M. Mercè Marçal
Maria Mercè Marçal (1952 – 1998, Catalunya)
Maria Mercè Marçal i Serra va ser una poetessa, catedràtica de català,
narradora i traductora catalana, i també activista feminista, nacionalista i
comunista i, durant un temps, editora. Va passar la infantesa a Ivars
d'Urgell (Pla d'Urgell), d'on sempre es va considerar originària. Va estudiar
el batxillerat a l'Institut de Lleida. El 1969 es va traslladar a Barcelona per
ingressar a la Universitat. Es va llicenciar en Filologia Clàssica, i posteriorment exercí de catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes en diversos
instituts. El 1972 es va casar amb el poeta Ramon Pinyol Balasch, de qui es
va separar el 1976. El 1980 té la seva ﬁlla Heura, que decidí criar tota sola i
a qui va dedicar alguns dels seus poemes (“Triar”, entre ells), i amb la qual
el tema de l'embaràs i la maternitat entren en la seva obra.
Tracta el tema de l'amor entre dones, inèdit a la literatura catalana ﬁns al
seu breu poemari Terra de mai, del 1982 (títol alusiu a la seva companya
Mai Cobos), que va incloure el 1985 al seu nou llibre La germana,
l'estrangera. El seu primer llibre de poemes, Cau de llunes (premi Carles
Riba 1976), prologat per Joan Brossa amb una esplèndida sextina, inclou el
poema “Divisa”, que té el caràcter de manifest que resumeix les directrius
del seu activisme i ha esdevingut gairebé bandera del moviment feminista
d'esquerres a Catalunya:
“A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.”
Va participar en l'Assemblea de Catalunya i va militar al PSAN des de ﬁnal
del franquisme ﬁns que se'n separà el 1980, en una escissió que conduí a
la fundació de Nacionalistes d'Esquerra. Coordinà la secció de feminisme
de la Universitat Catalana d'Estiu des que es creà el 1979 ﬁns al 1985. A
partir del 1994 impulsà el col•lectiu d'escriptores del Centre Català del Pen
Club. Va fer de professora de l'Institut Joan Boscà, i als seus alumnes
també va dedicar-los algun poema, “Als meus alumnes”. Va morir a Barcelona, a causa d'un càncer, als 45 anys. Abans de morir va rebre la Medalla
d'Honor de Barcelona.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un
distintiu...
* Ales intactes. Barcelona: Columna, 1996
* Bruixa de dol. Sant Boi de Llobregat: Mall, 1979
* Cau de llunes. Barcelona: Proa, 1977
* La Germana, l'estrangera. Sant Boi de Llobregat: Mall, 1985
* La Passió segons Renée Vivien. Barcelona: Proa, 1995
* Sal Oberta. Barcelona: Edicions 62, 1994

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de les
Dones i les Ciències”
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