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“Bruixa de dol”                    
                                                    de Maria-Mercé Marçal

Presenta el llibre : Mabel Vives

  



Maria-Mercè Marçal tenia vint-i-set anys quan va publicar Bruixa de dol. Es tracta d’ una
obra compromesa amb la vida, amb la llengua i amb l’ amor i la llibertat, temes que l’autora tracta
amb formes poètiques populars  i  clàssiques alhora,  i  amb imatges que reclamen una lectura
alternativa i agosarada perquè expressen la seva vivència de dona i de feminista.

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. […] ”.

Maria-Mercè Marçal va nàixer a Barcelona el 13 de novembre de 1952. Va fundar amb
altres poetes en 1973 Llibres del Mall que es convertiria en l'editorial de poesia de referència de
la poesia catalana en la transició.

En 1976 va guanyar el Premi Carles Riba de poesia amb Cau de llunes i es va perfilar com una
de les veus més innovadores de la generació dels setanta
.

Marçal va ser una activista rebel i lluitadora que va enarborar diversos fronts fonamentals:
la lluita política en el franquisme per la llibertat i en la participació en l'Assemblea de Catalunya; la
lluita per  mantindre viva la literatura catalana amb la seua pròpia obra,  la  seua labor  com a
editora i com a professora, i la lluita feminista i per l'alliberament lèsbic. 

Viu una experiència crucial que va elaborar poèticament en Sal oberta (1982). En Terra de
mai (1982) i va tractar obertament l'amor entre dones.

Des de 1994 va consolidar el  col•lectiu d'*escriptores del  Centre Català del  PEN Club.
També va col·laborar amb el grup "Filosofia i gènere" de la Universitat de Barcelona .Amb  La
passió segons Renée Vivien apareguda en 1994 es va confirmar també com una gran novel·lista.
.

Va morir a Barcelona el 5 de juliol de 1998

Dins la pell de lʼona salada
serem cinc-centes, serem mil.

Perdrem el compte a la tombada.
Juntes farem nostra la nit.

                                                                                                                   ( CANÇÓ DE FER CAMÍ )
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