 
convocant els indicis d'una llengua abolida, traça l'espai personal on els mots lliuren 
la batalla per redreçar-la. 

(Anna Montero. "L'espai d'una llengua abolida", L'escriptor del mes, Institució de les Lletres 
Catalanes, gener de 1995) 

* * * 

Y es que la lucha por la presencia de las escritoras y de las mujeres en general 
en una sociedad inminentemente patriarcal ha sido una constante en su 
trayectoria vital, hasta tal extremo que parecía espolearla en su lucha contra la 
enfermedad. El último de los proyectos ha sido el ciclo de conferencias 'Cartografies 
del desig II', que ella diseñó, pero en el que sólo pudo participar desde el público. Su 
sola presencia era una muestra clara de la pertinaz voluntad que la empujaba. 

(Lluïsa Julià. "Escritora en lucha", El Pais, 6 de juliol de 1998) 

* * * 

Hace cuatro años publicó la novela La passió segons Renée Vivien, una 
permanente encrucijada de cartas y papeles privados, con Safo como efecto 
estelar en la existencia de Renée Vivien (1807-1909), la poetisa que amó más que 
nadie a Natalie Barney en el París opalescente de Pierre Louys. […] 

Como había dicho Maria-Mercè Marçal de la poesía, la novela también fue la forma 
de decirse a sí misma, de ordenar provisionalmente con la palabra el caos que lo 
imprevisto desencadena. 

Quizás ahora parezca banal subrayar que La passió segons Reneé Vivien es una de 
las mejores novelas de la década. 

(Valentí Puig. "Sentido trágico del poema", El Pais, 6 de juliol de 1998) 
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* * * 

En aquell doll de poesia podreu observar com la poeta convertia en lírica daurada 
tot allò que tocava: l'amor, l'embaràs, la llengua, la relació mare-filla, el 
feminisme, la mort. Una veu clara, expressant-se amb tots els recursos i l'art poètic 
més diversos, fent córrer l'aigua profunda d'un cor salvatge i rebel per les lleres 
formals de la tradició. 

Estimada Maria-Mercè, amiga, companya que ja enyoro, mai no vas escanyar, 
certament, 'la petita que viu rebel en mi / que m'incita al candor, a encendre la mirada 
/ a estrenar boscos on els llops fan nit / i a creure en el poder de les paraules'. 

(Maria Àngels Anglada. "Adeu, amor. Hi haurà un altre paisatge?", Avui, 6 de juliol de 1998) 

* * * 

Apreciava i admirava molt la seva poesia: la recerca constant d'una exigència 
expressiva plena de rigor i de voluntat de comunicació. […] A més de tot això 
trobava admirable la seva actitud vital i la seva sinceritat. 

(Miquel Martí i Pol. "Una poeta de gran rigor", Avui, 6 de juliol de 1998) 

* * * 

Has convertit en realitat la Divisa que obria Cau de llunes, aquells tres versos 
contundents que alarmaren més d'una consciència benpensant. [...] De tot plegat es 
dirà que és l'aportació més sòlida de la poesia feminista en la literatura catalana 
actual. I tindran raó. Però tampoc no hauríem d'oblidar la teva coherència, ni el geni 
i la precisió en la llengua que traginaves. 

(Isidor Cònsul. "I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel", Avui, 6 de juliol de 1998) 

* * * 

Parafrasejant-la, per a Maria-Mercè Marçal el seu país era el seu exili, perquè és 
un país, Catalunya, masoquista, que s'ha passat anys menyspreant el seu ric llegat 
poètic i, en certa manera, menyspreant aquells i aquelles que, com ella, pretenen que 
el llegat poètic s'incrementi. 



10 
 

(Marta Pessarrodona. "País natal: exili", Avui, 6 de juliol de 
1998) 

* * * 

Des de sempre, del moment que la vaig conèixer, ja fa 
molts anys, he tingut la sort de treballar amb ella en 
projectes que ens feien moltíssima il·lusió: des dels 
voltants de les Edicions de les Dones La Sal fins a les 
lectures poètiques i a la contribució del comitè de dones 
escriptores del Pen Club Català el 1992, del qual ha 
estat l'ànima, no ha deixat d'encoratjar-me i encoratjar-
nos, tot i la seva joventut, amb aquella manera seva tan 
discreta, suau i profunda, plena d'autoritat, que totes 
reconeixíem, com una guia, una companya sempre a 
punt d'ajudar, de donar un bon consell. 

(Montserrat Abelló. "La millor poeta... i amiga", Avui, 6 de juliol de 1998) 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/comentaris-maria-merce-marcal 

 

ENTREVISTES 

—Què aporta de nou Bruixa de dol en relació amb el teu llibre anterior? 

—En relació amb Cau de llunes no he pretès res més que afermar un camí que allà 
esbossava, ara amb més força, i amb el pas més segur. Com he dit en alguna banda, 
prossegueixo l'intent de trobar una veu pròpia que entronqui alhora amb la tradició 
literària catalana —com totes essencialment masculina— i amb l'experiència 
quotidiana —sense veu— de les fades i les bruixes. Com a coses noves esmentaria 
una recerca molt més conscient de la meva veu com a dona, en el sentit individual i 
col·lectiu de la paraula. L'aparició del binomi bruixa-lluna, la dona solidària amb les 
altres dones i al mateix temps, com l'altra cara de la moneda, la dona sola: amb 
l'assumpció de la pròpia solitud com a condició indispensable per a l'existència com 
a individu autònom, com a "peix sense bicicleta"... Hi ha, com a Cau de llunes, potser 
amb una formulació més aprofundida, la desfeta, les contradiccions i l'espurna de 
felicitat fugaç de la relació amorosa en el nostre context social i l'antagonisme 
complex i ambivalent entre homes i dones. A nivell formal, subratllaria que he gosat 
enfrontar-me amb el sonet i que ja no me l'he pogut treure més de sobre. I que 
persisteixo amb la cançó i altres formes diverses. El títol ratifica el meu homenatge a 
Foix, amb una cantarella al fons de cançó infantil que parlava d'unes bruixes que tal 
volta portaven dol per nosaltres, les xiquetes del meu poble. I tot esperant, 
evidentment, un temps, un país on les bruixes ja no duguin més dol. 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/comentaris-maria-merce-marcal
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(Lluís Busquets i Grabulosa: "Bruixa i Fada el 1980", Correo Catalán, febrer de 1980. Inclosa en 
el llibre Plomes Catalanes Contemporànies del mateix autor. Barcelona: Edicions El Mall, 1980) 

  

* * * 

L'experiència del part és present en aquest últim text. Sense desconnectar del 
món que l'envolta, sense defugir de mullar-se políticament, la Marçal és una 
introspectiva. 
—El llibre té tres parts. La primera són quinze sextines, que ja havien estat 
publicades, però amb molt poca difusió. Les hi vaig incloure no sols per això. També 
perquè des del punt de vista de la temàtica de fons i del conjunt, hi tenien a veure. 
Les altres parts són un recull que jo havia presentat al [premi] López Picó, i el títol 
global és La germana, l'estrangera. Tracta dos temes bastant relacionats, expressen 
el procés d'una relació amorosa que després es trenca. I la part del mig és el tema 
de la primera relació amb la meva filla. 

—Com és que fa sextines? 

—La primera la vaig fer sota l'impacte d'haver llegit les d'en Brossa. I perquè, en certa 
mesura, la sextina és un tipus d'estrofa molt obsessiva, pel fet d'anar repetint sempre 
les sis paraules. Això donava molt el to del que pot ser una relació amorosa física. La 
primera era gairebé per provar, però després vaig trobar que s'hi adeia molt. 

 
—Ha dit que al seu darrer llibre hi ha una temàtica amorosa. Els poetes són dels 
pocs que tenen la necessitat de concelebrar o comunicar intimitats? 

—En el meu cas, sempre el jo del poema sóc jo, que tampoc no passa sempre, en 
poesia. I també hi ha narradors que són tant o més autobiogràfics que molts poetes. 
N'hi ha d'altres que disfressen la seva autobiografia. 

 
(Antoni Batista: Avui Diumenge, 23 de febrer de 1986) 

  

* * * 

—Qui no ets? 

—Com a Escriptora del mes, m'han preguntat qui soc, però mai m'han demanat que 
digui allò que no soc...i, per exemple, no soc un home, encara que normalment se'm 
pretén incloure dins de frases de l'estil de "tots els homes són mortals" i, tot i que jo 
no sigui immortal, no m'hi sento inclosa. Tampoc no soc un pare, tot i que l'Associació 
de Pares d'Alumnes de l'institut on va la meva filla em vulguin fer sòcia. Tampoc no 
soc un escriptor, ni un lector. En aquest cas no soc tan coherent, perquè sóc de 
l'Associació d'Escriptors i llegeixo molts llibres en els quals se m'adrecen com a lector. 
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De tot això es pot deduir que no he generat pell d'elefant davant del sexisme en el 
llenguatge i que qualsevol tipus de sexisme em continua punxant. 
 
—I en el terreny professional, què no ets com escriptora? 

—No soc grafòmana i no em preocupa excessivament estar temps sense escriure i 
menys encara sense publicar. Estic en contra d'aquesta idea, tan marcada per la 
pressió dels mitjans de comunicació i pel mercat, que cal estar sempre present. 

 
(Elvira Altès: Avui Diumenge, de 13 gener 1995) 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/entrevistes-maria-merce-marcal 

 

 

20 AÑOS DE SU MUERTE 

Maria-Mercè Marçal: la segunda vida de la 

poeta libre 

Dos décadas después de su fallecimiento, la figura y la obra de 
la escritora vuelven con fuerza 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/entrevistes-maria-merce-marcal
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Núria Marrón 
 
SÁBADO, 17/11/2018 | ACTUALIZADA 19/11/2018 - 00:44 

Veinte años después de su muerte, asomarse a la huella de Maria-Mercè 
Marçal (1952-1998) provoca cierto vértigo. La poeta y ensayista dejó tras de sí un 
vasto legado que en parte quedó sepultado por su totémica divisa –ya la conocen: «a 
l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el 
tèrbol atzur de ser tres voltes rebel»–, pero que los tiempos se han encargado de 
excavar con un vigor que ella, que lamentaba el estrabismo con el que la crítica la 
leía, seguramente celebraría con pasión, que es como solía vivir y donde encontraba 
la pulsión para escribir. Estudios culturales, reediciones, poemas musicados, 
exposiciones, nuevas antologías y una monumental biografía –'Una vida', de la 
escritora y crítica Lluïsa Julià– van tras las huellas de esta autora que trenzó vida y 
obra de forma extrema, y que rompió con cuantas jaulas fueron a su encuentro, tanto 
en sus años de militancia en el independentismo de izquierdas como en la escritura, 
la sexualidad, la maternidad o la familia. 

«Su vigencia se debe a la calidad de su obra y a su 
posición como escritora comprometida con el mundo a 
través de sí misma, de su cuerpo –apunta la poeta Mireia 
Calafell, coordinadora de las Jornades Marçalianes que 
el próximo miércoles, y bajo el título de 'Al vent les algues 
lliures', se celebrarán en Lleida, en el Festival de Poesía 
de la ciudad, también dedicado a ella–. Su compromiso 
se traduce en el hecho de reivindicarse como mujer, 
catalana y de izquierdas, pero también como escritora 
que expresa el deseo de un yo poético por primera vez 
lésbico: su compromiso es , en el fondo, con la libertad y 
todos esos grandes conceptos –fundamentales pero a 
menudo demasiado vastos– que ella concreta en 

palabras y vesos».  

Del Urgell a Barcelona 

Lo cierto es que una cierta sensación de desencaje acompañó a Marçal desde 
niña. Nacida en Ivars (Lleida) en una familia 'benestant', sus padres fueron 
expulsados de la casa 'pairal' en la que vivían cuando el hermano mayor del padre, 
el 'hereu', la cedió a su hijo y los arrojó a un extraño no-lugar. Luego, becada, estudió 
en Lleida y, más tarde, llegó a Barcelona. Cursó Filología Clásica y conoció a Ramon 
Pinyol, con el que se ennovió y luego se casó bajo la presión del padre, que en una 
visita súbita descubrió su intermitente convivencia. En aquellos 'años preparatorios', 
Pinyol la acercó a la literatura catalana, al ambiente catalanista y antifranquista de su 
Sant Boi natal y a los círculos artísticos de Joan Brossa y Antoni Tàpies, quienes les 
ayudaron a impulsar la editorial de poesía joven catalana el Mall. 

"Su compromiso es, 
en el fondo, con la 
libertad", asegura 
la poeta Mireia 
Calafell, 
coordinadora de las 
Jornades 
Marçalianes 

 

https://www.elperiodico.com/es/autor/nuria-marron-37581
http://app.paeria.cat/agenda/event/vii-jornades-marcalianes/
http://app.paeria.cat/agenda/event/vii-jornades-marcalianes/
http://app.paeria.cat/agenda/event/vii-jornades-marcalianes/
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Sin embargo, no fue hasta que en 1976 se fraguó 
su separación, la primera de sus decisiones 
difíciles, y dejó de sentirse «como consorte», 
cuando empezó a publicar –ese mismo año ganó el 
Carles Riba de Poesia con 'Cau de llunes'– y se 
enroló en las filas del PSAN y luego 
de Nacionalistes d’Esquerra, donde añadió, al 
eje nacional y de clase, la 'epifanía' feminista que 
se había vivido aquel mismo año en las Primeres 
Jornades de la Dona en Barcelona. «A mediados de 

los 70, el descubrimiento del feminismo destapaba, de golpe, que una serie de 
intuiciones personales, íntimas revueltas esporádicas y aparentemente anecdóticas, 
tomaban sentido y adquirían una coherencia global», dijo de aquellos primero 
tiempos en los que su poesía codificó el latir de las jóvenes y dio cuenta de «su 
capacidad para poner voz a lo que se vivía», apunta su biógrafa. 

Deseo y maternidad 
 

Apasionada hasta la obsesión, 
pronto sintió que los corsés de la 
pareja y el deseo normativo 
apretaban demasiado –«l’escala 
fosca del desig no té barana», 
escribió– y empezó a «encavalcar», 
como solía decir, relaciones. De un 
amor «clandestino» con un 
compañero de partido nació su 
hija Heura. Con ella, casi a tientas en 
la tradición literaria y no digamos ya 
en la experiencia cotidiana, anticipó 
la maternidad monoparental y 
contemporánea –buscando un parto 
humano, sin «focos cegadores del 
quirófano», viviendo en pisos a 
menudo compartidos y participando 

en grupos de crianza–.  Y con ella 
también  vivió y enunció el vínculo del 
cuidado, la asfixiante domesticidad, las 
culpas maternales y esa ambivalencia 
extrema de sentimientos que provoca la 
crianza y a la que la literatura actual 
vuelve una y otra vez. «Tuve la sensación 
de algo que me invadía y no sé por qué 
pensé en la hiedra [heura], supongo que 

En 1976, se enroló 
en las filas del 
PSAN, formación in 
dependentista de la 
izquierda marxista 
 

Marçal solía lamentar que la 
crítica pasara de puntillas, 
por miopía, desdén o 
proteccionismo, por su 
temática lésbica 
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por la ambivalencia que tiene, que por un momento parece que se te arrape, pero 
que no sabes hasta qué punto te abraza o te ahoga», dijo de los inicios de su «vientre 
altivo». «Sacó la maternidad del lugar miserable y culpable en el que podría haberla 
vivido, y la positivizó, e hizo de ella un proceso de autodeterminación vital y literario», 
mantiene Lluïsa Julià en el libro. 

Poco después tuvo su primera –y atormentada– relación lésbica, que apenas duró 
unos meses pero que, trasladada a 'Terra de Mai', le sirvió para meter a la literatura 
catalana en territorio virgen. La editorial, sin embargo, quebró, la obra no se distribuyó 
y cuando fue incluida en un trabajo posterior, la crítica o no la entendió o bien la 
desdeñó o, como acostumbraría a pasar en adelante, obvió el tema lésbico por «un 
extraño proteccionismo», lamentaba ella. «Hay una hostilidad larvada –criticó en el 
programa 'Stromboli' del Canal 33– y la invisibilidad aún es mayor en la mujer 
lesbiana». 

Genealogía femenina 
Para el boscaje vital y 

literario en el que se 

adentraba, Marçal –que 

siempre trabajó como 

profesora de catalán– 

encontró brújulas en 

poetas como Adrienne 

Rich, Marina Tsvetáieva y 

Sylvia Plath. «Creo que 

tenemos pesos enormes 

sobre la lengua, sobre 

todo las mujeres, y ver que 

alguien más temerario que 

tú –dijo en alusión a Plath– 

va a lugares peligrosos, 

facilita que, cuando tú 

vayas, ya no te sea 

mortal». A todas «las 

devoraba con hambre 

carnívora» y su diálogo 

con ellas la situó «en el 

panorama literario occidental», asegura la biógrafa. Sin embargo, fue a una poeta 

lesbiana, maldita y de "furor sombrío" a la que acabó dedicando 10 años de 

investigación y su única novela, 'La passió segons Renée Vivien'. 
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 Así, se interrogó sobre las identidades y la posibilidad de 
ser y de amar a quien se quisiera –anticipando la 
mirada 'queer'–, y sobre el arte de las mujeres y su 
invisibilidad, pero también sobre su soterrada potencia, y 
estableció paralelismos con las asfixias de la lengua y la 
cultura catalanas. Y cuando en 1984 falleció su padre, 
conoció a la filósofa Fina Birulés –su "amor diamant", "su 
amor sense casa", que la acompañaría en adelante–, y 

dejó la militancia activa, la política siguió en su vida y obra, dice Julià, «de una forma 
más profunda, transformando el imaginario patriarcal y rompiendo así con el 
'establishment'». Los versos con los que enterró al padre, al real y al simbólico, son 
centrales en su trabajo. 

El cuerpo enfermo 

Su hija Heura la recuerda «apasionada y 
curiosa», y con una insólita capacidad de 
concentración, ya fuera cuando escribía –
una vez incluso se topó con llamas en casa 
porque no se había percatado de que su 
edificio había sido desalojado por un 
incendio– o cuando hablaba durante horas 
con las amigas. No escribía si no tenía 
nada que decir. Dudaba y reflexionaba 
sobre cuanto vivía y, si era necesario, 
avanzaba por caminos no trillados, a veces 
dolorosos y difíciles. Lo hizo hasta el final. 
A diferencia de, por ejemplo, Montserrat 
Roig –que murió en 1991 y firmó en el 
hospital su última columna para el 'Avui', 
quizá esperando desesperadamente que 
la literatura la alejara de la muerte–, ella 
convirtió su enfermedad en objeto de 
reflexión literaria, y dejó un tratado abisal 
sobre el cuerpo enfermo, las despedidas 
("no ploris per mi mare, plora amb mi"), la 
vulnerabilidad de la vida y los afectos que 
la sobreviven. 

De aquellos adioses hace ya 20 años. ¿Cómo vería el mundo de hoy?  «Creo que se 
alegraría de la ampliación de las libertades individuales y sexuales, pero no del 
avance de la ultraderecha ni el racismo», apunta Heura. A Mireia Calafell le gustaría 
hablar con ella de "mil cosas", desde «la situación política en Catalunya al magnífico 
momento de la poesía joven catalana». «Pero si tuviera que elegir una cuestión –
añade– le preguntaría qué piensa del feminismo, de movimientos como el #MeToo, 
qué hemos ganado y perdido en esta explosión –en caso de que sea una una 

Dedicó 10 años de 
investigación y su 
única novela a la 
maldita poeta 
lesbiana Renée 
Vivien 
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explosión– y qué papel debe seguir teniendo la poesía como generadora de un diálogo que suma, 
aunque no sea nunca por la vía evidente y fácil». Al final de su vida, Marçal deseó que sus palabras 
no solo perduraran, sino que, leídas en nuevos contextos, adquirieran nuevos significados y se 
convirtieran en «nueva sangre» para un público lector. Es de suponer que hoy estaría contenta 

.https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20181117/maria-merce-marcal-20-anos-muerte-poesia-
7149459 

Si el mar tingués baranes 

Maria-Mercè Marçal 

El poema Si el mar tingués baranes, del llibre Sal oberta, de Maria Mercè Marçal va ser 

musicat per Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. La cançó va rebre el V Premi Miquel Martí i 

Pol, del Celler Vall Llach i la Fundació Miquel Martí i Pol.  

 

Si el mar tingués baranes 
i el tomb del cel mollons 
prou sabria on cercar-te, 
mes no hi vindria, no. 
 
Si pogués posar en gàbia 
el plomatge del foc. 
Si el vent tingués andanes, 
brides i estrep el cor. 
 
Si pogués alçar tanques 
al jardí de l'amor, 
prou sabria on cercar-te,  
mes no hi vindria, no. 
 
No ho sents? S'obren les portes, 
portes i porticons, 
La pluja trenca ribes, 
finestres i balcons! 
 
I és aquí on jo et cerco, 
no sé per què ni com, 
dins la nit esmolada, 
com la tempesta el torb, 
pel mar sense baranes, 
pel cel sense mollons. 
  

Sal oberta, de Maria Mercè Marçal. Llibres del Mall (1982). 
 

https://www.catorze.cat/noticia/7269/si-mar-tingues-baranes?rlc=a2 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20181117/maria-merce-marcal-20-anos-muerte-poesia-7149459
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20181117/maria-merce-marcal-20-anos-muerte-poesia-7149459
https://www.catorze.cat/autor/Maria-Merc%C3%A8_Mar%C3%A7al
http://www.vallllach.com/
http://www.miquelmartiipol.cat/
https://www.catorze.cat/noticia/7269/si-mar-tingues-baranes?rlc=a2
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 Tinc força consciència dels propis defectes i la meva 
gran por és que els crítics els descobreixin 

 

 

1. Dels condicionants amb què vaig 
néixer –ser dona, de classe baixa i 
nació oprimida–, els que m'han 
marcat més són dona i de nació 
oprimida. La classe baixa indica el 
meu origen, però actualment soc 
funcionària i el terme de classe ha 
quedat molt desdibuixat. De la classe 
baixa em queda el fet de ser 
d'esquerres. 

2. Ser dona i tenir una llengua en 

situació precària són dues coses 

que s'assemblen molt. La situació de 

la llengua em serveix de metàfora per 

parlar de la dona. Des de fora hi ha la 

mateixa incomprensió. A Madrid no 

entenen el problema del català de la 

mateixa manera que alguns homes no 

entenen les reivindicacions feministes d'avui. Formalment són situacions resoltes, però 

a la pràctica és una altra història. 

3. El marc formal de la poesia és un obstacle amb el qual barallar-me, i en la baralla 

surten coses que potser no sortirien. 

4. Hi ha un primer moment en què sembla que et vingui un vers donat, no saps ben bé 

com, però després cal un treball. Per a mi és molt important la diferència entre 

espontaneïtat i sinceritat. Allò que és espontani moltes vegades és el menys sincer. 

5. Sempre tinc la sensació que no he acabat de dir el que volia dir. Penso que això és 

bastant inevitable en qualsevol obra literària. Amb la poesia m’ha passat menys que amb 

aquesta novel·la [La passió segons Renée Vivien, l'única que va escriure], potser 

perquè els poemes són més abastables, ja que en el meu cas van molt lligats a 

vivències i experiències. 

6. A l’hora d’escriure tinc un cert prejudici enfront de la novel·la clàssica, que dona una 

sensació de món acabat. La il·lusió de totalitat em sembla bé en altres escriptors, però jo 

no m'hi veig, potser perquè la poesia també dona una visió de la realitat una mica 

fragmentària. 
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7. He notat que en el món del llibre és molt diferent fer de poeta que fer de novel·lista. 

Tinc sis llibres de poesia publicats, i de cop em tracten com si no hagués escrit mai res 

i aquest fos el meu primer llibre. Em demanen si faré més novel·les, em donen a entendre 

que no puc deixar la narrativa ara que m'he encarrilat pel bon camí. 

8. Els premis literaris s'han de relativitzar: no ens els hem de creure gaire, ni en 

positiu ni en negatiu. El meu primer llibre, Cau de llunes, el vaig presentar als Octubre i 

va passar desapercebut, i en canvi el mateix llibre va guanyar el Carles Riba. Això em va 

servir per aprendre a relativitzar-ho tot ja de bon principi. 

9. No m'ha passat mai una cosa que és alhora un desig i un temor secret: que algú, en 

una crítica d'un llibre meu, em digui tots els defectes que jo veig que té l'obra. Tinc 

força consciència dels propis defectes –les tares semisecretes, que deia en Carner– i la 

meva gran por és que els descobreixin. 

10. L'etiqueta "intel·lectual del feminisme" no em molesta especialment. 

Intel·lectual és una paraula que no m'agrada, però suposo que ho dec ser. I no és cap 

secret que soc feminista. 

11. Soc partidària de contestar que sí, que existeix una literatura de dones, gairebé 

per una raó política. Normalment, quan es parla de literatura, sembla que sigui 

secundari si hi ha dones o no. Si es fa una antologia de poesia catalana del segle XX, hi 

fiquen uns quants senyors i potser, amb sort, una senyora. Ser dona significa tenir un 

punt de vista diferent. Tenim un cos diferent, una història diferent i una situació 

objectivament diferent. Com més a fons intenti anar una literatura, més reflectirà aquest 

fet diferencial. Sovint el que es presenta com a literatura és només una part de la 

literatura, la que fan els homes. No hem de posar etiquetes a la literatura femenina, soc 

radicalment contrària a limitar. Tota literatura feta per una dona és literatura femenina, 

està feta des d'un punt de partida diferent. 

12. No soc grafòmana i no em preocupa excessivament estar temps sense escriure i 

menys encara sense publicar. Estic en contra d'aquesta idea, tan marcada per la 

pressió dels mitjans de comunicació i pel mercat, que cal estar sempre present. 

13. Quan fas poesia, el tema de les vendes sempre és un a més a més. Això fa que 

escriure sigui una cosa més gratuïta, i m'agrada. En un món com el nostre, tan 

condicionat pel mercat, les coses gratuïtes tenen la seva gràcia. 

14. És molt curiós, i m'agradaria tenir-lo més analitzat, l'estrany proteccionisme cap a 

la meva persona, o cap a la meva imatge [ho deia perquè els crítics es resistien a 

parlar clarament del lesbianisme en la seva obra], fins a forçar interpretacions de 

poemes d'una forma increïble. Pura miopia o voluntat de neutralització d'un discurs 

dissonant? El pitjor de tot plegat és com aquest fet interfereix amb les teves pròpies 

pors, la pròpia automoderació, l'autocensura. Com contribueix, en definitiva, si no 
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a l'emmudiment de l'experiència [lèsbica], sí a la perpetuació de la sordesa social. A 

la invisibilitat, si no a la inexistència. 

Declaracions extretes de l'entrevista feta per Eva Piquer i publicada al suplement Cultura de l'Avui el 26 de gener 

del 1995, així com dels següents articles: «Cremallera de carn», Eva Piquer, Avui, 27 d'abril del 2000; «Reviu la 

Marçal assagista»: Eva Piquer, Avui, 5 de maig del 2004; «Maria-Mercè Marçal diu que està preparant un nou 

llibre de poemes», Pere Puig, El Punt, 11 de gener de 1995.  

https://www.catorze.cat/noticia/7987/maria-merce-marcal-marcat-mes-ser-dona-nacio-oprimida-

classe-baixa?rlc=a2 

 

 

 

  

https://www.catorze.cat/noticia/7987/maria-merce-marcal-marcat-mes-ser-dona-nacio-oprimida-classe-baixa?rlc=a2
https://www.catorze.cat/noticia/7987/maria-merce-marcal-marcat-mes-ser-dona-nacio-oprimida-classe-baixa?rlc=a2
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«LA MUSA DE LAS VIOLETAS»: LA POETA RENÉE VIVIEN 

 

Nació con el nombre de Pauline Mary Tarn, en Londres (Inglaterra) el día 11 de Julio de 1877. 

Desde pequeña mostró su fuerte carácter. Bohemia, viajera, culta… Era una mujer bastante 

inusual para la época victoriana y eduardiana que le tocó vivir.  

París se convirtió en su refugio para alcanzar su tan ansiada libertad, se instaló  en un piso 

burgués de la Avenida del Bois de Boulogne (número 23). Se mudó allí tras heredar la fortuna 

de su padre, tenía tan sólo 21 años. Instalada en la ciudad cambió su nombre a Renée, 

haciendo referencia a su nuevo renacimiento.  Su casa era un paraíso exótico, decorado con 

estatuillas y otras artesanías traídas de sus viajes a Oriente. El refugio en donde se hizo a sí 

misma. 

 

Renée fue una gran poeta, siendo de las últimas generaciones del estilo simbolista. Muchos 

de sus poemas romantizan enormemente la muerte, tema muy recurrente en su obra, como 

las violetas y el tono purpúreo que las bañan. Sus escritos poéticos son principalmente 

autobiográficos, hablando sobre sus tragedias amorosas y otros pensamientos.  
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Durante la estancia en esta nueva ciudad pudo desenvolver su verdadera personalidad. Podía 

mostrar su orientación sexual sin reparos e ir acompañada de sus amantes. Llegó a estar 

casada, según sus escritos, con dos mujeres diferentes. Se vestía de hombre de manera 

frecuente, y se presentaba así a eventos públicos. Llegó a destacar en el movimiento bohemio 

de su época, mostrando cierto interés en los círculos lésbicos del entonces.  

 

Renée Vivien junto a Natalie Clifford Barney (1902 aprox.) 

 

Su vida estuvo marcada por el amor, de una forma 

profunda y espiritual, a la vez que tóxica y extenuante. 

Esto la llevó a intentar suicidarse varias veces, a abusar del 

alcohol, y a tener múltiples amantes para sobrellevar sus 

vacíos y penas. 

 

 «Sólo busco y deseo, pero sobre todo añoro» 

 

Tres fueron los grandes amores que transitaron su vida, dejando 

huella en sus poemas y escritos. El primer amor, el más 

tormentoso, fue con Natalie Clifford Barney. Su relación 

comenzó a finales del año 1900, durando casi dos años. Las 

infidelidades constantes le causaban gran estrés y malestar. Pero 

resultaba que Natalie no concebía la monogamia, cosa que 

Vivien nunca comprendió. A pesar de ello, Natalie estaba loca 

por ella e intentó retomar la relación, escribiéndole poemas y 

enviándole flores, en vano. 

 

 

 

 

 

 

Natalie Clifford Barney; 1876-1972 
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Dame los besos tuyos amargos como lágrimas, 

de noche, cuando aquietan los pájaros sus vuelos. 

 

Poseen nuestras cópulas, largas y sin amor, 

júbilo de rapiña, crueldad de violaciones. 

Tus ojos reflejaron esplendor de tormenta… 

 

¡Exhala tu desprecio hasta en tu propio espasmo, 

querida mía, y ábreme con cólera tus labios! 

Beberé lentamente las hieles y el veneno. 

 

Tiemblo como un ladrón ante un botín insólito 

en la noche de fiebre que apaga tu mirada… 

 

¡El alma brusca y bárbara de los conquistadores 

canta mi propio triunfo!“ 

       

 Victoria 

 

Cabe mencionar que Natalie gestionó uno de los 

hervideros intelectuales y artísticos más importantes de 

la época, El Salón Literario, que evidentemente 

frecuentaba Vivien. 

Al dejar su primer amor, se embarcó en el segundo con 

la baronesa Hélène de Zuylen, alrededor del año 1902. 

La baronesa estaba casada y tenía dos hijos fruto de su 

matrimonio. Ella era más equilibrada que Natalie, lo que 

brindó estabilidad a su romance. Duró unos cuantos 

años hasta que Vivien se topó con Kérimé Turkham 

Pasha, quien se convertiría en su último y tercer amor. 

Vivien recibió una misteriosa carta de una admiradora 

de Constantinopla, resultando ser Kérimé. Esto hizo que entre ellas se estableciera una 
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apasionada correspondencia, seguida de varios encuentros amorosos. Años más tarde, en 

1907, Kérimé la dejó repentinamente para casarse con un hombre. 

Esta abrupta decisión deprimió enormemente a Vivien haciendo que se sumiera en las letras, 

en el alcohol y en otras adicciones malsanas. 

Su poesía es destacable no solo por su contenido 

simbolista, sino por su estilo. Solía escribir en 

verso endecasílabo, pero sobre todo en prosa 

poética, lo que se acerca al verso libre. Su forma 

de expresar lo que sentía con ingeniosos recursos 

expresivos inspiró a otras escritoras del momento 

y posteriores. Su presencia en El Salón Literario 

hizo que sus poemas fueran conocidos. Solía 

participar en los recitales de poesía que se 

impartían allí, además de aportar en las tertulias 

filosóficas y literarias. En ese ferviente lugar, en 

plena noche, fue donde recibió el apodo de la 

musa de las violetas, no solo por su obsesión por 

estas flores y su color, sino por el recuerdo que 

guardaba en ellas, de una amiga de su infancia (y 

su primer amor inconsumado) Violet Shillito. Allí 

se exhibió como una nueva Safo a la luz de las 

estrellas. 

 

“Habrá lluvia de violetas y de algas 

cruzando el ventanal verde y violáceo… 

 

Saboreo la angustia de esperar 

la dicha que vendrá cuando anochezca. (...)” 

       Espera (fragmento) 
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“Me dormiré esta noche con dulce y largo sueño. 

 

Cerrad los cortinajes, que no se abran las puertas. 

 

No dejéis, ante todo, que entre el sol. Y poned 

en torno a mí una noche saturada de rosas. 

 

Posad en la blancura mullida de la almohada 

esas flores mortuorias de perfume obsesivo. 

 

Ponedlas en mis manos, la frente, el corazón 

esas pálidas flores como cera tibia. 

 

Y yo diré muy bajo: <<Nada mío perdura. 

Mi alma reposa al fin. Tened piedad de ella. 

Respetad su descanso por toda la eternidad>> 

Me dormiré esta noche con la más bella muerte. 

 

Que se deshojen flores – blancos nardos y lirios -. 

 

Que se calle, en el umbral de las puertas cerradas, 

el eco persistente de los viejos sollozos. 

¡Ah, la noche infinita, empapada de rosas!” 

         Lasitud 

 

Vivien intentó suicidarse varias veces, fruto de sus angustias existenciales y amorosas. Una 

vez la encontraron tendida grácilmente en un sillón, sosteniendo en sus manos cercanas al 

corazón un ramillete de violetas. Intentó quitarse la vida con una sobredosis de láudano. 

Lamentablemente murió un año más tarde en 1909 a la edad de 32 años. Se cree que pudo 

haber sufrido anorexia crónica, pero no hay certeza exacta, ya que en aquella época tales 

diagnósticos no existían. 
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Algunas de sus publicaciones están traducidas al español. Todos sus escritos, incluso los no 

publicados, están escritos en francés. No solo París se convirtió en refugio de su verdadera 

identidad, sino también su lengua, el lenguaje de su corazón.  

https://liberoamerica.com/2020/07/11/la-musa-de-las-violetasla-poetisa-renee-vivien/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://liberoamerica.com/2020/07/11/la-musa-de-las-violetasla-poetisa-renee-vivien/
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La passió segons Renée Vivien (1994) 

SINOPSI Un erudit francès al llarg dels anys 

vint i una guionista de cinema a la dècada dels 
anys vuitanta, moguts per interessos ben diversos, 
segueixen, cadascú en la seva època, el rastre de 
Renée Vivien, poeta d'origen anglès i expressió 
francesa que va viure a París a principis del segle 
XX. Aquesta recerca es combina amb l'aparició de 
tot un seguit de personatges que la van conèixer i 
que rememoren la vida breu, però intensa de la 
protagonista. Així, per les pàgines de La passió 
segons Renée Vivien i en el marc bigarrat i 
apassionant de la Belle Époque, hi desfilen des 
d'un burgès lletraferit amb qui la poeta manté un 
idil·li epistolar en l'adolescència fins a la cambrera 
que la va servir tota la vida, passant, entre d'altres, 
per una baronessa emparentada amb la més alta 
banca jueva, una princesa turca, una coneguda 
transvestida descendent de Napoleó, cortesanes 
de luxe doblades d'escriptores i, sobretot, la 
famosa Amazona, inspiradora de Renée Vivien, però també Colette, Rémy de 
Gourmont, Radcliffe Hall i Djuna Barnes. A La passió segons Renée Vivien, novel·la 
que va guanyar el premi Carlemany 1994, Maria-Mercè Marçal recrea amb destresa 
i ofici la societat i l'atmosfera d'una època encisadora i cruel alhora, seductora i 
ambigua com cap altra. 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/la-passio-segons-renee-vivien 

La novel·la, explica Marçal, és fruit de l’enamorament per una figura del passat, 
la bella Pauline Mary Tarn, poeta parnassiana de tombant de segle, que canta 
obertament l’amor sàfic.  

• Pauline va viure en un ambient femení en efervescència creativa i 
transgressora de les normes del seu temps i va morir abans dels quaranta 
anys.  

• Amb ella i amb l’arrelament passional a la vida i a la literatura que l’escriptora 
anglesa d’expressió francesa sembla tenir, Maria Mercè Marçal s’hi sent 
estranyament identificada 

• El primer projecte és de fer-ne una tesi, però després el desig es canalitza 
vers la ficció. La feina de l’estudiosa precedeix la tasca de la novel·lista; a 
la Biblioteca de Catalunya es poden consultar deu caixes de materials 
relacionats amb la llarga gestació del projecte. Marçal peregrina als llocs 
vivienencs, viatja a Mitilene i passa a París els estius; copia a mà la 
correspondència dipositada a la Biblioteca Nacional i tradueix alguns 

https://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/obra/la-passio-segons-renee-vivien
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poemes que, enllaçats, formen la «Monòdia» final, un text poètic que, sense 
inventar res que no sigui traduït de Renée Vivien, és una bellíssima recreació 
marçaliana. 

• El resultat és una biografia novel·lada a 
moltes veus, per tal de donar les múltiples 
visions d’una mateixa persona és inevitable 
tenir-ne segons la relació amb la biografiada, 
segons el lloc des d’on se la mira i des d’on 
s’escriu. La novel·la incorpora, així, una 
multiplicitat de punts de vista i de registres. 

•  En Sara T.», la guionista contemporània, 
s’ha vist un alter ego de la narradora 

• La noia de final dels vuitanta del segle XX, 
el biògraf de la poeta, la narradora, la 
minyona i l’amant turca Kerimée…, totes 
aquestes veus giren entorn de la 
protagonista absent, l’única que parla en la 
novel·la exclusivament a través de la seva 
obra. 

• En la novel·la hi ha un pensament incisiu i 
inèdit sobre l’amor i l’amistat, sobre la 
passió en la vida i en l’escriptura, sobre les 
llengües minoritzades i la literatura que s’hi 

escriu, sobre el coneixement i el saber, sobre les relacions entre dones, 
sobre la mort i la posteritat, i tot això des de l’experiència d’un femení amb 
consciència de ser-ho.  

• En aquesta experiència narrativa ambiciosa, que se sap al capdavall, res 
més que un «esbós», no hi falta una evocació rodorediana, un llarg monòleg 
d’una cambrera de la poeta, que naturalment no l’arribà a escriure. 

• Marçal construeix un subjecte simbòlic femení potent que pot ser una 
referència per a l’escriptora, per a la creadora, que és a la vegada Dant i 
Beatriu, Laura i Petrarca, la musa i la poeta, autora brillant i alhora amant 
apassionada.  

• Renée, morta als trenta-dos anys en una escenografia que mima la religiosa, 
amant traïda i cantora de l’amor al mateix temps, en pot esdevenir l’arquetip.  

• En Renée l’autora de final del segle XX s’hi pot emmirallar i reflectir-hi 
reflexions sobre episodis de la pròpia vida: la relació amb el pare o la relació 
amb la filla o amb els enamoraments obsessius. I també la relació amb la 
posteritat, que Renée sembla copsar, premonitòria.  

• Diversos passatges de La passió esdevenen, així, claus de lectura que ens 
duen a la poesia marçaliana en un viatge d’anada i tornada en què els dos 
textos s’expliquen i s’alimenten mútuament. 

• El llenguatge, bellíssim i canviant segons el personatge i el moment 
narratiu, precís com ho són les paraules de la poeta.  
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• Marçal rep per aquesta novel·la diversos guardons: el Premi Carlemany, el 
Premi de la Crítica, el Prudenci Bertrana, el de la Institució de les Lletres 
Catalanes, el Joan Crexells, i en poc temps es tradueix a l’espanyol i a 
l’alemany. Se sent descoberta com a escriptora quan ha fet el pas cap a la 
narrativa i es proposa de continuar per aquest camí. 

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/37/20//0//maria-merce-

marcal.html 

 

• La Marçal va esmerçar deu anys 

(1984-1994) en la recreació de la curta 

però intensa vida de Pauline/Renée, tot 

combinant la rigorosa recerca històrica 

amb el lirisme de la ficció poètica. 

• A l’introit de La passió…, la 

guionista Sara T., alter ego de 

l’autora, té la visió d’una processó 

d’éssers marginals de tota mena: 

nans, capgrossos, cecs, eunucs, 

hermafrodites…, Es tracta de 

personatges ‘estranys des de la 

mirada d’una tradició cultural que ha 

exclòs els qui són o elegeixen ésser 

diferents’.  

• Si la dona escriptora és una 

raresa al cànon literari català fins al 

segle XX, encara ho és més la dona 

escriptora lesbiana, de la qual és difícil 

trobar-ne precedents abans de la 

Marçal. Renée Vivien va fascinar-la 

per ser ‘la primera autora després de Safo que ha cantat de forma 

inequívoca i oberta l’amor per una altra dona’ (‘Nota de l’autora’ a La 

passió…). 

• Safo de Lesbos representa l’origen de la identitat i la literatura lèsbiques 
a Occident. A la seva poesia predomina l’homoerotisme juntament amb el 
patiment causat per la gelosia i les separacions. L’èmfasi en flors (violetes), 
festes, vestits i perfums denota també un cert gust pel luxe.  

• Renée Vivien es veia a si mateixa com una reencarnació de la poeta grega, 
fins al punt d’utilitzar el pseudònim de ‘Safo-1900’. El Paris de la Belle Époque 
fou un escenari propici per a la seva nostàlgia d’absolut.  

http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/37/20/0/maria-merce-marcal.html
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/37/20/0/maria-merce-marcal.html
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• Per les planes de La passió… 
desfilen, com en un vitrall proustià, un 
seguit de personatges històricament 
documentats – Natalie Barney (àlies 
l’Amazona, una femme fatale 
americana), Hélène van Zuylen 
(aristòcrata de la família Rothschild), 
Kérimé Turkhan Pacha (muller d’un 
diplomàtic turc), entre d’altres – que 
comparteixen amb Renée Vivien tant 
la seva vocació literària com els 
embadaliments i desencisos de la 
passió amorosa.  

• Aquestes dones intercanvien cartes i 
poemes, escriuen diaris i quaderns, i 
s’escarrassen a reconstruir una 
genealogia literària lèsbica ‘certament 
existent, però subterrània i afectada de 
forma especial per la invisibilitat i el 
silenci’ (‘Nota de l’autora’). 

• Atès que l’obra de Safo (de la qual se 
n’ha perdut gran part) es conserva en 
escassos i destrossats bocins, es tracta 
d’una tradició fragmentària des del seu 

inici. Lesbos esdevé l’esbós,  

• Per tant, a la novel·la li escau la presentació com a ‘estranya miscel·lània 
de relats diversament teixits’. Marçal utilitzarà també substantius com 
‘trencaclosques’ i ‘collage’ per descriure-la.  

• La fragmentació deliberada que caracteritza La passió… és un reflex de la 
realitat fragmentària de la tradició sàfica (Natasha Tanna, ‘Sapphic Literary 
Genealogy in Maria-Mercè Marçal’ 

• La passió segons Renée Vivien (1994)’, article inèdit). A més, cadascun dels 
personatges esmentats té múltiples sobrenoms que es fan servir segons 
el context, tret que accentua les seves identitats polièdriques.  

• L’estratègia dota el llibre de complexitat i realisme perquè tota recerca es 
construeix mitjançant l’acumulació de dades parcials, sovint contradictòries.. 
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• Una de les principals preocupacions de la Marçal va ser ‘donar veu a 
l’experiència vital de la dona des del femení mateix […] amb la intenció 
d’anar eixamplant l’espai cultural històricament negat.  

https://hanseligretel.cat/luis-castellvi-lesbos-de-lesbos-la-novel%C2%B7la-de-marcal/ 

• Al final de “La passió segons Renée Vivien”, Maria-Mercè Marçal ens ofereix 
una imprevisible i fantàstica “Monòdia final” que rebla el clau de 
l’agosarament: és un recull de versos de Renée Vivien, en format prosa, de 
gran bellesa. No, “La passió segons Renée Vivien” no és el que s’espera d’una 
novel·la: és una novel·la de poeta, sí, allò que ven tan poc, que no serà mai 
un best-seller, una novel·la on el pes específic de les paraules es mesura en 
les balances d’or fi de la poeta. Res fàcil, tot difícil, tot innovador, tot 
complex. 

• https://www.nuvol.com/llibres/la-passio-segons-renee-vivien-9287 

 

• "Si algú parla de mi, sens dubte mentirà" diu Renée Vivien en la novel·la. Parlar 

d'algú vol dir explicar qui és o com és. Definir-ne la identitat. I tal vegada el que 

tem Renée és que intentin definir allò que ni tan sols ella mateixa ha aconseguit 

escatir. Per què? Potser perquè la seva lucidesa i excepcionalitat provocaren 

en ella una mena de símptoma socràtic: el filòsof del "només sé que no sé res" 

arriba a un punt en què veu que el seu vast coneixement li mostra de retruc les 

seves limitacions. La poeta d'origen anglès pren consciència de la mutabilitat 

o la inconsistència de la tan celebrada identitat o personalitat; el joc de 

miralls, les màscares. La identitat en les persones és el fet d'ésser, 

https://hanseligretel.cat/luis-castellvi-lesbos-de-lesbos-la-novel%C2%B7la-de-marcal/
https://www.nuvol.com/llibres/la-passio-segons-renee-vivien-9287
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precisament, allò que se cerca o se suposa. I la identitat (?) o els mecanismes 

de construcció d'aquesta és el que hi ha en el moll dels mots de La passió 

segons Renée Vivien. 

• En aquesta recerca dels trets definitoris de Vivien com a símbol de la 

feminitat més essencial tal com l'entén Marçal, cal parlar de Safo. Safo és 

la primera baula d'una cadena que ha estat interrompuda històricament fins 

la poeta protagonista del relat. I què representa aquesta baula inicial? Tal 

volta el primer testimoni de la genealogia de la Feminitat. Una genealogia 

sempre amb la "mirada bòrnia" (Maria-Mercè Marçal, Helena, Maria Aurèlia, 

Montserrat... dins Sota el signe del drac) en mots de Montserrat Roig. Amb un 

ull que mira cap a dins i un que mira al món. Una mirada o una posició 

sempre arraconades o mig sepultades. L'exili. L'exili és el silenci i la revolta 

contra el silenci és el crit de la 

poesia. És per això que en la tela 

que es va ordint a través de la 

novel·la es constata, per part 

de Renée, la importància que 

té Safo i, implícitament, per part 

de Marçal, la rellevància de 

Safo i la poeta protagonista. I 

en aquest pla l'element que 

trobem en comú en la tríada 

Safo-Vivien-Marçal és el cant 

de l'amor de la dona cap a la 

dona. 

• "L'amor es proposa, com l'art, 

crear bellesa, una il·lusió de 

bellesa absoluta, per als ulls 

de la persona estimada. Com 

Beatriu per Dante. La sinceritat 

fa entrar en aquest espai 

d'irreal meravella la lletgesa i 

la banalitat del real." Això ho diu Pauline (Renée) i aquí s'insinua tot. Tot vol 

dir com Pauline veu el món i, en conseqüència, la relació forçosa i mai de grat 

que hi estableix. I això és la passió. L'amor i el sofriment. L'amor, sempre 

impossible, il·lusori -perquè si no coneixeríem el paradís perdut-, i el 

sofriment, la realitat colpidora que viola la meravella i la bellesa per la seva 

lletjor i la seva banalitat. Continuant amb la importància del fragment citat més 

amunt, la comparació amb Dante no és arbitrària. De fet, al llarg de la novel·la 

veiem com les referències al poeta i la seva musa són molt presents. Marçal 

pren la parella del Renaixement com a paradigma de la relació entre amor 
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i bellesa i amb això explica el sentit que té l'amor entre dones. Segons 

Pauline hagués estat impossible que la relació de Dante i Beatriu fos a la 

inversa perquè la bellesa, diu, és femenina. 

http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/la-passio-segons-renee-vivien 

 

• Les darreries del segle 

XIX i el començament del 

segle XX van constituir un 

excel·lent brou de cultiu per 

a l’emergència de 

sexualitats perifèriques en 

un París que ostentava la 

capitalitat del món cultural 

• Van ser nombroses les 
expatriades angleses i 
nord-americanes que van 
arribar a la ciutat de les 
llums fugint de la rigidesa i 
el puritanisme 
postvictorians que 
imperaven a les seves 
pàtries originals i que les 
limitaven als rols d’esposes 
i mares i les allunyaven de la 
participació activa en l’espai 
públic. 

• Escriptores, 
editores, salonnières i 

cortesanes s’alternaven en 
l’ambient cultural de la 
capital francesa, creant una 

comunitat on les lesbianes tenien una preponderància manifesta, no 
només pel seu nombre,1 sinó també perquè elles encarnaven la gosadia 
que moltes dones heterosexuals encara es mostraven tímides a abraçar, 
quedant sovint relegades a un segon pla en els cercles dominats pels 
homes.  

• Aquest grup de dones, conegut com «Dones de la Rive Gauche» o «de 
Montparnasse», que es caracteritzaven per posseir un ferm aliatge 
entre educació i formació, estatus social i independència econòmica, 
emancipació i ambició intel·lectual, no van dubtar en escriure, estimar 

http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/la-passio-segons-renee-vivien
https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/#fn-3151-1
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i viure de forma heterodoxa, posant 
constantment en dubte els límits de les 
regles socials del seu temps. 

• Ja fos per la seva aposta per 
models de sexualitat més amplis i 
alliberadors que donessin resposta a un 
concepte de la passió, l’amor i el desig 
que traspassava els límits de la tolerància 
i permissivitat de l’època; ja fos per la seva 
intenció de plasmar aquestes inquietuds 
en les seves obres, incidint en 
l’androcentrisme dominant i 
reformulant i resignificant el paper de la 
dona dins la cultura; el cert és que noms 
com els de les autores Natalie Clifford 
Barney (1876-1972), Pauline Marie Tarn 
(1877-1909) o Colette (1873-1954) i de 
cortesanes i actrius com Liane de Pougy 

(1869-1950) —inspiradora de la cèlebre Nana d’Émile Zola— han quedat 
indivisiblement lligats a la idea d’una conjunció particular entre hedonisme 
i passió per la vida, fervor intel·lectual i compromís artístic. 

• No és d’estranyar, doncs, que Maria-Mercè Marçal, una autora «on 
literatura i vida hi fan trena»2 i que compartia aquesta determinada visió 
de l’art i l’existència, se sentís totalment captivada per aquest ambient, 
però en especial per la figura de Renée Vivien —pseudònim de Pauline 
M. Tarn—, que per la seva vida intensa de tràgic final, entregada a la 
literatura i a l’Amor, amb majúscula, encarnava el paradigma d’artista 
sublim. Com se’ns diu a La passió segons Reneé Vivien, reeditada fa 
poques setmanes per Proa, en paraules de la princesa turca Kerimée, 
amant de la poeta francesa: «Renée va ser visitada per la Paraula. Ella 
ho sabia i va cremar la seva vida en honor d’aquest Hoste que l’havia 
triada sense que ella se’n cregués digna» (p. 243). 

• I en aquest sentit hi podríem trobar coincidències ben reconegudes amb 
Maria-Mercè Marçal, tant per la interpretació que fa la crítica de la seva 
obra com per les coincidències personals amb Vivien. Segons ens diu 
Anna Montero, Renée Vivien encarna una «imatge radical de la passió 
de l’escriptura i la passió amorosa, una mateixa cosa per a la biògrafa 
i per a la protagonista de la narració i que, significativament i 
dolorosament, només pot consumar-se en la mort, com tota vertadera 
passió.3  

• El poder de seducció que Pauline M. Tarn/Renée Vivien va exercir en 
Maria-Mercè Marçal va ser intens i perdurable,4 fins al punt que la va triar 

https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/#fn-3151-2
https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/#fn-3151-3
https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/#fn-3151-4
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com a protagonista de la seva única novel·la, a la qual li va consagrar 
deu anys de la seva vida, del 1984 al 1994, fent una recerca exhaustiva 
que la va portar a reunir set capses de documentació i a fer diversos 
viatges a París o a l’illa de Lesbos, resseguint indrets claus en la vida 
de l’autora anglesa. Un procés de treball tan dilatat va tenir com a 
conseqüència la creació d’una obra excepcionalment madura que va 
reportar a Maria-Mercè Marçal nombrosos reconeixements com ho 
demostren el premi Carlemany del 1995 i el Premi de la Crítica, el Joan 
Crexells, el de la Crítica Serra d’Or, el Prudenci Bertrana i el de la Institució 
de les Lletres Catalanes, que se li atorgaren durant el 1996.  

• Marçal troba en l’esbós, en els retalls de vida oferts per les diverses 
empremtes i records que els altres ofereixen de la poeta, el mitjà més 
fidel per intentar reproduir la seva imatge augmentada, deformada o 
estirada, manipulada al cap i a la fi, i precisament per això més 
versemblant, si no real. 

• Amb La passió segons Renée Vivien Maria-Mercè Marçal s’endinsa en 
una nova exploració de la subjectivitat i les sexualitats perifèriques , 
escapant de l’heterosexualitat i de les pràctiques hegemòniques  i 
postulant com a protagonista d’aquest viatge, d’aquesta passió —perquè 
habitar els marges comporta uns riscos que no deixa mai indemne— un 
subjecte resistent: Renée Vivien, on vida i obra s’entrecreuen amb una 
intensitat semblant a la que l’autora pretenia per ella mateixa  

• https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/ 

 

https://lalectora.cat/2019/06/18/una-lectura-queer-de-la-passio-segons-renee-vivien/
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A Maria-Mercè Marçal 

 

Sabem, és clar, que ja res no serà/ com quan tu hi eres 

Miquel Martí i Pol 

Especial: In memoriam 

Maria-Mercè Marçal va néixer a Ivars 

d'Urgell el 13 de novembre del 1952 i 

va morir a Barcelona el 5 de juliol del 

1998. Recordem la poeta i narradora 

llegint el poema que Miquel Martí i Pol 

li va dedicar un mes després que ella 

abandonés el món, el 9 d'agost del 

1998. 

 

 

 Potser t'has allunyat per mantenir 

viva com mai la presència des d'una 

balma absoluta dels anys, o potser 

som nosaltres, perduts entre foteses, 

que hem desertat l'espai que compartíem. 

Qui ens ho pot dir? La solitud és una 

llenca de temps desmesurada i tràgica 

que mai no dóna convincents respostes 

i els sentiments ja no tenen l'encesa 

fragilitat de quan tu els dibuixaves. 

Sabem, és clar, que ja res no serà 

com quan tu hi eres, i aquest buit, fal·laç 

de massa cert, és l'espai on ressonen 

desitjos i projectes i esperances 

que assagen vanament de confegir 

una ombra o un acord que et representi, 

mentre dellà el mirall el fosc embruix 

de la teva mirada ens acompanya. 

 

  

Miquel Martí i Pol, Obra Poètica/4 1991-2003, (Edicions 62) 

https://www.catorze.cat/noticia/7986/maria-merce-marcal?rlc=a2 

https://www.catorze.cat/autor/Miquel_Mart%C3%AD_i_Pol
https://www.catorze.cat/grans/temes/631/memoriam
https://www.catorze.cat/noticia/7986/maria-merce-marcal?rlc=a2
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Si algú em deia que la teva espasa 
no enduraria tres guerres, 
-ni tan sols tres batalles seguides!- 
li reconeixeria el fet 
sense gens de recança. 
 
Però si algú gosés dir 
que hi ha joguina més dolça 
sobre la terra, 
que li caiguin de cop totes les dents 
per mentider! 
  

MARIA MERCÈ MARÇAL I SERRA,  Bruixa de dol, 1979 

AT MANENT 
 
 

El meu amor sense casa 
 
El meu amor sense casa. 
L’ombra del meu amor sense casa. 
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 
que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l’ombra 
del meu amor sense casa. 
 
Maria-Mercè Marçal, «El meu amor sense casa». A: Desglaç, Barcelona: Edicions 62; Empúries, 1988, 

p.83. 

 

VÍDEOS 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arxiu-tve-catalunya-maria-merce-

marcal-cuca-llum/4652933/ 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arviu-tve-catalunya-literal-maria-merce-

marcal/4638761/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fTOWwspryeE 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arxiu-tve-catalunya-maria-merce-marcal-cuca-llum/4652933/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arxiu-tve-catalunya-maria-merce-marcal-cuca-llum/4652933/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arviu-tve-catalunya-literal-maria-merce-marcal/4638761/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arviu-tve-catalunya-literal-maria-merce-marcal/4638761/
https://www.youtube.com/watch?v=fTOWwspryeE

