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ABSTRACT 

 

This investigation has been based on the fact that many female writers of the              

nineteenth century chose to use a male pseudonym, and to put in question why they               

weren’t able to sign their own artworks with their real names. To do so, it was                

necessary to get to know better the countries where they lived, the literary             

movements at the time, and the most well-known authors of each country. Having             

achieved this, their repercussions could be compared through a survey. Additionally,           

two women from each country were selected, their biographies were written down as             

well as many different aspects of their lives, such as childhood, love life...             

Furthermore, their book topics were analyzed, so their main and individual aims            

could be identified. 
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1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 
  

    1.1. HIPÒTESI 
 
Un sector considerable de la producció literària femenina del s. XIX podria veure's             

coaccionada pel fet que els seus escrits tracten temes que no són ben rebuts si són                

produïts per dones, i s'optaria per amagar les seves identitats sota pseudònims            

masculins. 

    1.2. OBJECTIUS 
 
· Investigar sobre el context social on es trobaven les escriptores de cada país 

 

· Estudiar el recorregut professional i familiar de les dones que utilitzaren un             

pseudònim masculí per poder deduir per què van emprar-lo 

 

· Conèixer l’argument d’alguns dels llibres més cèlebres de cadascuna i           

determinar-ne el tema principal 

 

· Comparar la repercussió que tingueren els seus treballs amb les obres d’autoria             

masculina provinents del mateix país a través d’una enquesta 

 

· Posar en comú les causes que les van portar a amagar el seu gènere com a                 

autores i agrupar-les, definint així la veracitat de la hipòtesi 

 

 

  

 



Treball de Recerca                                                                           La meva revolució 

   1.3. MOTIVACIÓ  

 

A l'hora de plantejar-me el tema del meu treball de recerca, vaig tenir clar que seria                

alguna matèria dins de l'àmbit humanístic o artístic, doncs són els vessants que             

sempre m'han apassionat. Una de les meves aficions preferides és la lectura, i fins              

aquest any no havia tingut un contacte tan profund amb les lletres: he començat a               

participar en un taller d’escriptura creativa, i a batxillerat aquest any estem cursant             

l’assignatura de Literatura Catalana, la qual m’apassiona. 

 

Al taller d’escriptura se’m va presentar —tot i que no per primer cop— a Caterina               

Albert i George Sand. Va ser en aquell moment que se’m va demanar que triés la                

temàtica d’aquest projecte, i em va semblar molt interessant poder ampliar la base             

dels meus coneixements històrics i literaris d’aquesta forma, descobrint personalitats          

tan valentes i impressionants com les germanes Brontë i Mary Anne Evans, entre             

d’altres.  

 

Com a dona, m’ha afectat positivament el fet d’investigar d’altres que van convertir             

la societat d’aquell temps en una de més justa i més igual per a tothom en drets i                  

oportunitats. Van apostar per la cultura i l’educació, lluitant contra els obstacles que             

se’ls presentava simplement per ser dones, no deixant enrere les seves ànsies            

d’ésser persones intel·lectuals i demostrar que també són capaces de crear obres            

tan riques i úniques que avui en dia signifiquen tant per la literatura.  
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    1.4. METODOLOGIA 
 

Per poder valorar les qüestions de la hipòtesi, ha estat necessari fer una recerca              

breu de tots els moviments literaris vigents al segle XIX, i així poder endinsar-nos en               

el corrent de pensament de l'època i una possible explicació de la temàtica de les               

obres escrites per les dones en les quals es centra aquest treball. 

 

Per a focalitzar la informació i intentar obtenir un resultat més precís de la              

investigació que s'ha dut a terme, s'ha triat tres països que van ser les principals               

potències responsables de l'evolució social i econòmica europea —França, Espanya          

i Gran Bretanya— i s'ha estudiat la circumstància històrica de cadascú, incloent-hi            

un paràgraf referent a la situació de la dona i la seva consideració. També, inclòs al                

context social de cada país, s'ha fet referència a la producció literària masculina més              

rellevant del segle, doncs les composicions femenines s'exposen més endavant,          

dins la vida de les seves respectives autores. 

 

Per a conèixer millor les circumstàncies personals de cada literata de pseudònim            

masculí, s'ha realitzat una exhaustiva recerca de les seves vides tant artístiques            

com familiars, mencionant els seus afers amorosos, formatius, les crítiques rebudes           

per part del públic i, òbviament, les seves obres més rellevants. 

 

Un cop s'ha obtingut tota la informació de les autores, s'ha elaborat una enquesta              

per a indagar la importància actual que es dona a les seves obres tant en àmbit                

cultural com dins la formació acadèmica. També s’ha comparat la seva popularitat            

amb les obres redactades per figures masculines. 

 

Finalment, després de fer els gràfics amb les respostes recollides de les enquestes,             

s'ha dibuixat una taula on es comparen tots els motius que s'ha trobat cada literata               

que les hagi pogut fer optar a firmar els seus escrits amb un nom o altre. 
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2. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

    2.1. MOVIMENTS LITERARIS DEL SEGLE XIX 

 
Al llarg del temps, els escriptors han estat influenciats pels fets històrics que els ha               

tocat viure, i aquests han estat els factors que, ja sent de manera directa o indirecta,                

han instaurat certs estils de redacció i algunes característiques que han marcat l'ús i              

el significat del llenguatge de manera general. 

 

Aquestes tendències es mantenien mentre els escriptors d'aquella època         

consideréssin que eren les més adequades i s'hi identificaven, i quan els artistes             

sentien la necessitat de distingir-se i allunyar-se de les normes prescriptives, se            

substituïen per un altre corrent literari de manera natural, sense justificar que la             

difusió d’un nou corrent tanqués de manera definitiva el seu precedent. 

 

A l'Europa del segle XIX, el principal moviment literari va ser el Romanticisme, situat              

en la primera meitat del segle, succeït pel Realisme i el Naturalisme, que varen              

durar fins el 1900. 

 

          2.1.1. Romanticisme 
 

El romanticisme neix a Alemanya i a Regne Unit durant les últimes dècades del              

segle XVIII, com a revolta contra el pensament racional i rígid de la Il·lustració.              

Consisteix en crear la percepció del món a partir d'un sentiment propi i particular, i               

creixen les ànsies d'expressar-se fora de la serenitat i el formalisme. 

 

El poeta i filòsof anglès Samuel Taylor Coleridge, junt amb altres literats com els              

alemanys Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin i E. T.            

A. Hoffmann, van ser els pares d'aquest moviment. 
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Les característiques principals i més comunes que ens permeten reconèixer aquest           

corrent literari són l'individualisme; el pensament irracional que dona protagonisme a           

les emocions, els somnis i les fantasies; la defensa de la llibertat en la moral, l'art i la                  

política; l'idealisme; el nacionalisme, que al contrari del pensament del          

neoclassicisme , defensava la identitat individual de cada país; la visió subjectiva de            1

la realitat; i l'exotisme, rebutjant la societat moderna que comença a           

desenvolupar-se, evadint-se a territoris llunyans o que encara no estan dominats per            

la civilització europea. 

 

          2.1.2. Realisme 
 

El Realisme va néixer a França a mitjans del segle XIX, quan el Romanticisme              

encara era vigent. Els escriptors van anar incorporant als seus escrits aquest nou             

model literari incentivat per la Revolució Industrial i la clara separació de classes,             2

els avenços científics, les noves doctrines filosòfiques, el positivisme i el pensament            

de la il·lustració, que semblaven guiar l'evolució de la societat. 

 

El Realisme, com bé indica la seva denominació, és un moviment que tracta de              

l’exposició objectiva de la societat d'aquell temps: els obstacles que se'ls           

presentaven, el tarannà de la conducta humana i els escenaris on solia trobar-se la              

població.  

 

Aquesta pauta literària va ser establerta principalment pel pintor francès Gustave           

Courbet, i els escriptors Honoré de Balzac, Gustave Flaubert i Henri Beyle, conegut             

com a Stendhal. 

 

Donat el context social d'aquest moviment literari, és evident que uns dels trets més              

destacants que el caracteritzen siguin: la versemblança, la sobrietat i la senzillesa            

1 Neoclassicisme: Moviment artístic i literari, a cavall entre el segle XVIII i el XIX, que es caracteritza 
pel retorn a les formes i als temes canònics de la tradició grega i llatina. 
 
2 Revolució Industrial: Moviment social i econòmic caracteritzat per l’aparició d’una gran quantitat de 
màquines que substitueixen l’esforç humà en les tasques productives. 
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de les descripcions; la reproducció del mètode científic, intentant mostrar la realitat            

d’una forma exacta i concisa; la presència d'un narrador omniscient per així defugir             

la presentació d’una visió personal al lector; i la forma de novel·la com a gènere               

preferent. 

 

          2.1.3. Naturalisme 

 

El Naturalisme és un moviment artístic que sorgí de la mà d’Émile Zola, amb la seva                

obra La novel·la experimental, a finals del segle XIX, com una mena de prolongació              

del realisme.  

Imatge 1: Émile Édouard Charles Antoine Zola, autor de La novel·la experimental. 

 

Aquesta tendència literària no només també es basa en l’objectivitat i l’empirisme,            

sinó que a més, creu que les condicions socials i econòmiques, l’instint i les              

emocions regeixen la conducta humana, acollint com a idea principal el           

determinisme biològic segons l’herència de Charles Darwin i l’econòmic de Karl           

Marx, rebutjant amb totalitat el lliure albir.  

 

Els principis del Naturalisme són el control de l'existència humana per forces alienes             

a la voluntat pròpia, la valoració dels conceptes «bonic» i «lleig» de manera             

indiferent, el protagonisme dels personatges pertanyents a una classe social baixa i            

la utilització del llenguatge popular i paraules pertanyents a un argot. 
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    2.2. SITUACIÓ HISTÒRICA I LITERÀRIA 

 

Com s'explica a l’inici de la introducció al tema, els moviments literaris sorgeixen a              

partir de certes variacions en el funcionament i el pensament de la societat. Els              

canvis d'aquest segle van provocar un notori augment de la producció literària en el              

Regne Unit i França, fet que, no gaire sorprenentment, ha donat peu a la creació de                

moltes de les obres considerades clàssics de la literatura universal. 

 

El segle XIX, també conegut com el segle de la industrialització, es distingeix per ser               

un període de grans canvis per a la història de la humanitat. Normalment, les              

alteracions a gran escala s'originen en punts concrets, i en aquest cas, els dos              

països mencionats anteriorment varen ser els principals responsables de la reforma           

que va marcar l'inici de l'era contemporània. 

 

La tria d'aquests estats com a nucli de la investigació sobre les dones escriptores              

del segle XIX s'explica amb la convicció d'una possible presència femenina           

intel·lectual més evident que en altres països d'estructura similar. 

 

La hipòtesi plantejada no només s'enfoca en les nacions més transcendents, sinó            

que també se centra en un país que, com Regne Unit i França, patí moltes               

transformacions socials i polítiques, però de forma més indirecta i gradual: Espanya. 

 

La història de la literatura espanyola es nodrí de les obres resultants d'aquella             

època, sobretot de la producció poètica, on van haver-hi moltes creacions que ara             

són part del repertori tradicional de la llengua. Per aquesta raó, i l’afinitat i el desig                

d’ampliar coneixements sobre la cultura autòctona, Espanya també s’ha tingut en           

compte alhora de triar els territoris on se centraria l’estudi del moviment de             

pseudònims per part de les escriptores d’aquell temps.  
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          2.2.1. Context social del Regne Unit 

 

El Regne Unit del segle XIX era una monarquia dirigida per la reina Victòria I, d'ella                

sorgí el nom que se li atribuí a l'etapa de màxima esplendor compresa entre els anys                

1837 i 1901: l'Època victoriana. El país es va convertir en la primera potència              

mundial per la prosperitat de la seva economia i l'extensió i la importància del seu               

imperi colonial. També patí extraordinaris canvis culturals, polítics, econòmics,         

industrials i científics. 

 

Imatge 2: Colonització britànica en la seva màxima expansió territorial, 1921. 

 

A l’inici d'aquesta era, Anglaterra va esdevenir la primera nació a experimentar la             

Revolució Industrial, fet històric que comportà l'increment de la població i l'aparició            

d'una societat industrial i urbana. Hi hagué millores d'aparells que contribuïren a la             

producció per part d'inventors anglesos, com la màquina de vapor, per James Watt,             

o la màquina de filar, per Samuel Crompton. 

 

El sistema polític consistia en l'alternança dels dos partits principals: els           

conservadors i els liberals. El primer va ser dirigit per dos grans polítics i confidents               

de la reina Victòria I, que encapçalava una monarquia parlamentària: Peel i Disraeli;             

i el partit liberal, també proper amb la corona, va ser manejat pels ministres              

Palmerston i Gladstone. 
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Pel que fa a la consideració que rebia la dona per part de la societat, pensadors com                 

John Stuart Mill, que afirmava en el seu assaig The subjection of women (1869) que               

«El principi que regula les relacions socials existents entre els dos sexes— la             

subordinació legal d’un sexe a l’altre— és incorrecte en si, i un dels impediments              

cap a la millora humana; pot ser canviat per un principi d’igualtat perfecta, admetent              

cap poder o privilegi per una banda, ni incapacitat per l’altre.», o Jeremy Bentham,              

van ser dels primers a fer créixer en les dones les ànsies d'emprendre la lluita pels                

seus drets i la democratització. No obstant, la Revolució Industrial va fer que la              

diferència entre el treball domèstic i el laboral augmentés, creant una reducció de             

l’espai femení en la producció i forçant a les dones a quedar-se a casa, sense rebre                

cap remuneració. Això va implicar una major dependència dels homes i els seus             

ingressos, i un increment en l'analfabetisme i infravaloració d'aquestes. 

 

                       2.2.1.1. Producció literària masculina 

 

Durant aquest període de temps, va haver-hi grans escriptors que crearen obres que             

esdevindrien clàssics de la literatura anglesa, com Charles Lutwidge Dodgson,          

conegut com a Lewis Carroll, que va escriure la cèlebre història d'Alice's Adventures             

in Wonderland i les seves seqüeles Through the Looking-Glass i What Alice Found             

There. Charles Dickens, un altre famós escriptor, és recordat per les seves novel·les             

Oliver Twist i A Christmas Carol.  

 

També va passar a la història el novel·lista escocès Robert Louis Balfour Stevenson,             

amb obres com Treasure Island i Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, escrit l'any          

1886; i Oscar Wilde, que tot i tenir només una novel·la, The Picture of Dorian Gray,                

també va escriure petites històries que tingueren molt d'èxit, com Lord Arthur            

Savile's Crime. 
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Cap a finals d'aquesta època també nasqueren personatges mítics com Sherlock           

Holmes, de la mà d'Arthur Conan Doyle; Mowgli, de The Jungle Book, per Rudyard              

Kipling; o Dracula, escrit per Bram Stoker l'any 1897. 

 

          2.2.2. Context social de França 

 

França encara patia les seqüeles de la Revolució de 1789 quan començà el segle              

XIX. El militar Napoleó Bonaparte va fer un cop d'estat l'any 1799, i cinc anys               

després es proclamà emperador. Així, el país va passar a ser oficialment un imperi. 

Imatge 3: Imperi Napoleònic en l’any 1812. 
 

Com el Regne Unit, França va viure una gran expansió territorial, coneguda com a              

Primer Imperi Francès, que també tenia moltes colònies amb el nom de França             

d'Ultramar. 

 

La Revolució Industrial no va significar cap creixement ni millora econòmica del            

territori, sinó que va demostrar la seva lenta adaptació de forma gradual als canvis              

de producció que s'estaven estenent pel continent. 
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L'any 1826, una nova branca dins de l'art va néixer amb el químic francès              

Joseph-Nicéphore Niépce, que va aconseguir per primer cop a la història capturar            

una imatge sobre una placa de zinc. Els artistes dedicats a la pintura i l'escultura, en                

veure que la fotografia era un mètode més ràpid i fàcil per captar la realitat, van                

optar per manifestar-se amb obres plàstiques més variades i extremes, tenint com a             

models elements abstractes. 

 

En referència als drets i la dignitat de la dona, tot i que s'havien portat a terme                 

diversos intents reivindicatius, com per exemple la       

Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana que           

va escriure l'activista revolucionària Olímpia de Gouges,       

no es va poder avançar en la percepció que l'home tenia           

ni evitar comentaris com el que pronuncià Jean Jacques         

Rousseau en 1791: «Les dones no fan bé queixant-se         

de la desigualtat de les lleis fetes per l'home. Aquesta          

desigualtat no és creació dels homes, o en tot cas no és            

resultat d'un simple prejudici, sinó de la raó». [1] 
Imatge 4: Pintura d’Olímpia de Gouges. 
 

                       2.2.2.1. Producció literària masculina 

 

La literatura francesa va ser marcada per alguns autors que passaren a la posteritat,              

com Jules Verne, del qual es destaquen novel·les de ciència-ficció com Voyage au             

centre de la Terre, Vingt mille lieues sous les mers o Le Tour du monde en                

quatre-vingts jours.  

 

També tingueren un gran pes les obres de Les Trois Mousquetaires i Le comte de               

Monte-Cristo d’Alexandre Dumas; Le masque, La Vendetta i La Maison Tellier, per            

Guy de Maupassant; La Comédie humaine de Honoré de Balzac; i Les Fleurs du              

mal i Les Paradis artificiels, escrites pel poeta Charles Baudelaire. 
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El jove poeta Arthur Rimbaud va publicar amb no més de vint            

anys alguns grans poemes com Lettres du voyant i Le          

bateau ivre.  

 

Víctor Hugo va escriure la tan coneguda novel·la de Les          

misérables, de la qual més endavant se’n va fer un gran           

nombre d’adaptacions al cinema, teatre, música i televisió,        

fet que va fer créixer la seva fama arreu del món. 

 
Imatge 5: Retrat del poeta Arthur Rimbaud a l’edat de 17 anys. 
 

          2.2.3. Context social d’Espanya 

 

Durant el segle XIX Espanya es va transformar profundament, ja que se’n va             

modernitzar l'agricultura i va néixer la indústria moderna a certes zones del país. A              

més, la vella monarquia absoluta es va substituir per una parlamentària i            

constitucional. També va desaparèixer la Inquisició i els drets senyorials, i l'antiga            

societat feudal va donar l'arribada d'una societat de classes, composta per l’alta, la             

classe mitjana i els obrers. 

 

Tot aquest procés de renovació va ser denominat Revolució Industrial i           

liberal-burgesa. Va ser semblant a la de l’Europa occidental, encara que a Espanya,             

la industrialització no va aconseguir tenir un gran desenvolupament. A més,           

l'agricultura va continuar sent el sector més important de l'economia espanyola. [2] 

 

Respecte a la situació de la dona, a partir de la Revolució del 1789, el moviment                

sufragista va començar a créixer, però no van assolir el propòsit com a tal. El               

liberalisme i les distintes revolucions, així com la societat industrial, només va obrir             
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la porta de les dones cap al treball en condicions d'extrema explotació i desigualtat              

en fàbriques i mines.  

 

                       2.2.3.1. Producció literària masculina 

 

Durant el s. XIX, la literatura espanyola es nodrí de la ideologia del liberalisme, fruit               

de la Revolució Francesa. Es podria dir que als inicis del segle, els espanyols eren               

més il·lustrats que els seus avantpassats. Potser és aquest el factor que justifica la              

seva inferioritat i escassa repercussió en el seu temps, ja que el govern els impedia               

publicar sempre que d'entre les seves obres s'amagués una crítica de la realitat             

vigent d’aleshores. 

 

Sorgiren escriptors com José Padilla, que va escriure la novel·la dramàtica Don            

Juan Tenorio; Una antigualla de Sevilla, de El Duque de Tormes; La regenta, per              

Leopoldo García-Alas y Ureña, també conegut com Clarín; Benito Pérez Galdós, de            

finals de segle i principis del XX, va escriure Doña Perfecta; Joaquín Abati, que va               

produir España nueva i No te ofendas, Beatriz, entre d’altres; i poetes com José              

Espronceda, amb El estudiante de Salamanca, Adolfo Bécquer, amb Rimas; i l’inici            

del primer llibre d’Antonio Machado, Soledades, poemari que s’acabaria d’escriure          

l’any 1902, ja fora del segle XIX. 
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3. BIOGRAFIES D’AUTORES AMB PSEUDÒNIM MASCULÍ 

 

Per tal d'assolir un dels objectius més vitals que ens portarà a concloure la veracitat               

de la hipòtesi plantejada, s'ha fet un estudi biogràfic de totes les dones més              

destacables de cada país triat, coneixent així detalls de la seva vida, tant pública              

com privada, que ens puguin portar a determinar la verdadera raó per la qual van               

triar utilitzar un pseudònim masculí. S’ha de tenir en compte el nombre reduït             

d’escriptores de l’època, i encara més petit si es tracta sols de les que van utilitzar                

un pseudònim masculí. 

 

A les biografies es fa referència a l'ambient on visqueren les seves infanteses, les              

seves fonts de formació, precisant si foren autodidactes o van comptar amb una             

educació formal; i als fets anteriors a les seves primeres publicacions que poguessin             

esdevenir properes temàtiques de les seves obres o que poguessin explicar certes            

conductes i pensament que es reflecteixen a l'hora d'escriure. També es parla de les              

seves vides amoroses i familiars, i la interacció que tenien amb la societat. Es              

presenten els llibres que van escriure i publicar, i s'explica l'argument dels més             

cèlebres, l'acceptació del públic i les crítiques que van arribar a rebre. 
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    3.1.  AUTORES BRITÀNIQUES 

          3.1.1. George Eliot 

 

Mary Anne Evans va néixer el 22 de novembre de 1819           

a Chilvers Coton, un poble rural de Warwickshire,        

Anglaterra. Filla de Robert Evans i Christiana Pearson        

Evans, va ser la petita dels tres germans de la casa.           

Era una família amb un nivell econòmic mitjà, el seu          

pare era fuster i la seva mare pertanyia a un llinatge           

adinerat i propietari de moltes terres.  

 

 
Imatge 6: Mary Anne Evans. 

 

Quan Mary Anne només tenia quatre mesos, es mudaren tots a Griff House,             

Cambridge, a un habitatge de grans magnituds en el qual passà tota la seva              

infantesa i joventut. En tenir quatre anys, van portar-la junt amb la seva germana              

Chrissey a un internat d'Attleborough, i als nou van enviar-les a un col·legi major de               

Nuneaton, on rebé una gran influència evangèlica de la seva institutriu Maria Lewis.             

Des de ben petita ja demostrava interès per la filosofia, la religió, la literatura, la               

ciència i els idiomes.  

 

Arran del casament de la seva germana gran i la mort de la seva mare l'any 1836, la                  

jove es va veure obligada a deixar els estudis i tornar-se autodidacta per ajudar el               

seu pare a administrar la casa. En 1841, ells dos es van mudar a Coventry, on,                

després d'haver llegit An Inquiry Concerning the Origin of Christianity de Charles            

Hennell, va posar en dubte la seva fe. Sense intenció d'assossegar els conflictes             

familiars que es crearen a partir de la seva nova postura agnòstica, va portar a               

terme la seva primera labor literària: una traducció de Das Leben Jesu für das              

deutsche Volk bearbeitet, del teòleg alemany David Strauss, que considerava el Nou            
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Testament com a un conjunt de relats mítics, en contenir elements que no poden              

explicar-se racionalment. També va traduir una altra obra de crítica religiosa, Das            

Wesen des Christentums (L'Essència del cristianisme) de Feuerbach.  

 

En 1949 el seu pare va morir i en quedar-se sola, viatjà per tot Europa i va decidir                  

instal·lar-se a Londres permanentment. Temps més tard, es va posar en contacte            

amb la premsa escrivint ressenyes de llibres per la revista «The Westminster            

Review», de tendència positivista i radical. Va ser nomenada subdirectora, i aquesta            

oportunitat va permetre-li conèixer algunes figures literàries principals del seu temps,           

com Herbert Spencer, els sufragistes John Stuart Mill i         

Harriet Martineau, i el que seria el seu futur company de           

vida, el filòsof George Henry Lewes.  

 

Lewes estava casat amb Agnes Jervis, però acordà tenir un          

matrimoni obert, tot i els tres fills que havien tingut junts. Va            

acceptar públicament l’amor que sentia per Mary Anne i va          

anar-se’n a viure amb ella. 

 
Imatge 7: Xilografia de George Henry Lewes, 1876. 

 

Va ser ell qui va animar a Mary Anne Evans a escriure i treure profit de les seves                  

redaccions. El seu primer relat, Amos Bartos (1856), ja firmat com a George Eliot, va               

ser una de les tres històries que formarien la seva opera prima que publicà a               

«Blackwood´s Edinburgh Magazine», Scenes of Clerical Life (1858), junt amb els           

altres dos escrits Gilfil's Love Story i Janet's Repentance, que tindrien com a tema              

principal fragments de les vides dels habitants de Warwickshire, el seu poble natal. 

 

Mary Anne Evans no era gens apassionada del gènere novel·lístic, des de jove             

l'havia considerat una forma de text literari ple d'històries absurdes i recursos poc             

originals empleats per cridar l'atenció del lector. És més, va fer un recull dels seus               

arguments adversos a la narrativa i n’escrigué un assaig l’any 1856, titulat Silly             

Novels by Lady Novelists, que s’unia a la crítica contra les dones escriptores del seu               
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temps. Opinava que la gran majoria només escrivien novel·les romàntiques i no            

sabien anar més enllà. És per aquesta raó que Evans va decidir utilitzar un              

pseudònim masculí des de la seva primera publicació, doncs aquest recurs li            

estalviaria haver de lluitar contra l'etiqueta monotemàtica que tant condemnava i           

tenir més facilitat a l'hora de publicar i vendre la seva feina. 

 

Contràriament a les seves conviccions, amb quaranta anys va escriure la primera de             

les seves novel·les: Adam Bede (1859). Fou un èxit instantani precursor de la fama              

que tindria l’escriptora més endavant, i provocà la curiositat dels aficionats, els            

quals, fruit de la fixació de saber qui n’era el veritable autor, van proposar diversos               

possibles personatges responsables de l’escriptura d’aquell llibre, entre ells un tal           

Joseph Liggins. 

 

Segons les temàtiques i la forma de redacció de les seves obres, s’ha pogut perfilar               

el caràcter de Mary Anne Evans: només amb les seves primeres produccions ja es              

por deduir la seva serietat i capacitat d’indagació psicològica, llunyanes al           

romanticisme que tant criticava.  

 

L’any després d’escriure Adam Bede, publicà The Mill on the Floss, un relat             

clarament esquitxat per alguns records autobiogràfics de la infantesa i una           

protagonista amb una vida amorosa turbulenta i víctima de crítiques dels papers            

secundaris que apareixen a la història.  

 

També va utilitzar com a recurs les seves memòries infantils a Silas Marner (1861),              

considerada per la crítica una de les seves millors produccions. El personatge            

principal que dona nom al llibre és un home consumit per la solitud i la ràbia que rep                  

la inesperada visita d’una nena òrfena, la qual canvia la seva manera de veure el               

món.  

 

25 



Treball de Recerca                                                                           La meva revolució 

Imatge 8: Portada de The Mill on the Floss, edició de 1869. Al centre de la pàgina es pot observar la                     

frase «In their death they were not divided» (A la seva mort no van ser dividits), que resulta ser un                    

fragment extret de la Bíblia, 2 Samuel 1:23: «Saül i Jonathan, estimats i volguts; ni en la seva vida ni                    

en la seva mort van ser separats; eren més lleugers que àguiles, més forts que lleons!». Aquesta                 

oració dona una pista evident de quin final té l’obra.  

 

Quan va estar dos anys viatjant per Europa en morir el seu pare, un dels països que                 

va visitar fou Itàlia, que va ser la seva inspiració per a escriure la seva quarta                

novel·la i primera històrica, Romola (1863). Aquesta va aparèixer per primer cop            

repartida en catorze parts a la revista «The Cornhill Magazine» des del juliol de 1862               

fins a l’agost de 1863. Estava ambientada a la Florència del segle XV, i tractava               

l’estil de vida d’època que es portava en aquella ciutat des d’un punt de vista               

intel·lectual, religiós, artístic i social. 

 

Felix Holt, the Radical (1866) va ser la seva següent obra, que presentava de forma               

nítida el panorama de la política anglesa del moment. L’any 1871 va publicar             

Middlemarch: A Study of Provincial Life, un dels llibres més ben considerats de la              

literatura britànica. Virginia Woolf, una gran escriptora, afirmà que es tracta d'«un            

llibre magnífic que és, amb totes les seves imperfeccions, una de les poques             

novel·les angleses escrites per a adults». Cinc anys després escrigué Daniel           3

Deronda, en la qual atacà l’antisemitisme i simpatitzà amb el nacionalisme jueu.  

3 Virginia Woolf, The Common Reader, 1925, p. 175. 
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George Eliot no només va crear literatura novel·lística, sinó que també produí alguns             

assajos com The influence of rationalism, de 1865 i Impressions of Theophrastus            

Such, escrit l’any 1879. El l’àmbit poètic, tot i no tenir tanta repercusió com el la                

prosa, també va llençar algunes composicions: Agatha, 1869; Brother and Sister,           

1869;  Stradivarius, 1873; i A Minor Prophet, escrita l’any 1874, entre d’altres.  

 

Després de la mort de Lewes en 1878, va deixar pràcticament d’escriure i començà              

a portar un estil de vida més tranquil. El 6 de maig de 1880 es va casar amb un                   

home 21 anys més petit que ella, John Walter Cross, un gran amic d’ella i del seu                 

amant, i l’administrador de la seva fortuna. També fou el seu primer biograf més              

endavant.  

 

Set mesos després a la ciutat de Londres, el 22 de desembre, Mary Anne Evans               

moria de nefropatia, una malaltia que afecta els ronyons. John Walter va demanar             

enterrar-la a l’abadia de Westminster, però la petició va ser rebutjada. Per això, el              

seu cos va acabar reposant al cementiri de Highgate, al nord de Londres, a una               

tomba propera al seu simpatitzant ideològic Karl Marx. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imatge 9: Tomba de George Eliot, amb l’inscripció Of those immortal dead who live again/ In minds 

made better by their presence, un fragment del seu poema O May I Join the Choir Invisible! de 1884.  
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          3.1.2. Currer, Ellis i Acton Bell 

  
La família Brontë era composta per vuit       

membres: Patrick Brunty, el pare, que va       

canviar formalment l’ortografia del seu     

cognom de Brunty a Brontë; Maria Branwell,       

la mare; i els seus sis fills. Ells eren Maria,          

Elizabeth, Charotte, Emily Jane, Patrick     

Branwell i Anne. Les tres noies més petites —         

Charlotte, Emily i Anne— van dedicar-se a la        

literatura i utilitzaren els noms ficticis de       

Currer, Ellis i Acton amb el cognom Bell, sent         

també així germanes en la ficció. 
Imatge 10: Aquarel·la de les germanes Brontë al voltant de 1838.  

S’estima que l’autor de la pintura és Sir Edwin Landseer. 
 

Charlotte Brontë (21 d'abril de 1816) va néixer a West Yorkshire, un comtat             

d'Anglaterra, on també nasqueren les seves germanes Emily (30 de juliol de 1818) i              

Anne (17 de gener de 1820). Quan la filla més gran tenia sis anys, la família es                 

traslladà a la casa sacerdotal d'Haworth, doncs el seu pare era un pastor anglicà. Un               

any després, la seva dona va patir un càncer d'úter al qual no va sobreviure i va                 

portar-la a la mort el 15 de setembre de 1821, amb 38 anys. Per ajudar Patrick en la                  

seva viduïtat, la germana soltera de Maria, Elizabeth Brandwell, va instal·lar-se a            

casa seva amb la intenció de passar-hi només un parell de mesos, tot i que va                

acabar estant-hi més d'una trentena d’anys. 

 

Enmig de la tragèdia de la mort de Maria Branwell, els infants van començar a               

agafar l'hàbit d'aïllar-se en una sala de la casa que anomenaven «L'Estudi dels             

nens». Allí llegien tota mena d'obres que el seu pare els posava a l'abast. Però no                

només els oferia lectures d'assumptes teològics, sinó també escrits fets per una            
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gran varietat de filòsofs i escriptors, com Plató, Tucídides, Thackeray, Byron,           

Dante…  

 

Al juliol de 1824, el seu pare va enviar les nenes a Clergy Daughters School Cowan                

Bridge, a Lancanshire, un internat femení d'ideals calvinistes . A Patrick Branwell, en            4

ser l'únic baró, no li buscà cap formació externa, doncs es veia capaç d'educar-lo pel               

seu compte, instruir-lo amb les seves doctrines conservadores i potenciar el seu            

talent amb la pintura i la música. L'estança en aquella escola fou una experiència              

traumàtica per a les noies, ja que el tracte i les condicions de vida allí eren molt                 

dures: les alumnes eren obligades a resar durant hores seguides, estant en dejú i              

passant fred. També hi havia càstigs molt durs que van marcar les Brontë, sobretot              

Charlotte, que va incloure aquells mètodes severs i d'altres circumstàncies al col·legi            

de la seva novel·la Jane Eyre, de 1847.  

 

El nivell d'higiene de l'internat era tan baix que Maria, la germana gran de la família,                

va emmalaltir de febre tifoide, que sorgeix a causa d'aigua o menjar contaminat amb              

femta. Elizabeth, la segona, igualment es contagià. Totes dues van acabar morint a             

casa en ser enviades des de l'internat en un estat avançat de la malaltia. Maria morí                

amb 12 anys, el 6 de maig de 1825, i Elizabeth amb 11, el 15 de juny del mateix                   

any. Per aquesta raó, el pastor anglicà va treure de l’internat a les seves filles i les                 

tornà a casa. 

 

Els quatre germans restants eren unes rara avis, posseïen un grau enorme            

d'intel·ligència i una habilitat sorprenent amb les paraules, tant per escriure com per             

debatre. La imaginació també era un dels seus punts forts, que clarament            

demostraven inventant-se mons increïbles: als inicis de l’any 1829, Charlotte i           

Branwell van crear «Angria», mentre que Emily i Anne van idear «Gondal».            

Escrivien les històries d’aquests universos paral·lels en uns quaderns minúsculs que           

només es podien llegir amb lupa. Al museu dedicat a la família, el Brontë Parsonage               

4 Calvinisme: Doctrina religiosa protestant que va tenir el seu origen en les idees del teòleg francès                 
Joan Calví (1509-1564); es caracteritza per negar la presència real de Crist en l'Eucaristia, per creure                
en la importància essencial de la fe dels homes enfront de les obres i en la predestinació. 
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Museum, el que abans era casa seva, es conserven un centenar d’aquests llibrets             

creats de la saga d’«Angria», encara que desgraciadament no s’ha trobat cap de les              

cròniques de «Gondal», excepte algun poema d’Emily. Ella mai deixà de costat el             

seu país imaginari, a diferència de les seves germanes. És més, a Wuthering             

Heights (Cims borrascosos), la seva única obra, s’hi pot trobar una gran relació amb              

aquests relats fantasiosos per l’ambient i el to que utilitza.  

 

A l’any 1831, el pare de la família va emmalaltir i va decidir enviar Charlotte, la que                 

ara era la més gran, a una altra escola de millors condicions, el Roe Head, on                

només va ser-hi un any. Allí va enviar-li algunes cartes amb fragments dels seus              

escrits a Robert Southey, un poeta anglès de la primera generació romàntica. Ell li              

va respondre que, tot i que eren bons, la literatura no podia ser l’objectiu de la vida                 

d’una dona. Amb aquest missatge es va quedar profundament afectada, però no va             

permetre que la desmotivés i deixés enrere la seva gran passió.  

 

Quatre anys després, quan ja en tenia divuit, van trucar-la per oferir-li un lloc de               

treball en aquella mateixa escola. Ella acceptà,       

i s’emportà també a la seva germana Emily a         

fer de professora. Les dues odiaven la seva        

feina, però la necessitaven per a guanyar       

alguns diners. Les seves úniques sortides com       

a dones de l’època eren el matrimoni o exercir         

d’institutriu, però no volien cap de les dues        

opcions, doncs la primera mai l’havien desitjat i        

no l’havien tingut mai present, i la segona les         

esgotava i no les permetia expressar la seva        

creativitat. 

Imatge 11: El professor de literatura anglesa 

 i director de l’acadèmia, Constantin Heger. 
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Amb la voluntat de fer més seu el terreny de l’educació, van voler establir les seves                

normes creant una escola privada, projecte que no va triomfar. Davant la idea             

fallida, van ingressar en un internat privat de Brussel·les, on es consolaven amb el              

pensament que almenys així podrien millorar el seu francès mentre seguien fent            

d’institutrius. Allí, Charlotte, amb 26 anys, va conèixer el seu primer amor no             

correspost: el director de l’acadèmia, Constantin Heger, un home casat amb fills i             

més gran que ella.  

 

Per la seva germana, l’aprenentatge del francès no era motivació suficient. Es            

sospita que Emily tenia la síndrome d’Àsperguer pel seu temperament delicat, els            

seus estats d’ànims inestables i la seva predilecció per la soletat. L’acumulació de             

tots aquests factors i les condicions de la seva feina la consumien. Com a              

conseqüència, va deixar de menjar, fet que li succeïa cada cop que tenia un cop               

emocional fort, com quan era petita i va patir les morts d’alguns membres de la seva                

família. 

 

La tieta de les Brontë, que seguia a casa junt amb l’Anne i el Branwell, va morir, i les                   

germanes es van veure obligades a tornar a Haworth. Passat un temps, els dos més               

petits van decidir que ja era l’hora aportar més diners a casa: Annie va anar a fer                 

d’institutriu a una ciutat propera a Nova York, i el seu germà va anar a parar a la                  

mateixa casa. Emily no es veia capaç de tornar a Bèlgica, però Charlotte no podia               

suportar no estar al costat de Heger, així que se n’anà altre cop a l’internat. Durant                

aquell any de 1842, li enviava cartes d’amor que mai van correspostes. Gràcies a              

que la seva dona les trobava a la paperera i les guardava, quatre epístoles              

d’aquelles ara es guarden al British Museum.  

 

Aquesta situació va inspirar-la per a escriure, no gaires anys després, la novel·la             

The Professor, publicada pòstumament el 1857.  
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Imatge 12: Carta de Charlotte Brontë a Constantin Heger. 

 

A l’any 1845, els germans Brontë tornaven a estar tots reunits a casa. A Patrick               

Branwell l'havien fet fora després del seu enamorament profund amb la senyora de             

la família on instruïa. Sumit en la depressió, va tornar a Haworth addicte a l'opi,               

l'alcohol i amb un comportament fora de si. Les seves germanes, que sempre             

l'havien adorat, ara es veien responsables de tenir cura d'ell. 

 

Cap a finals d'aquell any, Charlotte va descobrir el gran talent que tenia Emily per               

escriure poesia, i arran d'això, van decidir autopublicar un recull de poemes de totes              

tres. Van titular l'obra amb el nom de Poems (1846), i el van firmar amb els noms de                  

Currer, Ellis i Acton Bell, assignant a cadascuna, respectivament, les primeres           

lletres del seu nom com a pseudònims, de forma que ningú, ni tan sols els seus                

editors, coneixien la seva autèntica identitat. El cognom el van agafar de l’ajudant             

del seu pare, Arthur Bell Nicholls.  

 

Esperaven poder vendre'n més que si haguessin posat els seus noms verdaders,            

per així guanyar els suficients diners per sustentar-se a elles, al seu pare i al seu                

germà en estat de decadència. El seu pla no va funcionar: només es van vendre dos                

exemplars, però elles no van desistir. Van veure que aquella potser era l'única             

manera que tenien de mantenir la casa alhora que feien el que més els agradava.  
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Aquella va ser l'espurna que es necessitava perquè Charlotte s'entusiasmés a           

escriure i publicar, també amb el pseudònim de Currer Bell, la seva primera novel·la              

individual: Jane Eyre (1847). Aquesta obra va causar un gran revolt en la societat, ja               

que parlava sense embuts sobre els pensaments i les passions de la protagonista.             

El relat contenia molts detalls autobiogràfics clarament detectables. 

 

El desembre d’aquell mateix any també es publicà la primera obra d’Anne, Agnes             

Grey, que tracta de les experiències d’una dona jove que, desesperada per la             

situació econòmica en què es trobava la seva família, es veu forçada a fer              

d’institutriu. No va tenir tant d’èxit com Charlotte, però també rebé una bona acollida              

per part del públic i la temàtica també era basada en fets reals.  

 

Emily, alhora que la seva germana presentava públicament Agnes Grey, va           

començar a redactar la seva primera i única obra literària, la tan coneguda             

Wuthering Heights, que va treure al juliol de l’any següent (1848). De les tres              

publicacions de la família, la d’ella fou la menys acceptada: la brutalitat i la força dels                

sentiments i la intensitat de l’amor i l’odi constantment presents al llarg del relat van               

fer que es catalogués el llibre com a salvatge i primitiu.           

Recordem que en aquesta època, a mitjans del segle         

XIX, el moviment literari principal era el realisme, ple de          

sobrietat, versemblança i senzillesa; i Wuthering      

Heights va suposar un trencament fort contra aquella        

tendència. Els crítics actuals accepten que és molt        

sorprenent que Emily, una noia dèbil de salut i aïllada          

de la societat durant la majoria de la seva vida, fos           

capaç de tenir i reflectir en paraules uns pensaments         

amb tanta intensitat i passió.  

Imatge 13: Les germanes Brontë pintades pel seu germà Patrick Branwell (cap al 1834). La taca                

groga de pintura amaga la seva figura que inicialment havia pintat enmig d'elles. Però en tornar a                 

casa enganxat a l'alcohol i les drogues, es va considerar un fracàs per a la família i va decidir                   

esborrar-se del retrat.  
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A causa de la confusió i l'especulació sobre la identitat de les autores de les               

diferents novel·les, elles mateixes van decidir revelar la seva identitat mitjançant una            

visita a Londres en la qual es van donar a conèixer als seus editors i que va tenir                  

una gran repercussió social en la capital. [3] 

 

Aquell mateix any, el seu germà va patir una recaiguda molt forta. Emily va estar               

sempre al seu costat cuidant-lo i guarint-lo, però no va servir de gaire: Patrick              

Branwell va morir el 24 de setembre de 1848 de tuberculosi i delirium tremens, que               

en el seu cas fou per una forma greu d’absència d’alcohol després d’una gran              

ingesta. Emily, en estar tant de temps al seu costat també va contraure tuberculosi, i               

en veure’l morir va tornar a negar-se a menjar i no va voler visitar cap metge. Morí                 

tres mesos després, el 19 de desembre. 

 

Mentrestant, Anne va estar escrivint la seva segona novel·la: The Tenant of Wildfell             

Hall (juny de 1848). Però no va poder evitar contagiar-se també, i tot i que va fer el                  

possible per a curar-se, no va poder deslliurar-se del mateix final que el dels seus               

germans. Un any després de publicar el seu segon llibre, morí el 28 de maig de                

1849 a Scarborough, una ciutat costanera, doncs els metges li havien recomanat            

que s'instal·lés a la vora del mar per una pròspera recuperació. 

 

A mitjans de l’any 1849, a casa els Brontë només quedava el seu pare i Charlotte,                

que seguia escrivint i dedicant-se a la literatura. En aquell període de temps, l'artista              

començà a ser més coneguda entre altres grans escriptors del moment. Escriu            

Shirley (1849), que tracta sobre la revolució industrial a la seva terra natal; i Villette               

(1853), inspirat en la seva experiència a l'internat de Brussel·les fent d'institutriu i la              

seva vida amorosa d'aleshores.  
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També escrigué la biografia de l’Emily i l’inclogué en una segona versió publicada             

de Wuthering Heights de 1850, que Charlotte havia editat pel seu compte per fer-la              

més curta i hi havia afegit alguns poemes de la seva germana.  

 

El 29 de juny de 1854 va contraure matrimoni amb el sacerdot que col·laborava amb               

el seu pare, Arthur Bell Nicholls, de qui havien pres el cognom dels noms fictícis de                

les germanes. Charlotte va quedar embarassada del seu marit, però el procés de             

gestació va complicar-se en les primeres etapes. Comença a escriure una altra            

novel·la, Emma, la qual no va acabar mai. Va emmalaltir de tuberculosi com la resta               

de la seva família i va morir el 31 de març de 1855, a Haworth, Yorkshire, amb quasi                  

39 anys i encara embarassada. La van enterrar al cementiri de St Michael and All               

Angels' Church, a Haworth. Es diu que a la premsa s’anuncià la seva mort dient               

«Currer Bell ha mort», encara que ja es coneixia la seva verdadera identitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: Signatures dels pseudònims de les tres germanes Brontë.  
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    3.2. AUTORES FRANCESES 

          3.2.1. George Sand 

 

Amantine Aurore Lucile Dupin va néixer a París, l’1 de juliol de 1804. Provinent de               

llinatge aristocràtic per part de pare, va ser criada en la localitat de Nohant, en el                

comtat de Berry, per la seva àvia, la qual va ensenyar-li el valor de la llibertat i                 

l’autonomia.  

 

Tot i pertànyer a una família acomodada, Aurore        

Dupin no va rebre gaire formació acadèmica, però        

gràcies a les seves ànsies de saber, va tornar-se         

una noia autodidacta i audaç, i es posà ràpidament         

en contacte amb molts dels clàssics de la literatura         

universal i altres obres de l’època. 

 
Imatge 15: Retrat d’Amantine Aurore Lucile Dupin per Auguste Charpentier (1838). 

Museu de la vida romàntica, París. 

 

L’any 1822, amb 18 anys, va contraure matrimoni de manera forçada amb el baró              

Casimir Dudevant, amb el qual va tenir dos fills, Maurice i Solagne. Dupin va fer               

arribar aquella unió a la fi l’any 1831, amb l’objectiu de portar endavant una vida               

independent i centrar-se en la seva carrera literària, que havia iniciat oficialment un             

any abans amb la publicació del seu primer llibre Le Commissionnaire, que escrigué             

junt amb el seu amant, el novel·lista Jules Sandeau, i van firmar amb un únic               

pseudònim: «Jules Sand». 

 

Després d’escriure Rose et Blanche (1833), també conjuntament i sota el mateix            

àlies, va tallar la seva relació amb l’escriptor, i en veure la bona resposta del públic                

que potser no obtindria si firmava amb el seu nom original, adoptà aquell cognom              

36 



Treball de Recerca                                                                           La meva revolució 
fictici per a crear el que seria el pseudònim que utilitzaria des de llavors i que la                 

representaria fins a la posteritat: «George Sand».  

 

A partir d’aquell moment, va posar en pràctica el costum d'utilitzar vestimentes            

masculines i adoptar hàbits normalment pertanyents al sexe contrari, com passejar           

pels carrers de París fumant pipes. Aquest fet va permetre-li trobar un fàcil accés a               

llocs i actes culturals on una dona de la seva condició social no era benvinguda.               

Tenia un gust per la moda catalogat de dandi , però no el manifestava quan assistia               5

a reunions socials excepcionals, que s'hi presentava amb robes donívoles i com            

marcava el protocol. 

 

Imatge 16: George Sand amb robes masculines. 

 

Les seves primeres novel·les signades com a George Sand van ser Valentine i             

Indiane, del 1831 i 1832 respectivament. Totes dues amb un notable estil propi del              

romanticisme, d’esperit apassionat i individualista on, a banda dels drames          

amorosos basats en infidelitats i matrimonis forçats que reflectien una part de la             

seva vida privada, també exposava la desigualtat que patia el gènere femení com a              

factor principal.  

 

5 Dandi: m Home que vesteix amb una gran elegància. 
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Després del seu èxit amb la publicació de Lélia (1833), del mateix estil que el de les                 

dues anteriors, va mantenir una relació amorosa de dos anys de durada amb Alfred              

de Musset, un dels escriptors clàssics del romanticisme francès, el qual plasmaria            

totes les turbulències que visqueren en la seva novel·la de 1836, La Confession d'un              

enfant du siècle. També ho faria ella posteriorment sota el seu pseudònim a Elle et               

lui, narrant la història des del seu punt de vista i publicant-la l’any 1859, dos anys                

després de la mort del poeta. 

 

Deixant enrere a Musset, escrigué altres obres que no abandonaren el tarannà            

idealista que exaltaven l’amor lliure i el trencament del matrimoni convencional.           

Alguns exemples exitosos són Jacques, Le secrétaire intime i La marquise, tots ells             

escrits l’any 1834; André i Leone Leoni, de 1835; i Simon, Mauprat i La derniére               

Aldini, escrits durant els tres anys següents.  

 

La temàtica d'Amantine Aurore Lucile Dupin no sempre va mantenir l'aire romàntic            

que mostrava a l'inici de la seva carrera com a literata. És més, fent una breu anàlisi                 

dels continguts de la seva extensa llista d'obres produïdes, es poden diferenciar            

clarament quatre fases distingides pel canvi de pensament que presenta en           

cadascuna d'elles. 

 

A mesura que acabava la seva primera etapa fidel al moviment inicial del segle, va               

anar sent influenciada per pensadors de l'època com Félicité Robert de Lamennais i             

Pierre Leroux, professants d'idees socialistes republicanes que impregnaren les         

seves obres escrites d'entre els anys 1840 i 1848. 

 

Va militar al costat dels socialistes utòpics per a convertir-se, pels seus atacs a la               

constitució matrimonial —que segons ella convertia les dones del seu temps en            

esclaves— en una destacant líder feminista. [4] 

 

La seva segona etapa no només va estar marcada pel canvi de la seva manera de                

pensar, sinó que també perquè va estrenar-se en un altre gènere literari: el teatre.              

L'any 1840 va escriure les obres teatrals Cosima, ou la Haine dans l'amour i Les               
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Sept Cordes de la lyre. Aquest últim llibre va ser un dels més destacables dins del                

voluminós ventall de produccions de l’escriptora francesa. 

 

 

 

També es pot ressaltar el relat Consuelo (1842), que manté          

la teoria de ser inspirada per la soprano Pauline Viardot,          

l'esposa de l’escriptor Louis Viardot. La cantant,       

suposadament, fou un dels molts amants de Sand, i portà          

moltes controvèrsies i crítiques externes a la seva relació i          

al llibre en si. 

  

 
Imatge 17: Michelle Ferdinande Pauline García, Pauline Viardot. 
 

Durant aquest període, també començà una apassionant història d'amor de vuit           

anys de durada amb el músic Frédéric François Chopin, més conegut com a Chopin.              

Amb ell i els seus fills se n'anà a la finca de Son Vent, a Mallorca, durant l'hivern de                   

1842, com a remei per la tuberculosi que se li diagnosticà a Chopin. Allà escrigué               

Un hiver à Majorque, un recull de tot el que visqueren junts com a parella i com a                  

artistes (Chopin hi va compondre la major part dels seus vint-i-quatre Preludis op.             

28.).  

 

Amb el seu llibre Le Meunier d'Angibault, escrit l’any 1845, s’inicià en el camí de la                

denominada «novel·la social», i en el realisme de transició, que la portaria a             

integrar-se, a mesura que la societat anava madurant, al moviment literari del            

realisme com a tal.  

 

Ja fora dels cercles aristocràtics, dels quals va ser rebutjada per la seva conducta              

—fortament arrelada a ideals socials i humanitaris—, participà activament en la           

revolució francesa de 1848 que donà pas a la Segona República. Multiplicà els seus              

escrits polítics, i inclús va llençar el periòdic La Cause du Peuple. També va escriure               
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primera novel·la francesa protagonitzada per un obrer, Le Compagnon du tour de            

France (1840). [5]  

 

La seva tercera etapa literària fou des de 1848 fins a 1860,            

just el temps que va estar instal·lada a la seva casa de camp             

de la seva terra natal, Berry. Allí va diluir-se de tots els            

embolics socials, polítics i amorosos, i se centrà        

majoritàriament en l'estil de vida que es portava al camp.          

Aquest fet es pot veure reflectit en les seves novel·les La           

Mare au diable (1846), François el Champi (1848) i La Petite           

Fadette (1849). 

 
Imatge 18: Mostra de les primeres edicions de La Petite Fadette, publicat l’any 1849. 

 

L'any 1851 escrigué Histoire du véritable Gribouille, que mescla fantasia amb           

personatges campestes com a protagonistes, i Le Mariage de Victorine, una de les             

seves poques comèdies. 

 

Durant aquells anys de separació de la civilització atrafegada de la ciutat, va establir              

correspondència amb grans autors com Alexandre Dumas, Víctor Hugo i Gustave           

Flaubert entre d’altres, amb els que intercanviava idees sobre literatura i sostenia            

aspres polèmiques. [6] 

 

L’últim període d’Amantine Aurore Lucile Dupin va transcórrer a Nohant, la comuna            

on havia estat criada de petita. Es diu que en aquests últims anys de la seva vida va                  

crear moltes de les seves millors obres, que parlaven altre cop de les qüestions              

socials des d’una visió més oberta i un caràcter més ampli, més savi: L'homme de               

neige (1859), Le marquis de Villemer (1860), La famille de Germandre (1861), La             

confession d'une jeune fille (1864), Le dernier amour (1867) i Jean de la Roche              

(1860). 

 

40 



Treball de Recerca                                                                           La meva revolució 
Al 1854-1855 apareix la seva biografía, Histoire de ma vie, i al 1873, Contes d'une               

grand'mère, una col·lecció de contes escrits per als seus nets. [7] 

 

Morí el 8 de juny de 1876 d’una oclusió intestinal inoperable, amb 72 anys, a               

Nohant-Vic. A la seva tomba es troba gravat el seu pseudònim, i a sota, donant               

protagonisme a la ficció, hi apareix el seu nom real complet en menors proporcions.              

Pòstumament es publicà el seu Diari íntim (1926), i l’any 2004 el ministre francès va               

decidir proclamar aquell any com a «l’any de George Sand».  
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          3.2.2. Henry Gauthier-Villars/ Colette 
 
Sidonie-Gabrielle Colette, també coneguda    

com a Colette, va néixer al municipi de        

Saint-Sauveur-en-Puisaye, a França, el 28     

de gener de 1873. El seu pare era Jules         

Colette, un militar retirat que va intentar       

obrir-se pas en la política; i sa mare, Adele         

Sidonie Landoy, que pertanyia a un llinatge       

bastant acomodat, era vídua i mare de dos        

fills d’un matrimoni anterior i d’un del seu        

Imatge 19: Sidonie-Gabrielle Colette.                  marit actual, nascut abans que Colette. 

 

Des de petita, Sidonie Colette demostrava ser una nena desperta i intel·ligent, tot i              

que rebel davant dels professors de l’escola. Per raons econòmiques, la família va             

haver de deixar la casa de grans magnituds on vivia de Saint-Sauveur-en-Puisaye            

per anar-se’n a una de més modesta a Chatillon.  

 

Ja instal·lada, Colette, amb disset anys, va conèixer a Henry Gauthier-Villars, un            

escriptor, crític i periodista 15 anys més gran que ella, que s’havia fet popular amb el                

pseudònim de Willy. Aquest vivia a París, i de tant en tant anava a veure-la o li                 

enviava cartes que expressaven un creixent enamorament. Ella també anava a           

veure’l ocasionalment, i en un d’aquells viatges van començar una relació de quatre             

anys de durada que va tenir un cert nivell de repercussió social: van arribar a               

aparèixer a la premsa parisenca, doncs Willy era un personatge cèlebre a la capital              

del Sena. La parella va contraure matrimoni el 15 de maig de 1893. Ella tenia vint                

anys.  

 

Willy ja havia publicat llibres anteriorment, com Maîtresse d'esthètes (1897) i Un            

vilain monsieur! (1898), això vol dir que el seu nom i/o pseudònim ja estava actiu a                

finals del segle XIX. Es diu que explotava a altres escriptors perquè fessin la feina               
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per ell, i no es sap quins textos són originals d’ell o dels treballadors fantasma a la                 

seva disposició. No només era un frau com a productor literari, sinó que també              

comptava amb diverses amants de qui presumia i que Colette, com és obvi, no va               

tardar a descobrir-ho. Encara així, ella no va deixar d’estar enamorada.  

 

El seu marit va ser dels primers a percebre el talent que tenia Colette amb               

l’escriptura, i va animar-la a redactar algunes de les seves memòries de la infantesa              

i joventut, publicant-les després com si ell en fos l’autor. El primer llibre oficial de la                

saga que crearia l’artista sota l’ombra i nom del seu marit va ser Claudine à l'école,                

publicada al març de l’any 1900. Aquesta va ser un èxit total: se'n compraren milers               

d'exemplars, la majoria per dones joves que s'hi veien reflectides. En veure els             

guanys que es van produir amb aquell fenomen, i per a aconseguir una major              

rendibilitat de la seva dona, va arribar-la a tancar en una habitació i obligar-la a               

escriure en jornades de fins a 16 hores. 

 

A Claudine à l'école, la seguiren Claudine à Paris (1901) i Claudine en ménage              

(1902). Aquesta última novel·la (En català, Claudine casada) no només presentava           

el contingut típic dels seus llibres, plens de marits adúlters, esposes bisexuals amb             

enamoriscaments audaços i professores que seduïen      

alumnes, sinó que també explicava de manera subtil i         

indirecte alguns detalls de la situació opressiva en la         

que es trobava. A partir d’aquell moment, la        

consciència de Colette sobre el seu estat va anant         

creixent, i a poc a poc va anar revolucionant-se i va           

començar la seva carrera teatral en espectacles de        

music-hall. El quart llibre de la saga fou Claudine s’en          

va (1903), que seguia tractant dels mateixos temes        

escandalosos. A ella no li avergonyia el contingut de         

les seves obres, és més, els reivindicava.  

 
Imatge 20: Sidonie-Gabrielle Colette i el seu marit Henry Gauthier-Villars. 
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. 

Imitant al seu marit, va començar a tenir diverses relacions extramatrimonials,           

algunes d’elles amb dones. Willy, tot i ser també infidel, ho va trobar impermissible.              

La parella es va separar l’any 1905 i Colette va iniciar una violenta batalla legal per a                 

posseir els drets d’autora. Un any després començaria la seva verdadera carrera            

d’escriptora amb la publicació del seu primer llibre firmat amb el seu cognom             

(Colette), un sobrenom amb el qual no pretenia amagar el seu gènere: Dialogues de              

bêtes. 

 

Entre les seves amants hi havia Mathilde «Missy» de Morny, marquesa de Balbeuff,             

amb la que va emprendre una turbulenta relació entre musicals i obres, com Rêve              

d'Égypte, que representaren juntes com a protagonistes principals en el teatre           

«Moulin Rouge». En 1907 va escriure La Retraite sentimentale, un llibre que creà un              

escàndol que la feu pujar a la fama sense la necessitat d’estar acompanyada de cap               

altra figura masculina, com n’era Willy. Ja sent reconeguda, va tornar a utilitzar com              

a recurs els records de les seves memòries per a publicar alguns assajos literaris              

que van ser publicats amb el títol de Les Vrilles de la vigne (1908), encara que                

també fan aparèixer en forma d’articles a «La vie parisienne».  

 

Aprofitant la trama d’un llibre que havia publicat amb Henry Gauthier-Villars— Minne            

(1904) i Les Égarements de Minne (1905)—, va fer-ne una adaptació l’any 1909,             

The Innocent Libertine, que va tenir molt d’èxit.  

 

Deixant enrere a Missy, Colette va començar un romanç amb un vell amic, el              

periodista Henry de Jouvenel. Van casar-se el 19 de desembre de 1912, i va              

descriure les vivències que tingueren junts a L'Entrave (1913). A la vegada, Colette             

va passar a formar part de la plantilla del diari parisenc «Le Matin». Es pot veure                

clarament com, tot i estar només a l’inici de la seva trajectòria artística, ja tenia una                

gran presència al sector de la premsa i literatura. Els articles publicats a «Le Matin»               

van recopilar-se i van ser presentats en forma de llibre.  
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Colette va quedar embarassada i donà a llum a una nena, Colette de Jouvenel. En               

esclatar la Primera Guerra Mundial, el seu marit va ser cridat a les files i ella s’oferí                 

voluntària a un hospital de Verdú. Més endavant va passar a ser cronista dels fets               

que succeïen a prop del camp de batalla. A Itàlia va conèixer a l’assagista Gabriele               

d'Annunzio, que s’oferí per adaptar la seva obra La Vagabonde (1910) al cinema. 

 

Van tornar a aparèixer més escrits seus a la revista «La vie parisienne», en aquest               

cas el primer capítol de Mitsou ou Comment l'esprit vient aux filles (1919), que              

tractava dels entrebancs d’una història d’amor entre una actriu de cabaret i un             

oficial, fent referència a la seva relació amb Henry de Jouvenel. En acabar la guerra               

a l’any següent, la parella va tornar a estar junta i ella es veié immersa en la                 

producció d’una altra obra, Chéri, una de les seves més reconegudes que també             

s’adaptà per als escenaris.  

 

A causa de la seva bona fama internacional i qualitat a l’hora d’escriure, va ser               

condecorada amb la Legió d’Honor francesa, títol que sempre havia desitjat.  

 

Tornà a donar vida al personatge amb el qual inicià la seva carrera a la novel·la de                 

1922, La Maison de Claudine. Abans que el seu marit demanés el divorci, per la               

inquietant complicitat entre Colette i el fill d’un antic matrimoni d’ell, va treure Le Blé               

en herbe (1923), i posteriorment, el segon tom de Chéri, La Fin de Chéri (1926).               

Mentre redactava aquesta obra, va rebre la proposta de col·laborar amb la revista             

«Vogue», que li oferia una bona oferta econòmica.  

 

Poc més tard va conèixer a Maurice Goudeket, un venedor de perles quinze anys              

més jove que ella, que havia intentat fallidament integrar-se en el món de la              

literatura.. Ell es convertí en el tercer i últim home de la seva vida. Amb ell viatjà per                  

tot Europa donant conferències i presentant tots els seus llibres a una audiència             

creixent.  
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L’any 1913, encara que es trobava enmig d’altres projectes novel·lístics, Colette va            

decidir començar una nova etapa de la seva vida: va convertir-se en empresaria de              

cosmètics i es dedicà a donar concells de bellesa i moda a les seves clientes.  

 

Fent un salt temporal en la seva vida, que mai deixà de ser interessant i plena de                 

noves publicacions, Colette presenta en l’any 1932, un dels seus millors llibres: La             

Chatte. Aquest parla de la història de l’admiració i l’encant que sent una dona pel gat                

de la seva mare.  

 

Després de quasi deu anys de parella, Sidonie-Gabrielle i Maurice Goudeket           

contrauen matrimoni el 3 d’abril de 1935. Just un any després va ser escollida com a                

membre de la Reial Acadèmia de Llengua francesa de Bèlgica. 

 

Encara que el nombre de mencions i títols honorífics augmentava exponencialment,           

la vitalitat de Colette decreixia, en part també a causa de la vinguda de la Segona                

Guerra Mundial. El seu marit, en ser jueu, va ser deportat a un camp de presoners                

de Compiegne. En aquella època va escriure el seu llibre més popular, Gigi (1944),              

de la qual se’n va fer una pel·lícula que rebé molt bones crítiques. 

 

La salut de Colette empitjorava cada dia, ja        

comptava amb 71 anys. Mentre la seva producció        

literària es reduïa notòriament, la fama de les seves         

obres no va deixar d'augmentar. Un dels seus        

assoliments de més categoria fou la nominació al        

Premi Nobel de 1948. L'any 1951, Gigi va ser         

convertit en un musical de Broadway de gran èxit. 

 
Imatge 21: Colette en l'etapa final de la seva vida. 

 

Gabrielle-Sidonie Colette va morir a París, el 2 d’agost de 1954, amb 81 anys. Fou               

enterrada en el cementiri de Pere Lachaise, junt amb Oscar Wilde i Molière.   
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    3.3. AUTORES ESPANYOLES 

          3.3.1. Fernán Caballero 

 

Cecilia Böhl de Faber Ruiz de Larrea nasqué el 25 de           

desembre de 1796 a Morges, Suïssa, mentre els seus         

pares eren de camí a Hamburg. Va ser la primera dels           

quatre fills del cònsol de Cadis i hispanòfil Juan Nicolás          

Böhl de Faber i de Francisca Javiera Ruiz de Larrea y           

Aheran, dona que també escrigué i que firmà les seves          

obres amb el pseudònim de «Corina». 

 
 

 

Imatge 22:  Retrat de Cecilia Böhl de Faber Ruiz de Larrea. 

Valeriano Domínguez Bécquer, 1858. 

Museo del Romanticismo, Madrid. 

 

El perquè del viatge que fou interromput pel seu naixement va ser una visita a la                

família del seu pare, que s'allargà fins a la tardor de 1797. Llavors varen decidir               

tornar a Cadis, Espanya, la terra natal de la seva mare. 

 

El règim mandatari de Napoleó va provocar una crisi econòmica que va obligar als              

Böhl a traslladar-se l'any 1805 a Alemanya. Però Francisca, que no va aconseguir             

adaptar-se al país germànic, va decidir tornar a Espanya amb dues de les seves              

filles, mentre el seu espòs es quedà a Alemanya amb els seus fills Cecilia i Juan                

Jacobo. 

 

Cecilia Böhl va ser educada per una institutriu belga, i posteriorment, rebé més             

formació en un internat francès de màxima qualitat d'Hamburg, en el qual va             

ingressar l'any 1807, amb 11 anys. Arran d'aquesta circumstància, va aconseguir           

gaudir d’una gran desimboltura en l'ús de la llengua francesa, que va permetre-li             
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elaborar en aquest idioma un dels seus primers relats públics: La Gaviota, una obra              

a mig camí d'entre el romanticisme i el realisme. 

 

Tornà a Espanya l'any 1813 amb la resta de la          

seva família i s'instal·laren a Chiclana de la        

Frontera, una ciutat de Cadis, on dos anys després         

coneixeria a Antonio Planells i Bardaxí, un jove        

capità d'infanteria que havia estat assignat a       

Puerto Rico. Va contraure matrimoni amb ell el 20         

d'abril de 1816 i passats tres dies, la parella         

embarcà cap al destí sud-americà. 

 
 

Imatge 23: Francisca Javiera Ruiz de Larrea i Aheran, mare de l’escriptora Cecilia Böhl. 
 

Aquesta unió durà ben poc, puix que al cap de portar pocs mesos de casats,               

Antonio Planells morí sobtadament i Cecilia, en veure's sola, va haver de demanar             

suport i recer al capità general de l'illa i la seva dona. No tornà a Espanya fins al 28                   

de juny de 1818. 

 

Però no s'hi quedà per gaire temps, ja que es va traslladar de nou a Hamburg, on va                  

viure amb la seva àvia. Alguns anys més tard es va traslladar al Puerto de Santa                

María, Espanya, on va entaular una estreta relació amb Francisco Ruiz del Arco, el              

marquès d'Arco Hermoso. Va ser amb ell amb qui es va casar per segon cop el 26                 

de març de 1822, amb 25 anys. La parella s'establí al palau que el marqués posseïa                

a Sevilla, encara que també passaven llargues temporades a la seva finca rústica La              

Palma, situada a la ciutat sevillana de Dos Hermanas. Allí va ser on Cecilia va tenir                

l'oportunitat d'incloure's en els principals fòrums polítics i culturals de la capital            

andalusa, a vegades visitats pel seu nou marit. La tuberculosi pulmonar que se li              

diagnosticà a Francisco Ruiz fou la causa per la qual van acabar ocupant             

permanentment aquella finca. 
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Aquest període fou essencial per l'evolució de Cecilia Böhl com a dona i com a               

escriptora, perquè seria on la seva activitat literària començaria a estimular-se, i            

s'alimentaria de l'ambient rural del lloc per a després centrar el contingut de la              

majoria de les seves produccions en el folklore i la cultura andalusa pobletana.             

També tingué contacte, gràcies a tertúlies organitzades per part de la família del seu              

marit, amb grans personalitats estrangeres com l'escriptor americà Washington         

Irving, W. Stirling i el baró Taylor, que era un mecenes i gran amant de les arts. 

 

L'any 1835 es va fer públic el seu primer relat breu a la revista «El Artista»: Una                 

madre o el combate de Trafalgar. Narra la història de la batalla naval que va ocórrer                

al cap de Trafalgar, en Los Caños de Meca, el 21 d'octubre de 1805, d'espanyols i                

francesos contra els anglesos. Paral·lelament, segueix el fil fictici de la vida de la              

protagonista, que quedà vídua d'un almirall de la marina espanyola i era mare de              

tres nois que també foren partícips en l'escaramussa. Francisca Javiera Ruiz de            

Larrea i Aheran va publicar-lo sota les inicials del nom real de la seva filla (C.B.),                

sense el seu coneixement ni permís. El va traduir del francès a l'espanyol i el retocà,                

polint les pinzellades romàntiques que anirien desapareixent de l'estil de Cecilia Böhl            

per anar-se convertint en un realisme íntegre i sense filtres. 

 

Aquí tenim la cita de la revista «El Artista», amb la qual introduïren la primera               

publicació d’aquest relat: «Amb molt de plaer inserim la següent novel·leta que ens             

ha estat remesa per una senyora, el nom de la qual coneixem, encara que no ens és                 

permès revelar-li. Per ventura les seves dues inicials seran prou per a aixecar el vel               

de l'incògnit amb què obliga a encobrir-se una modèstia excessiva a la nostra             

amable escriptora. El poc freqüent que és a Espanya que les persones del bell sexe               6

es dediquin a conrear l'amena literatura, dona nou realç al mèrit positiu de la              

següent composició». [8]  

 

Aquell mateix any, el 17 de maig, va morir el segon marit de Cecilia, Francisco Ruiz                

del Arco, a causa de l'epidèmia de còlera que va assolar Sevilla. 

6 El bell sexe [o el sexe dèbil]: Les dones, dit sovint discriminatòriament. S’ha de tenir en compte la                   
situació social i la percepció de la dona de l’època de la qual es parla. 
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Cecilia viatjà a Londres l'any 1836, i allí es trobà amb l'aristòcrata anglès, Federico              

Cuthbert, un noi que havia conegut temps abans durant la seva estança a El Puerto               

de Santa María. Amb ell tingué una història d'amor tan frenètica i secreta com fugaç,               

ja que poc després va tornar a Espanya i es casà amb Antonio Arrom i Morales de                 

Ayala. Tota aquesta vivència personal va ser el que la va inspirar anys més tard per                

a escriure el llibre de Clemencia (1857). Aquesta, que és una de les seves obres               

més famoses, tracta sobre l'enamoriscament d’entre una jove vídua i l'aristòcrata Sir            

George Percy, que acaba sent rebutjat per un altre home amb qui finalment contrau              

matrimoni. 

 

Les terceres i últimes noces de l'escriptora es van celebrar discretament el 17             

d'agost de 1837. El nuvi, de només vint-i-tres anys, era un advocat sense èxit,              

també pintor i malaltís. En ser un home de no gaires recursos econòmics, Cecilia es               

veié obligada a publicar alguns dels seus relats que fins aleshores no havien vist la               

llum. En format de fulletó, al periòdic «El Heraldo», publicà La Gaviota, escrita             

originàriament en francès l’any 1849; i La familia de Alvareda, que està basada en              

una història real que va ocórrer al poble de Dos Hermanas. Cal senyalar que en               

aquest llibre es percep en estat pur el realisme costumista que mostraria en els seus               

propers treballs literaris. 

 

Aquestes obres, i les que va produir des de llavors, van ser signades amb el nom                

fictici de Fernán Caballero, pseudònim que escollí per a ocultar-se i evitar ser             

considerada poc entesa en termes referents a la cultura i la vida popular hispànica,              

ja que era estrangera i tenia un cognom alemany. També temia que els seus treballs               

no fossin venuts pel motiu de ser dona. Encara així, ella no reivindicava             

conscientment el dret a poder publicar rebent una acceptació equivalent al valor de             

l'obra i no al gènere del creador, sinó que assumia que el rol d'escriptors només               

pertanyia als homes.  

 

En les seves ficcions defensava les idees tradicionals: sobre qualsevol cànon           

novel·lístic, per a ella, el dogma antiliberal. Va entendre la seva labor creativa com la               
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d'un investigador de folklore dedicat a rastrejar els costums a punt de desaparèixer             

per l'embranzida del progrés i les idees vingudes de l'exterior. [9] 

 
També l'any 1849 va donar un llibre a l'estampa més extens que els anteriors, Elia,               

que juntament amb els altres dos, va rebre molt bones crítiques. Aleshores, Fernán             

Caballero va començar a engrescar-se i es dedicà plenament a l'escriptura. Publicà            

una gran quantitat d’obres, com el relat breu La Hija del Sol (1851), inspirat en la                

història real de María Gertrudis Hore y Ley, una poetessa i religiosa; Lucas García              

(1852); Cuadros de costumbres populares andaluzas (1852); Clemencia (1852), un          

dels seus llibres més cèlebres; Te gusta la toronja (1853); i La farisea, també de               

1853, en què s’hi adverteix l’impacte que tingué en ella la seva estança a Puerto               

Rico, on viatjà amb el seu primer marit.  

Imatge 24: Portada de Cuadros de costumbres populares andaluzas.  

Sevilla: Española y Extranjera de José Mª Geofrin, 1852. 
 

Per part del seu darrer consort, l'any 1854 va conseguir ser nomenat cònsol             

d'Espanya a Austràlia. 

 

La bona reputació de l'escriptora arribà a orelles de la Cort, i la pròpia reina Isabel II,                 

en saber la situació econòmica en la qual es trobava, a part de voler honorar-la i                

agrair la seva virtuosa descripció dels costums nacionals, va oferir-li una estança a             

Sevilla. Acceptant la sol·licitud, l'any 1857 es mudà al nou habitacle al Patio de las               

Banderas del Alcázar de Sevilla.  
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Allí seguí amb la seva tasca literària i va escriure Mi abuelo Teodoro y El Secreto del                 

Loro (1857); i Un servilón y un liberalito, o Dos almas de Dios (1857). A part de                 

publicar novel·les, també potencià la seva faceta folklòrica redactant Recopilación          

de cuentos y poesías populares (1857); i Cuentos y poesías populares andaluzas            

(1859). 

 

Imatge 25: Real Alcázar de Sevilla. Palau on residí Cecilia Böhl a partir de 1857. 

 

Antonio Arrom i Morales de Ayala, nou anys després d'intentar provar més sort en el               

país oceànic, no va aconseguir suportar la càrrega econòmica i el desgast de salut              

que sofria, i el 1863 va acabar amb la seva vida suïcidant-se. 

 

Va arribar el moment on Cecilia decidí allunyar-se del món i reduir el seu cercle               

social a la família més propera i uns pocs amics entesos en política, cultura i               

literatura. Va morir el 7 d’abril de 1877, amb 80 anys, en companyia de la reina                

Isabel II i la infanta Luisa Fernanda.  

 

La funció de Cecilia Böhl de Faber és vital en el desenvolupament de la narrativa               

espanyola. Ha estat un dels principals impulsors de la renovació novel·lística           

hispànica, que des del segle XVIII fins als principis del XIX hi mancava l’esplendor              

característica que visqué a l'Edat d'Or.  
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          3.3.2. Víctor Català 

 

Caterina Albert i Paradís nasqué l’11 de setembre        

de l’any 1869, a l’Escala, Alt Empordà. Els seus         

pares foren Dolors Paradís i l'advocat, polític i        

terratinent de l’Escala, Lluís Albert. Caterina va       

ser la gran dels quatre fills que va tenir el          

matrimoni. 

 
Imatge 26: Caterina Albert i Paradís. 
 

Els seus germans van poder permetre's anar a estudiar a fora, però ella, després              

d'assistir a l'escola primària del seu poble, en ser la major de tots i haver de tenir                 

cura de les feines de la llar, s'hagué d'educar a casa de forma autodidàctica. Va ser                

fortament influenciada intel·lectualment per les figures femenines de la família: la           

seva mare, amb qui tingué una relació molt propera i escrivia poesia, i per la seva                

àvia materna, Caterina Farrés i Sureda. 

 

Sent adolescent, ja manifestava un talent potent per l'escriptura i s’interessava pels            

canvis que aportava el Modernisme al seu entorn. La seva família, en veure l'afany              7

que demostrava Caterina per l'art i la cultura, als catorze anys li facilitaren classes              

de dibuix i pintura a càrrec de Fèlix Antonio Alarcón, i més endavant, lliçons              

d'escultura de l'artista Josep Carcassó. Sempre va estar molt agraïda als seus            

pares: «Si jo he fet una petita cosa ha estat gràcies que els meus pares em van                 

deixar amb tota llibertat, no em varen lligar mai, si els hi feia una pregunta, me la                 

contestaven». [10] 

 

7 Modernisme: Moviment artístic, literari i arquitectònic, que es desenvolupà al final del segle XIX i al                 
principi del segle XX a l’Europa occidental i als Estats Units, caracteritzat per la voluntat de                
modernitat. Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner són figures representatives del Modernisme a              
Catalunya. 
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En morir el pare i l'àvia, ella es va fer responsable de la seva mare i del patrimoni                  

familiar. Això no va evitar que publiqués els seus primers relats de temàtica amorosa              

a la revista «Almanach l'Esquella de la Torratxa» entre els anys 1897 i 1900, amb el                

pseudònim masculí de «Virgili Alacseal». El cognom fictici és l'anagrama de           

L'Escala, amb una -a- afegida entre la ele apòstrof i la -e- d'«Escala». 

 

Amb 29 anys es presentà als Jocs Florals d'Olot (Girona), i va ser premiada a les                

categories de poesia amb Lo llibre nou, i monòleg teatral amb La Infanticida . Aquest              8

últim text narra la història de Nela i la lluita que té entre dos sentiments totalment                

incompatibles: la por al seu pare moliner, pervers i violent; i l'amor per Rainer, el fill                

de l'amo del molí i les terres on ella treballa, i del qual és embarassada i                

abandonada. Ella, desesperada perquè sap que el seu pare no ho podria suportar i              

esclataria de la ràbia, intenta desfer-se de la criatura. No pot evitar el curs de la                

gestació, i acaba donant a llum al molí. En veure l'ombra del seu pare amb la falç en                  

mà, entra en pànic i llença el nadó a la mola del molí i aquest és engolit a l'instant.                   

Quan finalment es descobreix l’infanticidi, Nela és enviada al manicomi. 

 

Es va formar un gran escàndol en saber que l'autora d'aquelles peces guardonades             

es tractava d’una noia jove i soltera provinent de bona família. Potser fou per              

l'audàcia que tenia redactant, o per la cruesa del contingut que tractava, però             

Caterina Albert, aclaparada, decidí no tornar a publicar sota el seu nom, i va              

recrear-se en un altre d'irreal: «Víctor Català» (el protagonista de la novel·la que             

estava escrivint en aquell moment, Calze d'amargor, i que mai va arribar a acabar).              

Aquest pseudònim li va permetre crear el contingut que volia sense sentir-se jutjada             

i controlada per la moral de l’època. 

 

Un any després, Caterina, el seu germà Francesc i sa mare es van llogar un pis al                 

carrer de València de Barcelona, on passaven els hiverns mentre no estaven a             

l'Escala. En trobar-se en una ciutat tan bulliciosa, va poder endinsar-se en l'ambient             

8 Tot i que la majoria de les obres de Caterina Albert pertanyen al segle XX, s’ha optat per incloure-la 
en aquest treball de recerca, ja que La Infanticida, la raó principal que la portà a utilitzar un 
pseudònim masculí, forma part del segle XIX.  
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cultural que hi regnava: anava a veure exposicions, al teatre, al cinema, a l'òpera, a               

conferències… 

 

La trajectòria de Víctor Català en el món de la literatura es pot dividir en tres etapes,                 

segons els esdeveniments històrics que anaven succeint. La primera, la més           

destacable per la gran quantitat d’obres que va produir i la varietat de gèneres, va               

estar lligada a l’època Modernista, i fou des de les seves primeres publicacions fins              

a l’any 1907. 

 

A partir de 1901 va començar a presentar alguns volums de diferents tipus: del              

gènere del teatre escrigué Quatre monòlegs; i de poesia, El cant dels mesos i Llibre               

Blanc-Policromi-Tríptic, de 1905. També va fer diversos reculls de contes, com           

Ombrívoles (1904), Caires Vius (1907) i Drames rurals, de 1902, que a causa del              

seu impacte que tingué, va donar nom a un nou gènere literari: el drama rural.               

Aquesta compilació de relats curts va ser publicada a la revista «Joventut», on més              

endavant apareixerien més treballs. 

 

Caterina, que tampoc dubtava de la seva qualitat com a escriptora, va entendre el              

revol que causava entre els que sabien la seva verdadera identitat. Es pot veure en               

aquest fragment d’una carta d’Albert a Joan Maragall del 23 desembre de 1902: «Lo              

renou que han mogut los Dramas rurals no es deu a altra cosa que a la trista                 

casualitat d’ésser escrits per una dona». 

 

Ja més conscient de la situació de les dones en aquell temps, va decidir donar-se a                

la causa feminista, convertint-se en una gran entusiasta de la premsa femenina, i             

col·laborant en diverses publicacions periòdiques de revistes «Or i Grana» i           

«Feminal». 

 

La seva primera novel·la, Solitud (1905), també es publicà a «Joventut» en forma de              

fulletons de vuit pàgines setmanals. Aquesta és considerada la seva obra més            

important, i ha passat a ser un clàssic de la literatura catalana moderna. Aquesta se               

centra en el trasbals interior d'una dona, la Mila, provocat per la insatisfacció de la               
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convivència amb el seu marit, un home gandul i abúlic a qui ha de seguir a contracor                 

per tenir cura d'una ermita en una muntanya solitària i esquerpa. La insatisfacció la              

porta al desequilibri psíquic i emocional i a la recerca de possibles sortides,             

mitjançant l'amor, el sentiment maternal i l'emoció estètica que projecta en les            

relacions amb altres persones. Finalment, la pròpia realització li suposa assumir la            

solitud. [11] 

 

Amb l’èxit que suposà aquesta creació, va aconseguir obrir-se pas definitivament en            

el món de les lletres, i va mantenir relacions d’amistat amb grans personatges             

literaris del moment: Joan Maragall i Francesc Matheu, que foren els seus referents             

en poesia; Narcís Oller, en relació amb la narrativa; Àngel Guimerà, pel que fa al               

teatre; i d’altres escriptors d’influència com Joaquim Folch i Torres, Prudenci           

Bertrana i Joaquim Ruyra.  

 

Després de Caires Vius, de 1907, l’autora va advertir un clar atac literari noucentista             

a la narrativa rural, i va decidir fer una pausa de deu anys en la seva producció                  9

literària. Durant aquest període, Albert se sentí atacada durament per Josep Carner,            

poeta fidel al nou moviment cultural. Encara així, no deixà de ser una dona activa i                

va ser una de les membres més participatives en «L’Ilustració Catalana», la primera             

revista gràfica en català, dirigida per Francesc Matheu. 

 

L’any 1915 es va nomenar a Caterina Albert com a part de l’Acadèmia de la Llengua                

Catalana, organització que nasqué paral·lelament amb el moviment renaixentista .         10

El secretari, Francesc Matheu, va negar-se a utilitzar les normes ortogràfiques           

establertes el 1913, per Pompeu Fabra; fins i tot l’Acadèmia va llençar les seves              

pròpies regulacions de la llengua amb el llibre Regles ortogràfiques, però no van             

tenir seguiment. L’autora va sumar-se al boicot, però més endavant va haver de             

9 Noucentisme: Moviment cultural d’abast polític iniciat a Catalunya a la primeria del segle XX. Alguns                
dels intel·lectuals més representatius del Noucentisme varen ser Pompeu Fabra, Carner i Eugeni             
d’Ors. 
10 Renaixença: Moviment cultural vuitcentista promotor de la recuperació de la llengua i la literatura               
catalanes.  
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deixar que els textos fossin adaptats a les normes de l’Institut d’Estudis Catalans,             

amb l'excepció de no modificar el lèxic ni la sintaxi.  

 

A poc a poc, la seva condició de dona va deixar de ser un factor delimitant i es va                   

anant guanyant el reconeixement que mereixia, i reivindicava en cadascuna de les            

seves aparicions públiques. Una d'elles, i de les més importants, va ser als Jocs              

Florals de l’Ajuntament de Barcelona de 1917, on aparegué com a un dels             

presidents i hi llegí el discurs institucional, De civisme i civilitat. 

 

Víctor Català va reprendre les seves publicacions amb La Mare-Balena (1920), una            

recopilació de set drames rurals breus. En aquest llibre es pot observar una variació              

en el seu estil literari, puix no només hi reflectia la duresa i la crueltat de la vida com                   

en els altres anteriors. Aquesta obra i les tres pròximes formaren part del segon              

període de l'escriptora, que queda interrompuda per la Guerra Civil i no continuà fins              

passats els primers anys de la dictadura de Francisco         

Franco. 

 

El 1923 va ser la primera dona en ser part de la Reial             

Acadèmia de les Bones Lletres. Tres anys després, va         

redactar Un film (3.000 metres), una novel·la que intenta         

apropar-se al cinema, però que té un estil semblant als          

altres textos escrits fins aleshores. També va publicar        

l’antologia de Marines (1928), i Contrallums (1930), un altre         

recull de contes rústics.  
Imatge 27: Portada de la novel·la Un film (3.000 metres). 

 

La postguerra va ser la tercera fase de Víctor Català. Les creacions de la seva               

última etapa no es sortien del patró que havia marcat amb les seves obres anteriors,               

i la temàtica seguia sent l’habitual de l'escriptora: històries dramàtiques del món rural             

vistes des d'un punt fosc i negatiu, que tracten un personatge en particular i les               

obstacles que eviten que pugui arribar a la satisfacció personal a la qual aspira.              

També prestava interès en la intel·ligència intrapersonal dels protagonistes,         
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especialment la de les dones, i la dualitat entre l'aparença física i la personalitat              

interior. 

 

Potser el més innovador que presentà en aquest estadi va ser el volum de contes en                

castellà de 1944, Retablo, amb nou narracions, quatre de les quals eren            

autotraduïdes. La finalitat d’aquesta obra era retre homenatge als intel·lectuals          

castellans que havien rebutjat la supressió del català. Així, Víctor refusà clarament la             

imposició de la llengua castellana i va mantenir-se en la seva catalanitat, adquirida             

del pensament del seu pare, diputat republicà que es va haver d'exiliar durant un              

temps a causa de la seva participació en l’alçament federalista de l’Empordà, a             

l’octubre de 1869. 

 

Català va decidir publicar les seves últimes obres a l’editorial «Selecta». El primer             

llibre en català de l’editorial després de la postguerra, Mosaic, impressions literàries            

sobre temes domèstics (1946), és l’únic recull de les memòries d’Albert i la             

percepció que té de si mateixa. També publicà dos reculls de contes: Vida mòlta              

(1950) i Jubileu (1951); i les seves Obres Completes (1951, 1972). 

 

Els últims anys de la seva vida els va         

passar enllitada a la casa pairal de       

l’Escala, en companyia d’altres escriptors     

i seguidors i admiradors de la seva feina.        

Morí al mateix poble on va néixer, el 27         

de gener de 1966, a l’edat de 97 anys.  

 
Imatge 28: Caterina Albert amb el seu nebot i fillol, el Sr. Lluís Albert. 

 

Una de les frases de Caterina Albert que més justifiquen la lluita que va encarar per                

fer-se camí en una societat que no valorava la labor de les dones, és una que                

pronunicià en una entrevista que Anna Maria Martínez-Sagi li va fer per a la revista               

«La Rambla», el 18 de maig de 1931: «Jo crec que la dona pot i deu fer tot allò que                    

desitgi, en el camp social, mentre estigui capacitada per a fer-ho, tal com fa l’home».  
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4. TREBALL DE CAMP 

 

Per a realitzar el treball de camp, va decidir-se que el més òptim per a valorar el                 

coneixement d’altres persones envers el tema era crear una enquesta que           

presentés diverses preguntes teòriques de fàcil avaluació. També es van incloure           

unes altres en les que els diferents perfils de persones preguntades, poguessin            

expressar les seves opinions referents a un àmbit més social i pràctic. 

 

La pregunta de més pes de l'enquesta és «Per quina raó creus que canviaven de               

nom?», donant com a màxim tres alternatives a triar possibles. Al cos d'aquesta hi              

apareixien com a opcions els nou motius més propers a ser la resposta de l'anàlisi               

de les biografies: La temàtica que tracten les obres, ja que algunes eren             

considerades massa grolleres o massa complexes per a ser escrits per dones; per             

així evitar comentaris sexistes i atacs directes a la seva condició de dona per part               11

de la premsa, entitats o crítics literaris; per un desig reivindicatiu i voluntat             

d'empoderament de la dona en el món intel·lectual; per a poder gaudir de privacitat              

en el cas que els seus llibres tinguessin molta repercussió social i volguessin             

mantenir-se al marge; perquè les seves obres contenien informació referent a la            

seva vida amorosa i no volien crear escàndols ni proporcionar material a la premsa              

rosa; per pressió i obligació quasi imposada de familiars; per una situació límit i falta               

de recursos econòmics; per la discriminació pel país de procedència; i per no             

identificar-se amb el gènere femení i sentir-se pertanyents al contrari, tot i que             

aquesta última opció no forma part de la taula on s'exposen els resultats de l'anàlisi               

de l'estudi dut a terme. 

 

  

11 Sexisme: Conjunt d’actituds que es caracteritza pel menyspreu o la desvaloració de tot el que són o 
fan les dones. 
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    4.1. RESPOSTES DE L’ENQUESTA 

 

L’enquesta, després d’haver estat distribuïda a través de xarxes socials i           

mantenir-se activa durant una setmana, ha aconseguit la participació de 169           

persones en total. Seguidament en podem veure les respostes:  

 

 

La primera pregunta fa referència al sexe dels participants de l’enquesta, sent un             

total de 169 persones: 113 dones, presentant un 66,9% de les respostes; i 56              

homes, un 33,1%. En el procés de creació de l’enquesta, va arribar a plantejar-se la               

possibilitat que el gènere femení tingués més present la utilització de pseudònims            

masculins per part d’escriptores durant la història de la literatura, hipòtesi que es va              

desmentir a l’hora d’analitzar cadascuna de les respostes de manera individual.  

 

Les franges d'edat s'han    

dividit de sis en sis,     

començant pels 12 anys    

perquè és quan es comença     

l'etapa formativa de la    

secundària, on moltes escoles    

inclouen assignatures com   
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Literatura Universal, Espanyola o Catalana. Com es pot veure al gràfic,           

aproximadament la meitat de les persones pertanyen a aquesta categoria, i potser            

és per això que moltes de les respostes posteriors presentin una manca de             

coneixement cultural en aquest àmbit, ja que normalment, els adults presenten més            

un nivell més alt. També s'observa una bona participació de persones entre 48 i 54               

anys (23 persones), i d'entre 41 i 47 (16 persones). Les franges amb menys              

respostes són les de 20-26 (4,7%), 27-33 (5,9%) i d’entre 34 i 40 anys (3,6%). 

En aquesta tercera pregunta, quan ja entrem en context, veiem com un 68,6% dels              

enquestats són sabedors de la situació que es planteja. També podem veure com el              

12,4% (21 persones) no havien escoltat res relacionat sobre el tema fins al moment,              

fet que possiblement faci que les respostes teòriques a continuació siguin més            

incorrectes. 32 persones de les 169 que han contestat l’enquesta estaven merament            

informades, i moltes d’aquestes són les mateixes que han expressat la seva voluntat             

de llegir alguna d’aquestes obres en haver après més gràcies a aquesta enquesta, a              

una de les preguntes del final del qüestionari que es pot veure unes pàgines més               

endavant (pàgina 67). 
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Clarament, en aquesta gràfica es pot veure com la resposta més marcada ha estat              

la primera: «Per evitar comentaris sexistes i atacs directes a la seva condició de              

dona», amb 143 vots. La segona ha estat seleccionada per 71 enquestats, i és la               

que proposa que han utilitzat el pseudònim masculí «Per un desig reivindicatiu i             

voluntat d'empoderament de la dona en el món intel·lectual». La tercera amb més             

resultat ha estat «Per la controvèrsia dels temes tractats als seus escrits», que la              

segueix de prop amb 54 vots. Cal mencionar que, tot i saber quins eren els resultats                

que s’extraurien de les biografies, s’hi va incloure una altra afirmació per saber si els               

participants la creien realment possible («Per sentir-se pertanyents al sexe          

masculí»). Segons les respostes obtingudes, només 6 persones de les 169           

enquestades van votar-la. Aquesta, junt amb «Perquè les seves obres contenien           

informació referent a la seva vida amorosa», són les que compten amb menys             

resultats, encara que aquesta sí que és una de les raons per les quals algunes de                

les dones van optar per aquesta opció, com George Eliot o George Sand. 
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En aquesta qüestió de SÍ o NO, hi ha hagut un resultat molt igualat, tot i que la                  

majoria (87 persones) ha optat per la resposta negativa. 

 

La següent pregunta, enllaçada a l’anterior, convida als que han respost que SÍ a              

explicar el motiu pel quan ho han fet. Aquestes han estat algunes de les seves               

respostes:  

 

«Potser es devien sorprendre, algún intent d'escarn com a molt, però no crec que              

rebutjessin les obres». 

 

«Els va impressionar que una dona pogués escriure tan bé». 

 

«Negativa en considerar que les dones només podien cuidar de la llar». 

 

«Repudiar-les». 

 

«Sorpresa i rebuig inicial». 

 

«El sector més modern les admiraria i reivindicaria que sortissin de l'anonimat, i el              

més retrògrad devia criticar-la o inclús no fer-la mereixedora de premis i            

publicacions». 
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L’objectiu de la setena pregunta del qüestionari era saber de quins escriptors tenien             

coneixença els enquestats. El més conegut ha estat Jules Vernes, per 138            

persones; el segon, no gaire allunyat, ha estat l’escriptor espanyol Antonio           

Machado, amb 132. Els altres dos següents són Oscar Wilde i l’única dona amb              

pseudònim masculí amb una dada tan alta (115) en tota la gràfica, Víctor Català.              

George Eliot, amb 56 vots, és la segona dona més coneguda.  

 

 

 

En aquesta gràfica es pot veure com el        

81,1% dels participants opinen que el      

………….gènere de l’artista no afecta en la qualitat        

………….de l’obra. En la resposta següent de       

………….l’enquesta es demana una justificació per      

………….la resposta, i els que opten pel SÍ,        

contesten diverses frases semblants a «Crec que el gènere (del autor/a) és            

irrellevant pel que fa l'escriptura (i a molts altres aspectes)», «Porque solo porque             

las mujeres no publicasen tantas obras no significa que la calidad fuese menor».  
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Per l’altre cantó, la minoria que afirma que la condició de dona afecta en la qualitat                

de redacció, un 18,9%, defenen la seva idea dient que «Eren pitjors no pel fet de ser                 

dones en si, sinó perquè la majoria d'elles no tenien tant d'accés a l'educació i com                

que no eren benvingudes en actes culturals i formatius, no tenien tantes eines» o              

«Si eres dona, no era ben vist que parlessis o escriguessis sobre alguns temes, i               

potser el fet de vetar-los et restringia a l'hora d'expressar-te». 

 

 
 
Si la pregunta anterior parlava de qualitat, aquesta parla de reconeixement. Davant            

l’interrogant de si les dones de les que tracta aquest treball són mereixedores de              

reconeixement, una gran majoria ha respost afirmativament, donant com a justificant           

frases molt similars a les respostes negatives de la gràfica anterior.  

 

En canvi, les persones que han votat que NO mereixen més reconeixement del que              

ja tenen, no van saber donar gaires respostes elaborades que acreditessin perquè            

tenien aquesta opinió, omplint en majoria l’espai de resposta obligatòria amb           

reaccions tan poc treballades com «Porque no» o «No», i d’altres més elaborades             

com «Sí que van ser valentes, però no per aquest fet es mereixen ser més               

valorades. Potser un home escrivia millor que elles i no se’l recorda per no haver               

nascut sent del gènere contrari i haver-se canviat de nom». 
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La tretzena pregunta ens mostra a la gràfica com els participants de l'enquesta             

opinen sobre la repercussió que tenen les assignatures de caràcter literari envers            

aquestes escriptores. La resposta amb més vots és «Només a alguna autora en             

concret», amb 96. Es té la suposició que moltes de les persones que han triat               

aquesta opció fan referència concretament a Caterina Albert, ja que als diversos            

gràfics on apareixen algunes d’elles, l'única que ha estat majoritàriament          

reconeguda ha estat ella. 

 

En aquesta gràfica, donant com a opcions les mateixes que l’anterior, tornem a tenir              

la mateixa resposta davant la pregunta de si a internet podrem trobar gaire             

informació sobre aquestes dones. Com a realitzadora d’aquest treball de recerca,           

certifico la resposta del 53,8%, que diu que només n’hi ha «D’alguna en concret». 
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Ja amb els seus noms reals,      

es pregunta directament   

quines de les dones    

mencionades es coneixen.   

102 persones diuen   

conèixer Caterina Albert,   

segurament perquè està   

inclosa en moltes lectures    

escolars obligatòries i temari    

de selectivitat del territori    

català. Les segones més conegudes, mantenint una certa distància amb la primera,            

són Charlotte, Emily i Anne Brontë. Una dada a ressaltar és que a una de les                

preguntes anterior es demanava la identificació dels pseudònims masculins entre els           

noms originals, i les germanes Brontë, que eren presentades amb el nom de Currer,              

Ellis i Acton Bell, no havien estat tan reconegudes com ara. Aquest fet ens porta a                

pensar que actualment, el seu pseudònim ha perdut força i se les coneix més pel               

seu nom verdader. 

 

 
 

En aquesta gràfica podem veure com el 45,6%, 77 participants, neguen haver llegit             

mai cap obra d’aquestes escriptores sense comptar amb factor externs, com           

lectures obligatòries a l’escola, per exemple.  

 

67 



Treball de Recerca                                                                           La meva revolució 
Tal com s’havia dit abans, les persones que han votat l’opció colorejada de verd,              

que indica que després d’elaborar l’enquesta i saber que hi ha hagut dones que han               

arribat a encobrir el seu sexe per a la producció literària, és molta de la que indicava                 

que no estava gaire informada sobre el tema.  

 

 

Davant d’una resposta oberta, de 169 persones només han respost 32.           

Sorprenentment, les poques obres que s’han dit s’han repetit fins a 15 vegades, en              

el cas de Wuthering Heights (Cims borrascosos). Cal ressaltar la curiosa dada que             

de les tres germanes Brontë, dels tres primers llibres que van treure individualment,             

el d’Emily va ser el més mal rebuts de tots, i que, en comparació, ara és un dels                  

únics llibres que els participants han mencionat. A part de les Brontë, només hi ha               

llibres de dues escriptores més: Caterina Albert (Solitud i Drames rurals), i Cecilia             

Böhl de Faber (La familia de Alvareda i La gaviota) 

 

L'últim apartat de l'enquesta era un espai lliure on els participants podien deixar-hi             

aportacions de tota mena, dubtes, comentaris o el seu nom en cas que desitgessin              

més informació sobre el tema. Van haver-hi 26 respostes, entre elles 12 noms. 
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5. TAULA DELS RESULTATS 

 

Aquí podem veure clarament els resultats d’un exhaustiu estudi i valoració de les             

situacions de cada escriptora, fetes a partir de la redacció de les seves biografies.              

Es pot observar que a la filera superior de la taula hi ha els conceptes que s’havien                 

propost a una de les preguntes de l’enquesta, sent vuit de les nou inicialment              

plantejades, reals motius que portaren a les dones en qüestió a firmar les seves              

obres amb un nom fictici del sexe contrari. 

 

Noms/ 
Raons 

Evitar 
comentaris 

sexistes 

Tema 
dels 

escrits 
Desig 

reivindicatiu 
Mantenir 
privacitat 

Vida 
amorosa 

Pressió 
familiar 

Situació 
econòmica 

País de 
procedència 

George 
Eliot X X       

Currer, 
Ellis i 

Acton Bell X   X   X  

George 
Sand X X X  X    

Colette      X   

Fernán 
Caballero X X  X X   X 

Víctor 
Català X X X X     

 

Els resultats de la taula ens mostren que el motiu més justificant fou el d'evitar               

comentaris sexistes: totes les escriptores, menys la francesa Colette, van utilitzar un            

pseudònim masculí per fugir de crítiques destructives amb el fonament principal de            

ser objecte de burla pel gènere al qual pertanyien. Com a segona amb més              

resultats, es presenta el motiu del tema dels escrits. Les úniques dones que no es               

preocuparen per les temàtiques dels seus llibres i que no els importà muntar             

escàndol són Colette altre cop, i les germanes, que vivien bastant allunyades de la              

societat. Aquestes dues opcions mencionades són les úniques que se li han atribuït             
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a Mary Anne Evans, amb el pseudònim de George Eliot, com a explicació per saber               

què va portar-la a prendre aquella decisió. 

 

Però no només hi han hagut causes compartides per quasi tothom, com aquestes             

dues primeres. També tenim personatges als quals només se'ls ha marcat una única             

resposta: Colette. El seu únic i real motiu que va obligar-la a escriure amb nom               

d'home va ser la pressió familiar, concretament per part del seu marit. Al contrari              

d’algunes, no es va avergonyir dels temes que tractava, que no eren gaire             

pudorosos, i va fer saber al món sencer que ella era una dona, ignorant tota mena                

d'observació negativa. 

 

Hi ha tres raons que només foren emprades per una persona cadascuna: Fernán             

Caballero va fer servir un nom fictici masculí pel seu estat de procedència; Colette              

com ja hem dit, per pressió familiar; i les germanes Brontë, que tingueren com a               

argument primer la falta de recursos econòmics per a mantenir la seva família. 

 

Tot i que a l'enquesta va ser la segona opció més votada, només va haver-hi dues                

dones que realment utilitzaren un pseudònim del gènere contrari per un desig            

reivindicatiu: Amantine Aurore Lucile Dupin (George Sand) i Caterina Albert (Víctor           

Català). Aquesta última, junt amb l'altra escriptora espanyola de sobrenom Fernán           

Caballero i les germanes Brontë, es justifiquen també amb un anhel de trobar             

privacitat sota el refugi d'un nom irreal. 

 

Per últim, es sap que moltes de les artistes treballades en aquest projecte escrivien              

amb un estil autobiogràfic, esquitxant les seves obres de les seves vides personals.             

Això és el que van fer més notòriament George Sand i Fernán Caballero. Tots dos               

tingueren una vida amorosa bastant promíscua o corrompuda i, al contrari que la             

resta d'escriptores, no els convenia que es sabessin tots aquells detalls íntims            

camuflats entre ficció. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Havent completat aquest treball, s'han pogut arribar a les conclusions que es            

presenten a continuació: 

 

1- Al segle XIX, la quantitat d'obres d'autoria masculina és molt major que la              

femenina, i aquesta té un percentatge molt més reduït de dones que escrivien sota              

un pseudònim masculí. 

 

2- Tot i que els països treballats tenen situacions polítiques, econòmiques i socials             

diverses, no afecta de manera aparent als motius de les escriptores en la tria del               

seu nom de firma, encara que sí que poden tenir un cert impacte en l’ambientació de                

les accions de les seves obres. 

 

3- Actualment, una part de la població desconeix qui eren aquestes figures literàries             

femenines del segle XIX i no saben distingir els pseudònims entre noms autèntics             

d'escriptors de l'època. 

 

4- Les matèries de Literatura Universal, Catalana i Castellana són eines fonamentals            

per la difusió i major coneixement d'aquestes dones per part de la població. 

 

5- El motiu pel qual una dona escriptora modifica la seva identitat, amagant-la sota              

un nom masculí en la producció literària és, segons les models estudiades, per a              

evitar comentaris sexistes i el menyspreu cap al gènere femení, i no pel tema, com               

s’havia plantejat a l’hipòtesi. 
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8. ANNEXOS 

Per a realitzar el treball de camp, va decidir-se que el més òptim per a valorar el                 

coneixement d’altres persones envers el tema era crear una enquesta que           

presentés diverses preguntes teòriques de fàcil avaluació. També es van incloure           

unes altres en les que els diferents perfils de persones preguntades, poguessin            

expressar les seves opinions referents a un àmbit més social i pràctic. 
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Imatge 29: Preguntes de l’enquesta que s’ha elaborat. 
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