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EL LABERINT DEL MON  
MARGUERITE YOURCENAR 

        
 

  
DILLUNS, 30 DE NOVEMBRE 

A 2/4 DE 5 DE LA TARDA 
 

Coordina: 
Magda Bosch i Rocamora 
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DONAT QUE ES UN LLIBRE AMB 819 PLANES I ESTA 
REPARTIT AMB 3 SUBTITOLS: RECORDATORIS, 
ARXIUS DEL NORD, I QUE? L’ETERNITAT. 
 
LA PROPOSTA D’AQUEST MES, SI US SEMBLA BÉ, 
SERIA LA SEGÜENT:  
 
             FEM 3 GRUPS i CADASCUN LLEGEIX UN 
SUBCAPITOL. 
              
GRUP A) LLEGEIX  RECORDATORIS (L’infantament, La 
gira dels castells, Dos viatgers en camí cap a la regió 
immutable, Fernande, Nota) 
 
GRUP B) LLEGEIX ARXIUS DEL NORD (1ª part/ La nit 
dels temps, La xarxa. 2ª part/ El jove Michel-Charles, Rue 
Marais. 3r part/ Ananké. Nota) 
 
GRUP C) LLEGEIX QUE? L’ETERNITAT (La rutina dels 
dies, Necromantia, Un gra d’encens, El pebeter d’or, 
L’esquinçament, Fidelitat, Les engrunes de la infantesa, 
Les engrunes de l’amor, La terra que tremola, Els 
viaranys intricats. Nota) 
EL DIA DE LA TERTÚLIA COMENTEM ENTRE TOTS EL 
QUE CADA GRUP A LLEGIT. 
 
SI VOLEU PODEU TENIR EL LLIBRE FINS LA PRIMERA 
QUINZENA DE GENER. 
 

Grup A) Montserrat Ànguila, Dolors Baró, Teresa Barris,  
Inés Casellas, Carme Cufí, Teresa Oliva, Benet Carbonés, 
Núria Critx, Pilar Soriano 

Grup B) Silvia Fernandez, Jordi Gil, Mercè Jordà, Xon 
Llauró, Àngels Meneses,  Robert Pallarés, Conxita Puig, 
Josep M Cortada,  
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Grup C) Angela Parra, Martina Parra, Àngel Rollan, Elvira 
Saló, Lluïsa Sanchez, Dolors Ferrermoner, Carmen 
Vilallonga, Maria Fortiana. 

 
Marguerite Yourcenar 
 
Pseudònim de la novel·lista francesa  
Marguerite Cleenewerck de Crayencour  
 
(Brussel·les, Bèlgica, 1903 - Northeast Harbor, a Mount 
Desert Island, Maine, EUA, 1987).  
 
Malgrat néixer a Bèlgica, i ser ambdós pares 
d'ascendència flamenca, tenia la nacionalitat francesa.  
 
El 1947, va legalitzar el malnom literari com a nom legal. Va 
ser la primera dona membre de l'Académie Française, 
el 1980. 
 
Yourcenar va néixer a Brussel·les (Bèlgica) i educada de 
manera privada a la hisenda de son pare, al nord de França. 
Sa mare, belga, va morir, als deu dies de donar a llum 
Marguerite, a causa d'una peritonitis i de febre puerperal. 
Jeanne von Vietinghoff, amb cognom de soltera Bricou, filla 
d'un arquitecte belga, amiga de sa mare i escriptora, 
esdevingué la "mare somniada" de Marguerite. En tenir vuit 
anys d'edat, ja llegia Aristòfanes i Racine; amb deu anys, 
son pare li ensenyà llatí, als dotze grec antic. 
 

El 1929, Marguerite Yourcenar va publicar la seua 
primera novel·la, Alexis. La traductora Grace Fick li suggerí 
d'anar a Nova York, on impartí classes de literatura 
comparada. El 1937, Grace i ella esdevingueren amants, 
relació que acabaria amb la mort de Fick, el 1979, d'un 
càncer de mama. 

El 1951, va publicar Memòries d'Adrià, la qual havia escrit 
amb pauses durant una dècada. Aquesta novel·la fou un èxit 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B2nim
https://ca.wikipedia.org/wiki/Novel%C2%B7la
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brussel%C2%B7les
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8lgica
https://ca.wikipedia.org/wiki/1903
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Desert_Island&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Desert_Island&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maine
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units_d%27Am%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/1987
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flandes
https://ca.wikipedia.org/wiki/1947
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://ca.wikipedia.org/wiki/1980
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brussel%C2%B7les
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8lgica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B2fanes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llat%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grec_antic
https://ca.wikipedia.org/wiki/1929
https://ca.wikipedia.org/wiki/Novel%C2%B7la
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://ca.wikipedia.org/wiki/1937
https://ca.wikipedia.org/wiki/1979
https://ca.wikipedia.org/wiki/1951
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immediat entre els lectors i la crítica literària, i es convertí en 
un clàssic modern de la novel·la històrica. Yourcenar hi 
recrea la vida i mort d'un dels més grans governants de 
l'Imperi Romà, Adrià, que fictíciament escriu una llarga carta 
a Marc Aureli, el seu successor i fill adoptiu. L'emperador 
enraona sobre el seu passat i descriu tant les seues fites 
com dissorts, el seu amor per Antínous, i la seua filosofia 
particular. 

 

El 1970, Yourcenar va ser escollida com membre de 
l'Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises 
de Belgique i, el 1980, va ser la primera dona a ser 
nomenada membre de l'Acadèmia Francesa. Va ser una de 
les escriptores en francès més respectades. Publicà 
diverses novel·les, assajos, poemes, així com tres volums 
de memòries, i traduí altres escriptors com Virginia 
Woolf, Henry James, Konstandinos Kavafis i Yukio Mishima. 

 

En el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia Francesa, hi destaca 
l'homenatge a totes les dones que van merèixer ser part 
d'aquesta institució i que, per la seva condició de dones, es 
van veure al marge. En una part d'aquesta al·locució, 
assenyalava: "M'han acceptat, deia jo. Aquest jo incert i 
fluctuant, aquesta entitat l'existència de la qual he impugnat 
jo mateixa i que no sento delimitada si no és per unes 
quantes obres que se'm va ocórrer escriure, està aquí, tal 
com és, envoltat, acompanyat per una munió invisible de 
dones que, per ventura, hagueren hagut de rebre aquest 
honor abans que jo, fins al punt que sento temptacions 
d'apartar-me per deixar pas a les seves ombres". 

Yourcenar va viure gran part de la seva vida al poble de 
Northeast Harbor, a l'illa de Mount Desert, a l'Estat 
de Maine (EUA), en una casa anomenada Petite Plaisance, 
que ara acull un museu dedicat a ella. L'escriptora es va 
mudar a Maine a principi de la Segona Guerra Mundial. 

(Extret de la Viquipèdia)  
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