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Maria Wallace 

Maria Teresa Mir i Ros va néixer a Fenals d’Aro poc després de la Guerra Civil. Es va 
llicenciar en literatura espanyola i hispanoamericana, i té un màster en literatura 
angloirlandesa. Ha viscut a molts països, fet que l’ha convertida en una 
«desplaçada». Viu a Dublín des de 1969. I és precisament a Irlanda on esclatarà la 
seva poderosa veu poètica, en anglès. És una veu caracteritzada per alternar, d’una 
banda, una mirada detallista i íntima sobre la realitat, i, de l’altra, per projectar una 
poderosa abstracció de caire existencial. L’any 2006 va ser guardonada amb el 
prestigiós Hennessy Literary Award com a millor poeta emergent. El 2007 i el 2013, 
respectivament, es van editar dues antologies dels seus treballs. L’any 2010 va ser 
publicat el seu primer poemari, La segona ombra, en edició bilingüe anglès-català a 
cura de l’editorial L’Albí. 

Maria Wallace ha anat reconstruint la seva identitat a través de l’art: primer amb la 
pintura, i després amb la poesia, i ha fet de la creació l’autèntic lloc on viure i 
sobreviure.
A El blau de la distància, Wallace aplega poemes escrits en èpoques diverses, des 
dels anys noranta fins al moment present, i els estructura en cinc parts: Emplenant 
el buit amb veu (1990-1995), L’altre costat del vent (1995-2000), La incertesa de la 
veu del temps (2000-2005), La llum en un lloc de trànsit (2005-2010) i Paraules 
d’aigua, de vent i d’amor (2010...). Hi ha una evolució ben clara des dels poemes de 
les primeres seccions —amb una càrrega dramàtica més evident— fins a 
l’assoliment d’una veu més depurada i concisa, més fusionada amb els elements 
de la natura i més arrelada en la quotidianitat, en l’instant i en la pròpia creació.
La producció poètica de Maria Wallace es fonamenta en tres pilars que podem 
relacionar amb les paraules de MacLeish: la tangibilitat, és a dir, la voluntat de 
revelar allò que no és apreciable a ull nu; el silenci amb què el poema ha de parlar no 
pas per fer comprendre res, sinó simplement per mostrar el que és invisible, i la 
recerca de l’equilibri i de l’harmonia en la construcció de la composició poètica.

(Rosa Font)

«Els mots enllacen la veritat i la mentida, el so i el silenci». Així és com Maria Wallace 
expressa una de les seves complicitats amb la poesia: és el desig de voler ser i de 
voler habitar les textures d’aquesta membrana més permeable que té la paraula, la 
paraula reveladora des de tota la seva fondària. Un habitacle en què la poetessa no 
deixa de submergir-se amb la fam de qui busca, de qui es busca... Tota l’aventura 
poètica de Maria Wallace es desplega d’una manera polièdrica però constant, amb 
el convenciment que si hi ha alguna cosa portentosa que el viure ens revela és allò 
que justament aquest viure ens oculta.

(Roger Costa-Pau)

La poesia de Maria Wallace tracta sobre l’experiència —la viscuda, la investigada i 
la imaginada— sobre la seva vida catalana, xilena i irlandesa, per dir-ne només 
aquests tres aspectes, que s’universalitza i es converteix en paradigma, dins 
l’escriptura transversal, d’aquells escriptors que escriuen en una llengua que no és 
la seva llengua materna.
La Maria no fa ficció, fa poesia: una reelaboració vital passada pel sedàs de l’autora. 
I el procés transversal li ha comportat una riquesa de matisos que és difícil de trobar 
en altres escriptors que no han passat per itineraris semblants i que es manifesta de 
manera vivíssima en la seva poesia, en les seves llums i ombres, en els seus 
records, en la seva memòria, que destil·la amb el seu estil personal. Les imatges, els 
xiuxiuejos, les olors, la musicalitat i el ritme s’ensumen de viva veu i ens transporten 
a l’espai deliqüescent d’on provenen.

(Xavier C. Ribot)

La presentació del llibre El blau de 
la distància, de Maria Wallace, es 
farà el proper divendres 19 de 
setembre a les 20 h, a la sala de 
congressos Abat Panyelles del 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols 
(pl. del Monestir, s/n), i anirà a 
càrrec de Rosa Font Massot, 
professora i escriptora, i de Lluís 
Muntada, director de la col·lecció.
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