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PRÒLEG

 Virgina Woolf va dir una vegada que «els  problemes de la dona i la novel·la no han 

estat solucionats»1 i nosaltres, un segle després, recuperem aquestes paraules per seguir 

el camí de totes aquelles dones que no van voler claudicar amb els  esquemes masclistes 

d'una societat patriarcal; dones que van aixecar les seves veus enfrontant-se a 

l'adversitat; dones que, a través de la seva poesia, de les seves novel·les, de la seva 

literatura, expressaven tot allò que durant tants segles havien reprimit per romandre 

emmudides. Eren elles, les  escriptores, qui proclamaven entre línies: «ja no vull callar 

més, tinc alguna cosa a dir». 

 Partint de la hipòtesi que en el segle XX encara hi havia una sèrie d'obstacles i 

d'impediments, sempre constants, que dificultaven la presència de la dona en un 

panorama cultural, hem recollit les  experiències d'escriptores amb un denominador comú: 

el feminisme literari. Dediquem un espai i un temps a les seves veus, a les seves vides 

asfixiades entre prejudicis  i normes establertes, a les seves obres que reflecteixen un 

esperit atrevit i una ànima assedegada de paraules lliures  i d'iguals possibilitats. Són la 

resposta a un ventall de preguntes silenciades que no han deixat mai de bategar: per què 

no hi ha una tradició literària femenina? Per què no va existir cap dona el talent de la qual 

fos igualable al de Shakespeare? Per què es parla de l'existència d'una frontera que 

marca la diferència entre la literatura de dones i la d'homes? Aquest conjunt de qüestions 

constitueixen l'estímul preponderant i decisiu en la realització del nostre treball de recerca. 

 La investigació d'unes veus femenines que es reivindiquen sempre va ser el punt 

d'interès pel qual ens vam sentir atretes des d'un bon principi, però aquest camp és 

increïblement ampli. Per aquesta raó, hem hagut de marcar uns límits en la nostra recerca 

definits pel factor essencial de la literatura ja que, igual que la dona, aquesta se'ns 

presenta com una font inacabable de misteri i bellesa. Cal destacar també que l'actuació 

de les escriptores depèn, en part, de la seva situació geogràfica i de les influències que hi 

arribaren, per la qual cosa vam haver de reduir l'espai a Espanya i Catalunya. Un dels 

altres elements que ens van obligar a sintetitzar la recerca va ser l'extensió del temps; no 

ens ha estat possible recollir (en un termini de cinc mesos) les veus, les influències i les 

vides de tot el nombre d'escriptores que van insinuar un feminisme literari que emergiria 

amb força més endavant; així doncs, ens hem decantat per focalitzar el nostre treball en 

unes quantes  de les protagonistes d'aquest aixecament notori on s'exigia una llibertat 
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d'opcions igualment assolibles la compilació de les quals ha estat bastant arbitrària. 

D'aquesta manera, vam definir l'àmbit que abastaria el nostre projecte. A més, ens  hem 

decantat cap a una redacció conjunta de síntesi i cohesió que permeti comunicar molta 

informació en poques paraules intentant transmetre la sensació que «en el pot petit hi ha 

la bona confitura». 

 Però cal tenir present sempre que la literatura és el mirall on es reflecteix el context 

històric que l'abraça i per tant, calia marcar unes distincions més específiques en un segle 

tan heterogeni com el segle XX. Així, inicialment, el nostre treball quedava dividit en 

quatre parts  que es corresponen amb quatre períodes històrics: abans de la Guerra Civil, 

durant la Guerra Civil, durant el franquisme i durant l'època de transició. Tanmateix els 

nostres esquemes no eren del tot correctes i ens vam adonar que l'aparició de les 

darreres escriptores no era tan estàtica com per classificar-les en els dos últims períodes 

definits; és a dir, malgrat que la història sí que es mostrava completament diferent, en 

l'àmbit literari aquestes diferències no eren tan clares. És en aquesta segona meitat del 

XX on la literatura feminista comença a agafar força a Espanya, i per això és aquesta 

tercera part la que constitueix l'essència del treball la qual ha estat dividida en tres 

conceptes desenvolupats per Virginia Woolf i que impactaven en la consciència de les 

escriptores feministes del moment. 

 Però per què l'autora anglesa Virginia Woolf i no una altra? Encara que, en un 

principi, preteníem allunyar-nos de la literatura europea centrant-nos únicament i 

exclusivament en la de casa nostra, aquesta feina ens va resultar impossible perquè ens 

vam adonar que la lluita feminista no era una tasca individual sinó una lluita col·lectiva, 

cosa que es trasllada també en l'àmbit literari; per la qual cosa, precisament, era 

imprescindible mencionar les influències estrangeres de les quals  bevien. Després vam 

llegir Una cambra pròpia i vam descobrir que d'allà sorgien tres conceptes sobre els quals 

s'acabava teixint tota la literatura feminista, conscientment o inconscientment, i d'aquesta 

manera vam començar a articular la tercera part del nostre treball com si fos un arbre 

genealògic on les branques eren els conceptes... I les arrels? Virgina Woolf.

 Així doncs, la metodologia del nostre treball es basa essencialment en la lectura 

(tot i que, com ja hem insinuat, vam haver de posar un punt i final a les nostres ànsies  de 

llegir) i en les entrevistes. Un cop recollida la informació, hem cregut adient redactar de 

manera conjunta, en equip. 
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 Abans d'endinsar-vos al treball de recerca caldria fer un últim i important aclariment 

perquè no volem caure en confusions que facin trontollar els objectius  d'aquesta 

investigació. Som plenament conscients que englobar la literatura pel factor del gènere es 

pot entendre com una discriminació, però no pretenem aixecar una frontera entre la 

literatura escrita per dones i la literatura escrita per homes. La nostra és una discriminació 

positiva i necessària, és a dir, la discriminació d'un col·lectiu (en aquest cas el femení) per 

tal de potenciar-lo, de donar-lo a conèixer, d'excloure'l de les ombres de la inferioritat, per 

estudiar-lo minuciosament i ambicionar col·locar-lo en la igualtat.

 Havent llegit novel·les i assaigs, articles i entrevistes, pròlegs i epílegs; havent 

parlat amb una escriptora, amb una professora de la UVic especialitzada en l'àmbit de la 

traducció i en la recerca biogràfica, amb una editora i amb una política; havent acudit a 

presentacions de llibres i a xerrades, hem anat perfilant un camí que ens  ha conduït fins 

aquí: un treball que va més enllà de la disciplina acadèmica, un treball que adopta la 

forma d'una petita espurna en aquesta lluita feminista, un treball que busca que se sentin 

totes aquelles veus que criden llibertat.
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LA LITERATURA DE PRINCIPIS DE SEGLE (1900-1936)

Context històric

En una Europa coberta per les empremtes deixades per l'home, per les seves 

guerres i les  seves  paraules, per les seves decisions polítiques i la seva estètica, per la 

seva filosofia i el seu art ... On han quedat totes aquestes veus femenines que exclamen i 

criden, però que ningú sent?

A començaments del nou segle encara es mantenia la mentalitat burgesa de finals 

del XIX pel que respecta al col·lectiu femení. Una mentalitat que aïllava la dona de la vida 

púbica i la col·locava dins la llar perquè interpretés el rol de la millor esposa i mare dels 

seus fills, una dona sense una cambra pròpia. La dona no tenia la possibilitat d'accedir a 

càrrecs econòmics o socials, àmbits que es reservaven únicament a la tasca dels homes.

Els  ideòlegs  del primer moviment obrer, a meitat del segle XIX, van mantenir 

posicions contràries a la igualtat de la dona. Un ideòleg amb un pensament molt 

significatiu fou Pierre-Joseph Proudhon, filòsof polític i revolucionari francès, que va 

reafirmar la llar com un espai inamobible de la dona, aïllant-la de qualsevol vincle social 

amb excepció del matrimoni o, en cas contrari, de la prostitució. Va arribar a sentenciar la 

igualtat de dones i homes com la fi absoluta de la raça humana. Tot i així, aquest tipus de 

pensament radical no era l'únic que va fer-se notar en la segona meitat del segle XIX; 

com a reacció a aquesta discriminació de la igualtat entre sexes, trobem les idees de 

Marx i Engels dins del moviment socialista. Friedrich Engels  en diverses  de les seves 

obres va establir el següent: la subjugació de les classes era equivalent a la subjugació 

de la dona vers l'home. Així doncs, aquests personatges que traslladaven les  seves  idees 

de nivell col·lectiu a l'àmbit del tracte entre sexes han estat considerats grans feministes, 

que en aquell moment no eren la majòria.

Al començament del segle XX trobem temptatives d’un canvi de mentalitat i 

pensament i d’una reivindicació dels drets i la condició de la dona, sempre reprimida i 

manipulada, sempre en mans  de l'home. Tot i així, encara es continuarà mantenint una 

forta imposició cap a la dona, la qual haurà de dedicar-se exclusivament al benestar 

familiar. Alguns dels grans obstacles que minimitzaven la importància d'aquest feminisme 

emergent van ser els següents:
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• Educació monopolitzada per l'Església catòlica, contrària a una renovació de la 

tasca del col·lectiu femení.

• Jerarquització de les clases amb influències burgeses.

• Caràcter agrari propi del país, que defensava la tradició i marginava la dona a les 

tasques de la llar.

Aquest col·lectiu femení disposat a lluitar contra unes normes i uns costums 

preestablerts des  de segles anteriors  va haver de trobar-se amb dues idees que regien la 

mentalitat general de la societat marcades per un pensament burgès summament 

jerarquitzat, és a dir, la societat defensava que la mateixa naturalesa de la dona només 

podia conduir-la a la cura de la família o a un comportament infame, el que correspondria 

a l'Àngel de la Llar i/o la Femme fatale, respectivament. En altres paraules: 

La dicotomía María-Eva se afianza a medida que avanza el siglo. La madre, 
esposa, es aquella virgen desexualizada de la que habla el Evangelio; Eva, por el 
contrario, es la que condujo al hombre a la perdición.2

Però no només això, sinó que l'home creia fermament que, tot i poder classificar la 

dona en dos caràcters diferents, la Femme fatale, fosca i manipuladora, encarregada de 

les passions més instintives i fidel a les  temptacions més prohibides, es trobava amagada 

i reprimida dins el cos de l'esposa ideal. Totes i cadascuna de les  dones van ser 

condemnades a una naturalesa perversa, inadmissible i ofensiva, necessitada d'unes 

mans que la reprimissin i l'empresonessin entre obligacions  i servituds. Les dones 

necessitaven una educació que els permetés assolir el nivell de perfecció exigit en aquell 

començament de segle. 
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La literatura femenina

Trobem un grup poètic que obtindrà molta fama i prestigi en el país: el Grupo Poético 

del 27. Com la majoria de nosaltres hem estudiat a les classes de literatura en les nostres 

escoles, sabrem que el nucli d'aquest grup poètic estava format per sis grans escriptors 

que van dur a terme els actes del Ateneo de Sevilla el 1927 amb motiu de commemorar el 

III centenari de la mort de Luis  de Góngora: Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Federico 

García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas i Jorge Guillén.

La majoria de nosaltres hem conegut la seva obra, les seves característiques 

literàries, part de la seva vida, les seves inquietuds polítiques  i socials (majoritàriament 

republicanes ja que el grup es definia social i liberal), i molts altres factors  dels  quals ens 

han examinat i alguns de nosaltres haurem volgut conèixer a fons. Però, tot i haver 

estudiat en profunditat els autors del 27, nosaltres ens preguntem si la dona, que 

aparentment sembla no haver aportat res al món literari d'aquella generació, realment va 

tenir algun paper i va crear obres literàries que hagin quedat soterrades per molts  dels 

grans autors d'aquella època. El nostre dubte es respon amb el descobriment de la 

qualitat literària de dones escriptores com Concha Méndez i Ernestina de Champourcín. 

L'èxit i la gran producció dels  autors del Grup Poètic del 27 van minimitzar la importància 

de l'obra literària de les escriptores que, en aquell moment, es mantenien al marge del 

prestigi del qual els seus companys gaudien. Un prestigi ben aconseguit gràcies a la 

important qualitat de les seves obres, tot i que perjudicial a l'hora de manifestar els drets 

de la dona en un àmbit altament masculinitzat. La majoria quedaven amagades rere la 

fama dels seus companys, escrivien en silenci i reivindicaven la seva creació tant com les 

circumstàncies ho permetien. Algunes d'elles  van obtenir el reconeixement que 

veritablement mereixien, cosa que satisfeia el seu esperit artístic lluitador i summament 

potent, com Maria Teresa León, primera dona que obtindrà la llicenciatura en Filosofia i 

Lletres. Altres  autores, que seran valorades actualment pel seu paper com a dona en un 

món masclista i amb escasses oportunitats per a triunfar, seran les que citarem a 

continuació.
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Emilia Pardo Bazán

Una de les figures  més importants de la literatura femenina, una de les  impulsores, 

de les primeres a proclamar les seves paraules de dona a Espanya va ser Emilia Pardo 

Bazán (La Coruña, 1851 - Madrid, 1921).

Emilia Pardo Bazán va viure un despertar que la conduirà a un desig de llegir els 

autors de cada país en la seva llengua original. Acabada de casar, va abandonar 

temporalment Espanya i va dur a terme un intens viatge per tot Europa que va avivar les 

seves inquietuds culturals i socials.  A partir de la seva tornada a Espanya va començar a 

triomfar amb moltes de les seves obres  que es mantenien en la línia realístico-naturalista, 

coincidint amb l'eufòria europea vers aquesta estètica. L'autora gallega no es  va 

desmarcar tampoc del feminisme social creixent i va criticar l'Espanya Moderna que 

diferenciava cada vegada més la dona de l'home a nivell polític a causa del nou sistema 

parlamentari. A més, va lluitar per l'emancipació de la dona, com va deixar constància en 

diversos dels seus articles publicats  en la revista Nuevo Teatro Crítico, en la qual deixava 

presència de la falta d'educació de les  dones. Aquesta mancança educativa era entesa 

com un impediment per a la seva autonomia, cosa que va obstaculitzar la fita d'alliberar-

se d'una única funció que les havia empresonat al llarg de la història: la dedicació al 

benestar familiar i a la procreació de la raça. 

Pardo Bazán es va consolidar com una figura imprescinidble, decisiva i impulsora en 

el desenvolupament del feminisme espanyol. Una de les moltes escriptores plenes de 

valentia, menyspreades per les societats  de l'època, que es va enfrontar als dogmes 

patriarcals que no acceptaven cap pensament que anés més enllà de la dona com a pilar 

del benestar familiar, el centre de la llar.
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Autores del Grup Poètic del 27 

Una de les veus femenines  més potents  del panorama avanguardista del moment és 

Concepción Méndez Cuesta, coneguda amb el pseudònim de Concha Méndez, que va 

permanèixer a l'ombra dels grans poetes  del grup del 27, juntament amb les seves altres 

companyes escriptores  d'aquell moment. Nom que, com escriu María Zambrano, és «de 

los que llenan el momento que se está viviendo».3  Que la seva obra no hagi obtingut el 

reconeixement que es mereixia o que lectors, autors i crítics no s’hagin près gaires 

molèsties per aprofundir en l'autora no és un fet del que ens poguem sorprendre o 

estranyar; en una època com la de llavors, on l'home predominava i bloquejava l'èxit i el 

prestigi d'aquelles escriptores amb ànsies de manifestar el seu esperit creador és un fet 

real i del qual en tenim constància. Tot i així, no podem classificar la seva obra com a 

insatisfactòria o insuficient: Concha Méndez va esdevenir tot un personatge en les 

tertúlies de la capital del país durant els  anys vint, i va deixar presència de la seva poesia 

influenciada per autors  com García Lorca i Rafael Alberti, després d'una llarga relació amb 

Luis Buñuel. La seva primera obra literària és Inquietudes, escrita l'any 1926. Rere el 

prestigi dels escriptors masculins permaneixia latent la seva creació artística. Més tard, 

Concha Méndez es va casar amb el poeta Manuel Altolaguirre, amb qui va viure 

experiències decisives en la seva vida (la mort del seu fill, el naixement de la seva filla, la 

separació de la parella...). En aquesta etapa escriurà La tentativa poética, Niño y sombras 

i Lluvias enlazadas, obres que es caracteritzaran per un Jo poètic molt personal, íntim, 

que ratlla el dramatisme indiscutiblement autèntic. Un dels poemes del recull poètic 

Lluvias enlazadas, escrit l'any 1939, és el que presentem a continuació:  

Quisiera tener varias sonrisas de recambio
y un vasto repertorio de modos de expresarme. 

O bien con la palabra, o bien con la manera, 
buscar el hábil gesto que pudiera escudarme... 
Y al igual que en el gesto buscar en la mentira 

diferentes disfraces, bien vestir el engaño; 
y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes, 

con sutil maniobra, la caricia del daño. 
Yo quisiera ¡y no puedo! ser como son los otros, 
los que pueblan el mundo y se llaman humanos: 
siempre el beso en el labio, ocultando los hechos 
y al final... el lavarse tan tranquilos las manos. 4
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Ernestina Champourcín, una altra autora del Grup Poètic del 27, ha estat 

considerada de les més importants  d'aquesta generació. Nascuda a Vitoria l'any 1905 i 

instruïda des de casa amb mestres privats, va començar a endinsar-se en el món de la 

literatura a l'edat primerenca dels deus anys. Autora que va participar en la creació del 

Liceo Femenino de Madrid i que va obtenir el Premi Euskadi per la seva obra Antología 

Poética. És a partir d'aquell moment quan comença a interessar-se i a mantenir relació 

amb autors del grup del 27 (Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda...). Però, en 

especial, l'autora sent predil·lecció per Juan Ramón Jiménez, per qui va sentir una gran 

admiració. Un dels seus reculls poètics  més importants és Del vacío y sus dones, llibre 

amb gran ritme i  una profunda intimitat que ens parla sobre el record i l'eternitat del futur. 

Un dels poemes que hi podem trobar és el següent:

Y estás: en el vacío
y en la ausencia presente,

en la que es y vive
sin dejar de ser única

oquedad invisible
con raíces eternas.

No hay mundo que la llene
pero sí algo vivo

que la besa y la calma.5

En definitiva, durant aquesta etapa que comprèn entre el 1900 i principis de la 

Guerra Civil espanyola, trobem una dona disposada a canviar i a reivindicar-se com a 

ésser amb drets i pensament propi, amb esperit inacabable, infinit, i literari, que no té por 

de la creació ni de manifestar la seva obra. Autores que defineixen amb claredat el principi 

d'una gran lluita que encara ara és  present. La valentia i la capacitat d'abandonar els 

prejudicis  més superflus i tradicionals corre per les  venes  d'aquestes dones escriptores 

decidides a enlluernar les mirades de tothom i a fer emmudir les boques més lleugeres.
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http://www.poesiacastellana.es/tus_poemas/tus_poemas/1_ver_poemas_por_listado_titulo.php?IDregistre=EST%C1S&poeta=Champourc%EDn,%20Ernestina%20de
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http://www.poesiacastellana.es/tus_poemas/tus_poemas/1_ver_poemas_por_listado_titulo.php?IDregistre=EST%C1S&poeta=Champourc%EDn,%20Ernestina%20de
http://www.poesiacastellana.es/tus_poemas/tus_poemas/1_ver_poemas_por_listado_titulo.php?IDregistre=EST%C1S&poeta=Champourc%EDn,%20Ernestina%20de
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LA LITERATURA DURANT LA GUERRA CIVIL (1936 – 1939)

Context històric 

  El 18 de Juliol de 1936 l'horror s'infiltrava a les ciutats, lliscant-se per uns carrers  

que «es van omplir d'homes i dones armats»,6  arrossegant la misèria i la violència, la 

desesperança i el fum espès de la destrucció, deixant al seu pas persones sense rostre, 

sense cara, deshumanitzades  i condemnades a l'oblit més negre. Era l'inici d'una guerra 

que enfrontaria germans i amics, que dividiria els espanyols en rojos i rebeldes, 

condemnada a convertir-se en «una guerra de gairebé mil dies, que va deixar cicatrius 

duradores en la societat espanyola».6

 En aquesta Espanya esquitxada de sang, enfonsada en el dolor i esgarrapada per 

la despietada ombra de la mort, la cultura pateix i plora, convertint-se en una víctima més. 

La literatura es veu obligada a fer un pas enrere, desvirtuada, convertida en un arma més 

amb la qual atacar l'enemic, i adopta un to propagandístic i esdevé el reflex d'una societat 

que patia un parèntesi cultural. Una societat on les veus més valentes eren emmudides 

davant de parets d'afusellament o entre reixes, per la distància o per l'escepticisme 

desil·lusionat. Els pocs intel·lectuals que sostenien entre els seus dits  una ploma per 

deixar-la lliscar sobre el paper, escrivien paraules lluitadores, defensant la seva ideologia i 

confiant que servissin d'antídot pel pensament polític oposat. Però és una literatura pobra, 

que en l’àmbit de la novel·la és  definida pel filòleg Egea com una literatura caracteritzada 

per:

la rigidesa, la falta de complexitat psicològica i humana dels personatges, l'absència 
d'equanimitat i la manca de tremp en l'estil; el determinisme que divideix als personatges en 
dues categories oposades: els bons i els dolents -idealitzant els primers i ennegrint els 
segons - (...) no hi ha objectivitat ni realisme.7

 Tot i això, en aquest moment en el qual la literatura queda pràcticament òrfena 

enmig d’una guerra entre germans i és enviada al front com un soldat més, hi ha veus 

femenines que s’alçaren i proclamaren les seves paraules, la seva retòrica, les  seves 

memòries... atrevint-se a tractar el tema de la guerra, tradicionalment reservat al sexe 

masculí, reivindicant-se com a dones escriptores, com a filles en guerra de Woolf.
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6 CASANOVAS, J. i GIL ANDRÉS, C. : Breve historia de España en el siglo XX. Barcelona: Planeta, 
2012 (p. 127 i 153).

7 EGEA, J. C: La novela española actual. Madrid: Edicusa, 1971 (p. 31).



La literatura femenina

 El lent però progressiu ascens del feminisme i les seves reivindicacions per assolir 

la igualtat de gènere, permet que arribat el segle XX aquest «segon sexe» del que parlava 

Simone de Beauvoir ja hagués derrocat algunes de les barreres socials imposades pels 

prejudicis  patriarcals. El 1936 la dona espanyola ja havia assolit una posició considerable, 

aconseguint viure d’allò que guanyava en diferents  àmbits laborals. A més, també resulta 

imprescindible mencionar com al llarg del transcurs de la guerra, especialment en els 

inicis, el paper de la dona va ser imprescindible per al desenvolupament dels  fets. La 

participació activa de les  dones en el bàndol republicà era, fins i tot, potenciada a través 

de la publicitat tal com recorda Anna Murià:

Això és el que llegíem: Setmana contra la Guerra; i al costat, la noia del fusell que senyalava 
les ciutadanes amb el dit: ‘las milícies us necessiten! (...) Agafeu les armes!’8

 És en aquest context d'eufòria feminista que la Guerra Civil esdevé el primer fet 

bèl·lic tractat des  d’una perspectiva femenina. La literatura de la gran majoria de dones 

transgredeix la superficialitat de la tradicional mirada masculina, més centrada en les 

gestes de l’exèrcit (cal recordar l’excepcionalitat dels casos de dones com Carmen de 

Burgos, que el 1909 es converteix en la primera corresponsal de guerra, o de la cronista 

Teresa de Escoriaza, de la dècada dels 20).9  Elles són des de periodistes a poetesses  i 

novel·listes que recollien la quotidianitat de la guerra amb les seves paraules, en una 

literatura impregnada de sensibilitat que descriu la reraguarda. És, per tant, una literatura 

diferent de la que neix dels homes, en centrar-se més en:

els problemes de subsistència, la escassetat del menjar, el saqueig de les cases, les 
anècdotes de cada dia, les històries dels personatges d’aquell dia a dia que poden tenir 
autonomia narrativa, les notícies d’amics i familiars i els bombardeigs i la por i la mort que no 
són mai una freda i literària abstracció. 10

 Malgrat aquests  trets  diferenciadors, és una literatura que, igual que la dels homes, 

queda dividida per les tendències polítiques i ideològiques de les escriptores, pel seu 

suport a un dels dos bàndols del conflicte. En primer lloc, cal diferenciar la realitat de les 
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8 MURIÀ, A: «Una mujer en la guerra». Dins: Cataluña en la Guerra Civil Española, Biblioteca La 
Vanguardia.

9  Carmen de Burgos va deixar constància escrita dels conflictes al Marroc en obres com En la 
guerra. Episodios de Melilla (Burgos 1909) i Teresa de Escoriaza ho va fer  a través de les 
cròniques tardanament recollides en Del dolor de la guerra (Crónicas de la campaña de 
Marruecos) (Palenque 2006).

10  MAYORAL, M. MAÑAS, Mª. M: Memoria de la Guerra Civil en las escritoras españolas. Madrid: 
Trivium, 2010 (p. 21).



escriptores republicanes de les escriptores franquistes perquè les divergències 

s’evidencien en la seva producció literària.  

 D’una banda, hi ha la literatura franquista escrita per dones, on les diferències 

estilístiques amb l'escrita pels  homes són mínimes (per no dir inexistents).11 També s’ha 

de tenir en compte que la producció literària masculina és molt més abundant que la 

femenina i el menyspreu cap a l’intel·lecte femení més descarat, en comparació amb el 

bàndol enemic. De manera que són pocs el noms d’escriptores  a citar, la majoria rescatats 

posteriorment, entre els quals destaquen Pilar Millán Astray i Concha Espín. Uns bons 

exemples de literatura franquista serien la novel·la d’Espín, Rereguarda, o el poemari de 

Millán Astray, Cautivas. 32 meses en las prisiones rojas, on es troben els  versos següents 

del poema «Santiago, apóstol»: 

Si eres de España el Patrón,
y de mi Galicia amada

haz que mi patria adorada
vuelva a lucir tu pendón.

Convierte al rojo en vasallo,
castigando su impiedad,

y que aplasten su maldad
los cascos de tu caballo.
Con la Reina cuyo brillo
te deslumbró en el Pilar,

bien puedes hacer triunfar 
a las huestes del Caudillo.

Ella, sobre el pedestal,
tú, sobre el blanco corcel,
prestad vuestra ayuda fiel
a nuestro gran General.

 De l’altra banda, la literatura republicana escrita per dones que evoca la Guerra 

Civil s’escriu posteriorment o des de l’exili, per la qual cosa seria més apropiat considerar-

la literatura de postguerra (probablement «la dona republicana no va poder conservar els 

seus escrits»).12 Tot i així, hi destacarien noms com el de Clara Campoamor que s’atreví a 

publicar La revolució espanyola vista per una republicana, en francès, el 1937. En conjunt, 

les dones que configuren aquest bloc se’ns presenten com a dones valentes, adoptant un 

to crític i de denúncia, que no es deixen emmudir per la fatalitat del desenllaç de la guerra.  
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11 En el seu estudi per a la Universidad Complutense de Madrid, Ángela Ena Bordonada destaca 
«l’exaltació dels valors de Franco i l’entusiasta adhesió a ell; l’exaltació de la Falange i el seu 
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12 MAYORAL, M. MAÑAS, Mª. M: Memoria de la Guerra Civil en las escritoras españolas (p. 30).



 No obstant això, hi ha un nom que sona amb més força que qualsevol altre. Aquest 

és el cas  de María Teresa León, una escriptora en la qual l’empremta de la Guerra Civil és 

més que evident, però que desgràciadament ha quedat reduïda a l'ombra del seu marit, 

Rafael Alberti.

María Teresa León

 Nascuda a Logroño el 1904, aquesta dona és probablement una de les grans 

protagonistes de la literatura femenina, especialment durant el període de guerra tot i que 

la seva activitat literària ja s’havia anat perfilant des d’abans d’esclatar el conflicte (amb la 

redacció de la revista Octubre, per exemple). 

 De la seva biografia caldria destacar esdeveniments com la rigorosa educació que 

va rebre en l’àmbit de Filosofia i Lletres i el fet que va esdevenir la dona de Rafael Alberti, 

havent abandonat un primer matrimoni.13  En esclatar la Guerra Civil, l’escriptora 

experimenta un moment de plenitud vital ja que «està vivint el seu gran amor juntament 

amb Alberti i està lliurada a la vida cultural i a la defensa d’un ideal»14, però aquesta 

eufòria creativa s’apaga amb l’exili que l’allunyarà del país  un cop finalitzada la guerra. 

Mor a Madrid en el 1988. 

 Igual que les altres  autores que van alçar les seves veus femenines durant una 

època tan conflictiva, la seva obra es caracteritza per la subtil subjectivitat, per deixar més 

llibertat a la imaginació i fiar-se del seu record i de la seva pròpia experiència com a 

úniques fonts d’informació. En altres  paraules, escriu obres en les quals  el món interior 

dels personatges (que en la seva gran majoria són el reflex d’ella mateixa) cobra 

importància mentre és descrit en la quotidianitat de la seva vida diària. Alguns títols seus 

són Memoria de la melancolia o Juego limpio.

 Pel que fa a la temàtica que tractava, León no es desprenia mai de l’actitud de 

denúncia. Escrivia defensant la República, queixant-se de la indiferència per part dels 
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13  María Teresa León podria ser considerada com una dona valenta que, seguint l’exemple de 
personatges femenins en la literatura com Melibea (La Celestina de Fernando de Rojas) o Ofèlia 
(Hamlet de Shakespeare), lluita pel que vol, trenca amb els esquemes masclistes de la societat 
per lliurar-se passionalment a un amor. També el seu final és trist, solitari i desencaixat d’una 
societat que s’obstina a comprendre'n el valor i la determinació.

14 MAYORAL, M. MAÑAS, Mª. M: Memoria de la Guerra Civil en las escritoras españolas (p. 55).



altres països europeus, de la falta d’ajuda internacional, de la inhumanitat d’una guerra 

que enfronta i separa famílies. Però per damunt de tot, tractava el tema de la sexualitat 

des de diverses  visions i el tema de la dona. De fet, segons José Carlos Mainer, 

l’escriptora expressa «una visió molt hostil del món masculí» i en obres, com a Contra 

viento y marea, 15manifesta la seva preocupació quant a la situació de la dona, carregant 

les seves paraules de feminisme i consciència amb declaracions com «des de fa milers 

d’anys els homes saben que han de ser valents i les dones que han d’esperar».16

 Però estava preparada la societat espanyola per rebre una veu femenina que 

s’expressava amb tanta força, amb tanta determinació i valentia? La marginació que va 

patir, fonamentalment després de la guerra, i el seu desgraciat final ens fan pensar que 

encara no. 

 En conclusió, durant el període de guerra, la literatura queda mutilada sense 

desaparèixer del tot, les  veus femenines cada cop tenen més ressò però obrir-se camí en 

aquest món tan reservat, patriarcal i elitista encara suposa tot un repte per a elles. 
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15 MAINER, J.C: «Las escritoras del 27 (con María Teresa León al fondo)», Homenaje a María 
Teresa León, Curso de Verano de El Escorial, UCM, 1990 (p. 36) .

16 LEÓN, M.T: Contra viento y marea. Univesidad de Extremadura Servicio, 2010 (p. 309).



LA LITERATURA DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL

 Caldria marcar una distinció entre el panorama literari de l'època franquista i el de 

l'època que correspondria als anys de la transició? 

 A partir de l'estudi dedicat a aquestes  dues etapes i bevent de les opinions de 

diversos personatges especialitzats en aquest àmbit, hem decidit que la frontera entre la 

literatura dels dos períodes és massa difusa, tot i que, evidentment, sí que existeix una 

marcada diferència en el context històric. En altres paraules, no seria del tot correcte 

dividir la literatura en aquestes dues  etapes històriques perquè trobem la marca literària 

d'algunes escriptores que aflora durant l'època franquista i que arriba al punt més àlgid en 

l'època de transició. Tot i així, aquest fet no descarta la presència de característiques 

literàries pròpies de cada època. És per aquest motiu que englobem tota literatura 

d'aquests darrers  anys dins un mateix sac, sense oblidar que cal definir cada període 

individualment. Pel que fa referència a les escriptores que s'aniran citant al llarg d'aquesta 

part del treball, es pot trobar un glossari biogràfic al final d'aquest extens capítol. 
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3.1 La situació durant el franquisme (1939-1975)

 L'1 d'abril de 1939 arribava el final de la Guerra Civil espanyola, seguida per «una 

llarga pau incivil i en aquesta llarga i sagnant dictadura (...) els vencedors de la guerra van 

decidir durant anys i anys la sort dels vençuts».17 

 En un context d'una Espanya desmoralitzada, dolguda, ressentida, convertida en 

una víctima més, la condició de la dona es torna a veure amenaçada per un intent de 

retrocès respecte a la lluita feminista que arrassava el món occidental. Un dels  vehicles 

socials  per a dur a terme aquest desbancament va ser la creació de la Sección Femenina 

de la Falange, que tot i ser creada com una branca més del partit nacionalista abans de 

l'esclat de la Guerra Civil, es va imposar amb força durant la dictadura de Francisco 

Franco. Va esdevenir un agent social que pretenia divulgar valors que suposaven el retorn 

a la submissió de la dona, proclamant que «escúchale, déjale hablar primero; recuerda 

que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos» o «recuerda que es 

el amo de la casa»;18 a més també eren instruïdes en el món de la costura o dels serveis 

socials, entre d'altres. No obstant les denigrants  intencions de la Sección Femenina, tot va  

caure en un fracàs històric que «no va deixar emprenta, no va quallar per enlloc».19

 A diferència de la frustració en la qual va caure la branca femenina del partit 

franquista, el missatge d'inferioritat de la condició de la dona continuava transmetent-se a 

través de l'Església, com a resposta a l'atac feminista envers la històrica institució, que 

utilitzava la influència de la religió en una societat espanyola catòlica i conservadora. 

 Respecte a l'àmbit més cultural, la situació no varia gaire en comparació a la que 

es va produir durant els  anys de conflicte civil. En altres paraules, l'element propagandístic 

continuava constituint l'essència de la cultura oficial, la cultura del règim, aquella que 

únicament transmetia els  valors que li interessava fer arribar a la població i que 

s'articulava entorn de la creació d'una imatge distorsionada d'Espanya, reflectint el país 

que al General li interessava aparentar davant la mirada universal. La manera de regular 

la cultura que sortia a la llum va ser la censura doble (religiosa i política) que s'imposava 
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17 CASANOVAS, J. i GIL ANDRÉS, C. : Breve historia de España en el siglo XX. (p. 127).

18 Asociación Cultural Luna Nueva de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Extractos de la sección femenina de la falange [en línea]. http://
asociacionlunanueva.wordpress.com/2010/10/16/extractos-de-la-seccion-femenina-de-falange/ 
[consulta 26-9-2012].  (El document complert es troba als annexos).

19 Entrevista personal a Isabel-Clara Simó a les 17.00 el dia 22-09-2012, L'Ametlla del Vallès. 
(L'entrevista sencera es troba als annexos del treball).
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despietada contra tot aquell que s'enfrontés al règim diferint quant a ideals polítics  i 

socials. Encara que aquesta censura no va esdevenir un mur infranquejable tenint en 

compte que també va caure en errors més d'una vegada (com és el cas del premi Lope de 

Vega el 1949 quan se li és atorgat a Antonio Buero Vallejo per Historia de una escalera, 

una obra teatral que és el típic exemple de literatura compromesa, de realisme social de 

postguerra teatral). 

 Pel que fa a la literatura peninsular, també va viure un període molt condicionat per 

la censura, però sense oblidar aquella més compromesa escrita per autors valents i que 

deixarien un rastre de controvèrsia, com és el cas del ja esmentat Buero Vallejo o el de 

Camilo José Cela (creador del moviment conegut com el tremendisme amb obres com La 

familia de Pascual Duarte i inserit en la tradició realista espanyola). Un altre punt a tenir 

en consideració és el cas extrem de disglòssia que va patir la llengua catalana, marginada 

i prohibida, fet que va repercutir negativament en el desenvolupament de la seva 

literatura. Això no vol dir que l'expressió artística en forma de paraules deixés d'adoptar el 

català com a veu, sinó més aviat que ho va haver de fer d'una manera més clandestina i 

arriscant-se a tenir problemes amb l'autoritat. 

 De manera que en una època on la llibertat estava empresonada i era ofegada per 

la dictadura, la cultura es trobava en decadència a l'estat espanyol, tanmateix, no era la 

cultura dels espanyols en la seva totalitat la que patia un retrocés. En paraules d'Isabel 

Clara Simó: «una Espanya grisa, humillada, però amb illes de llibertat».20 Aquestes illes 

de llibertat a les quals fa referència l'escriptora valenciana eren les  universitats, centres on 

es reunien els amants de la cultura de l'època per proclamar la veu de la raó i la justícia, i 

la Gauche Divine, moviment intel·lectual que va sorgir a Barcelona aixeca't per tots 

aquells avant la lettre que no claudicaven davant del règim i la ideologia franquista. A més, 

cal recordar que la dictadura va obligar diversos intel·lectuals  a exiliar-se, que es va endur 

el seu art i les  seves veus fora del país; però, no necessàriament callant. Mercè Rodoreda 

seria un botó de mostra.
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20 Entrevista personal a Isabel-Clara Simó a les 17.00 el dia 22-09-2012, L'Ametlla del Vallès. 
(L'entrevista sencera es troba als annexos del treball).



3.2 La situació durant l'època de transició (1975 - s.XXI)

 Després d'uns anys de por i censura, de negror i llibertats ofegades, la democràcia 

comença a endinsar-se dins d'un país ferit amb una cultura mutilada. 

 El 20 de novembre de 1975 Franco va morir i amb la seva mort començava a 

apagar-se el règim dictatorial. Espanya sortia als carrers vestida de negra i amb llàgrimes 

als ulls (més o menys sinceres) per donar-li un últim adéu a qui els havia governat amb 

les mans tacades de sang. És  l'inici del que es coneix com l'època de transició, aquells 

anys en els quals el poder trontollava i la democràcia començava a perfilar-se com 

l'imminent sistema polític. Aquest pas  d'un règim autoritari cap a un règim parlamentari va 

anar definint-se de mica en mica, superant els diferents episodis que la van fer tremolar 

de tant en tant fins a arribar a la consolidació definitiva de la democràcia que ha perdurat 

fins els nostres dies. 

 És imprescindible entendre que perquè aquesta transició es pogués realitzar de 

manera relativament pacífica, la societat espanyola havia hagut de passar per una època 

de profundes transformacions socials. En altres paraules, gràcies al desenvolupament 

econòmic dels darrers anys de la dictadura i a l'augment de la popularitat dels grups 

antifranquistes, es va despertar un moviment social que va pressionar les elits polítiques 

d'herència franquista a dur a terme una reforma de les  institucions enlloc de caure en la 

temptació de proclamar una nova dictadura.

 Després d'aquest primer episodi de la història de la transició, arribava el segon pas: 

la creació d'un parlament que elaboraria una Constitució, aprovada pel referèndum dels 

principals  partits  polítics  el 1978. Seguidament, en un context en el qual anaven aflorant 

problemes com el terrorisme i la crisi dels partits polítics, es va desenvolupar l'organització 

de l'Estat en comunitats autònomes amb la voluntad de posar un punt i final a la rigidesa 

de la centralització característica del règim de Franco.

 Finalment, sembla que la data escollida per marcar el final de la transició va ser el 

1982, coincidint amb l'espectacular victòria del partit socialista. No obstant això, és 

necessari aclarir que el final de l'època de transició és una mica ambigu perquè la 

proximitat temporal dels fets no acaba de donar-nos una perspectiva satisfactòria com per 

sentenciar-la. 

 Pel que fa referència al context cultural d'aquests darrers anys, amb la mort de 

Franco molts dels exiliats van tornar a casa seva, portant a la maleta aquell art que estava 
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triomfant per Europa i pel continent americà. D'aquesta manera arriba «un art independent 

i rebel»,21  un art que despertarà l'esperit de provocació, un art que aglutinarà la joventut 

sota uns mateixos ideals de ruptura, un art que amenaçarà les bases culturals dels seus 

precedents. En un moment d'eufòria capitalista a nivell global, Espanya es començava a 

deixar impregnar per la competitivitat i la recerca del màxim benefici individual que segles 

abans havia divulgat l'economista Adam Smith. És un moment en el qual es  retorna a la 

innocència i a la ingenuitat de principis  de segle i es viu l'optimisme del resorgiment d'una 

Europa que també havia quedat molt marcada per les dues  Guerres  Mundials i les 

insurreccions comunistes. 

 L'art sempre ha esdevingut una descripció des d'una perspectiva individual i 

anímica de cada artista respecte a la situació històrica que s'estava vivint en el moment; 

per això, l'art d'aquests anys es caracteritzava per ser transgressor, reivindicatiu, 

provocador i trencador. Per exemple, dos dels  moviments amb més renom que van sorgir 

durant aquesta època van ser: el pop art, d'origen nord-americà, amb la intenció de 

descriure el capitalisme i el consumisme evitant la crítica, i l'art-acció. Aquest segon 

moviment citat va ser dels més radicals perquè es tractava d'un art efímer, basat en 

l'actuació, que s'enfrontava al capitalisme i a la concepció de l'art com a un negoci, un art 

en el qual la presència femenina s'imposava amb noms com el de la cubana Ana 

Mendieta. 

 Per primer cop en molt de temps, Espanya no era aliena al que estava succeint 

universalment tot i que continuava ressentida per la intensitat de la dictadura i això es 

reflectia en un notable endarreriment. 
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3.3 La literatura de dones 

 El segle XX suposa la ruptura de la submissió de la dona en el món cultural, el 

gènere femení pren consciència de la seva veu i comença a proclamar-la, són dones que 

ja no escriuen amagant-se com les Brontë o Jane Austen un segle abans a la Gran 

Bretanya. Tot i que aquestes dones són vistes com personatges extravagants, d'una 

delicadesa sentimental a flor de pell, nàufragues que deriven al límit de les seves 

emocions. Però elles  no van deixar que l'aversió de la societat patriarcal callés la seva 

literatura i va començar a brotar una consciència feminista en l'àmbit de les lletres en la 

qual Virgina Woold esdevé la gran protagonista. Són les primeres generacions de dones 

titulades que rebutgen els càrrecs propis del seu sexe i es  llencen a les  relacions 

intel·lectuals, tal com ho explicava Woolf a principis de segle:

Les dificultats materials eren enormes; però les immaterials encara eren pitjors. La 
indiferència del món, que tan difícil de suportar trobaren Keats, Flaubert i altres genis, en el 
cas de les dones no fou indiferència, sinó hostilitat. A elles, el món no els deia com deia a ells: 
"Escriviu, si en teniu ganes; a mi tant se me'n fum". A elles, el món els deia amb una riallada: 
"Escriure? ¿Què escriuràs, tu, desgraciada?". 22

 Woolf no pot ser considerada únicament com a protagonista de la seva generació. 

La seva activitat literària transgressora no va quedar insonoritzada rere les  muralles 

angleses, sinó que va anar més enllà, va enderrocar murs i crítiques, va minimitzar  el so 

masclista, va desbordar-se superant fronteres fins a convertir-se en la mare de la literatura 

feminista. És de Woolf d'on broten els tres  grans conceptes sobre els quals es teixeix 

l'activitat literària feminista; tota dona escriptora es converteix en una hereva de la tradició 

literària femenina que ha deixat Woolf, una tradició literària que els va obrir i els continua 

obrint horitzons, «una revolució literària de la qual nosaltres també en formem 

part» (Víctor Català durant el Modernisme);23  proclamant de manera conscient o no les 

seves idees. Com diu Silvia Querini, «és una autora de vigència clàssica».24  Això 

s'accentua encara més en acabar la Guerra Civil; quan arriba aquesta força que ja 

s'expandia pel continent europeu. Virginia Woolf és la primera dona a divulgar els tres 

conceptes sobre els quals s'articula aquest apartat, l'essència del nostre treball: una 

cambra pròpia i cinc-centes lliures, l'àngel de la llar i les germanes de Shakespeare.  
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22 WOOLF, V: Una cambra pròpia. Barcelona: Deriva, 1996 (p. 92).

23 Entrevista personal a Isabel-Clara Simó a les 17.00 el dia 22-09-2012, L'Ametlla del Vallès. 
(L'entrevista sencera es troba als annexos del treball).

24 Entrevista personal a Silvia Querini a les 15.30 el dia 25-09-2012, Barcelona. (L'entrevista 
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3.3.1 L'àngel de la llar

 L'any 1971 el concepte era introduït a la literatura de la península per Maria Aurèlia 

Capmany amb la seva contundent afirmació: «he assassinat l'àngel de la llar».25

 Aquest terme no va sorgir del no-res, Capmany l'havia recuperat de Woolf en un 

dels seus discursos anomenat Carreres femenines. L'escriptora anglesa s'havia inspirat 

en un dels poemes del poeta britànic Coventry Patmore, on deixava constància del seu 

ideal de dona, un ideal caracteritzat per ser un exemplar passiu i submís, dolç i amable, 

pietós i sacrificat, elegant i gràcil, que només es dedica a la cura i al benestar, sense idees 

pròpies. Woolf es  va apropiar del concepte de dona masclista que divulgava Patmore per 

utilitzar-ho com una eina a favor de les reivindicacions feministes. A través de Capmany 

vam disposar de l'oportunitat de conèixer allò que Woolf anomenava amb un to de 

sarcàstic: àngel de la llar. És  per aquesta labor de traslladar el concepte de l'escriptora 

britànica a la literatura catalana que considerem Maria Aurèlia Capmany com el nexe i 

màxim exponent en el context peninsular d'aquest concepte d'àngel de llar. 

 No obstant això, l'escriptora confessava que assassinar aquest àngel de cabells 

rossos i pell blanca no va ser tasca fàcil. Era un àngel que apareixia en els moments més 

inesperats, que et deleitava amb la seva presència i que s'amagava després de dir-te a 

cau d'orella: «No siguis  així, dona; somriu!». 25 En aquesta carta dedicada a una dona que 

compleix l'ideal d'esposa i mare dels seus fills explica amb paraules sinceres: 

Sense el meu somriure habitual i sense la meva contesta amable, havia de resoldre a cada 
instant què contestaria, quina havia de ser la meva opinió. 25

 Aquesta cita reflecteix que en el moment en què les  dones decidien prendre el risc 

d'assassinar l'àngel de la llar s'enfrontaven a una situació de desconcert, confusió, i a 

unes circumstàncies totalment desconegudes. Aquest sentiment de soledat existencial i 

incomprensió del món que se'ls presentava els  creava inseguretat. Això demostra que, 

fins  a aquell moment, havien estat veient el món des dels ulls  del seus homes. Per 

primera vegada en la seva vida se'ls obria un ventall de possibilitats i eren elles, i només 

elles, qui tenien la responsabilitat d'escollir el seu propi camí i pensament. 
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 Tanmateix aquesta carta no és l'única reivindicació feminista de l'autora catalana. 

Capmany va traslladar La mística de la feminitat de Betty Friedan,26 l'obra que esdevé un 

dels símbols del feminisme, en el panorama de la literatura catalana. L'obra de Capmany, 

La dona a Catalunya (1966), va aconseguir un impacte que despertà les ànsies de 

revolució feminista en les dones catalanes en un moment històric i polític clau del segle 

XX. Tal com la defineix Pilar Godayol: 

Ella és la precursora. El record del seu pensament ferm i del seu tarannà imperturbable 
sempre ens farà costat.27

 De la vida de Maria Aurèlia Capmany destaquem, per sobre de tot, la reivindicació 

individual de l’escriptora plasmada en la seva trajectòria literària. Però, com deia Woolf, 

«l'experiència de la massa apuntala la veu individual»,28 és a dir, Capmany va mantenir 

una intensa relació amb tres  grans escriptores que podríem definir com les mares 

literàries de Capmany. Com ja hem indicat anteriorment, La mística de la feminitat va ser 

traslladada a casa nostra amb el nom de La dona a Catalunya. Va ser la primera vegada 

que l’autora catalana es dedicà plenament a l’estudi de la condició femenina d’aquells 

temps. Va analitzar la vida i l’empremta de moltes autores destacades (Colette Audray o 

Simone de Beauvoir, per exemple), com també el transcurs literari de diversos escriptors. 

Estudià el pensament femení, el seu intel·lecte, les seves capacitats artístiques i el seu 

desenvolupament cognitiu. Entrevistà cent vint dones de diferents edats i arribà a la 

conclusió, tot i que sempre es permetia dir que aquesta es limitava a ser una afirmació en 

base al seu estudi i que no podia ser considerada com una veritat absoluta, que la dona 

era exclosa dels àmbits culturals, polítics, religiosos, econòmics i socials  (col·locant l’Estat 

i l’Església com a principi i essència d’aquesta posició respecte al gènere femeni).  Afirmà 

que la dona es trobava reclosa dins la llar, privada de qualsevol tipus d’activitat que no fos 

tenir cura dels  infants  i de la figura masculina. La seva finalitat era procrear. Un ésser a 

plena disposició del col·lectiu femení, un cos per a servir, una ànima per satisfer. 
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 Trobem en Capmany, una vegada més, el coratge i l’ímpetu de les seves paraules 

feministes, de les seves afirmacions que marcaren un pas important per allunyar-nos del 

patriarcat i apropar-nos paulatinament cap a la justícia. Però no hem d’oblidar que si no 

hagués estat per Betty Friedan, revolucionària feminista que deixà un rastre a nivel 

mundial impossible d’esborrar, Capmany no hauria traslladat l’estudi i el treball de camp a 

casa nostra, almenys no en aquell moment. La vivacitat de l’autora catalana en aquesta 

obra està íntimament vinculada a la feina realitzada per Friedan. L’autora nord-americana 

ens explicà que per a accedir a la igualtat de gènere, els  homes encara havien d’avançar i 

evolucionar cap a un repartiment de les tasques de la llar i cap a una major preocupació 

cap a la família. En paraules de Friedan:

Den un segundo paso y asuman los trabajos del hogar y de responsabilización de la familia al 
mismo nivel que lo hacen las mujeres.29

 Així doncs, aquestes dues autores relacionades a partir de les seves obres 

assagístiques  van mantenir una relació íntima i essencialment feminista que va 

desembocar en un dels estudis sobre dones més importants del segle XX a Catalunya 

sota el mestratge de la reivindicativa Maria Aurèlia Capmany. 

 Però les influències i les relacions de Capmany no acaben aquí. Un personatge 

amb el qual se la va relacionar molt va ser Simone de Beauvoir. Ambdues autores van 

constituir la primera generació que es desvinculà de l’autodidactisme solitari i s’endinsà en 

el món intel·lectual del qual les havien privat. Lluïsa Julià, una escriptora catalana actual,  

explicà de manera clara la primera i definitiva semblança entre les dues  autores i les 

seves qualitats per ser acceptades:

Aquestes dones van ser acceptades i valorades entre la intel·lectualitat per la capacitat 
d’anàlisi, per la lucidesa en l’exposició i defensa dels raonaments, aptituds històricament 
atribuïdes al gènere masculí; és a dir, van ser admeses per allò que en els anys quaranta 
anomenaven “ments masculines” mentre encara es predicava la “mística de la feminitat".30 

 Ambdues escriptores van deixar un llegat escrit molt extens. Plasmaven les seves 

vivències i el seu pensament en l’obra escrita i divulgaven les seves  idees feministes 

defensant una societat que no es regís  pel patró establert i que trenqués fronteres i 

derribés convencionalismes patriarcals.
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  L’escriptora francesa, una de les figures feministes més importants del segle XX, 

va sintetitzar aquest seguiment cap a la igualtat de gèneres  en una de les obres  més 

significatives, que esdevindria un gran pilar tant per al feminisme de l’època com per al 

feminisme posterior: El segon sexe (1947). Aquest assaig va sorgir com a conseqüència 

d’un despertar de Simone de Beauvoir. Fins llavors, l’autora no s’havia plantejat 

l’existència d’un món regulat per les veus i les mans de l’home, se sabia com un ésser 

lliure, creia viure en una realitat equitativa; però, fixant-se detingudament en el món que la 

rodejava, va percebre la vida de la dona com a construcció de l’home, va adonar-se que 

tot estava creat per mites masculins  i que res no deixava pas a una dona amb destí propi. 

Beauvoir demostrà la seva actitud lluitadora i el seu coratge per mitjà de la paraula escrita, 

però Capmany no assimilà l’obra de l’escriptora francesa fins un temps més tard. Quan El 

segon sexe encara no havia causat cap repercussió a Catalunya, l’escriptora catalana 

decidí traduir-la en solitari i, una vegada més, tornà a donar l’oportunitat d’obrir horitzons i 

ampliar la perspectiva de la dona a casa nostra. Una de les tantes teories que Beauvoir va 

fer sobre la dona i que Capmany ens traduí va ser:

La dona és consagrada al manteniment de l’espècie i a la cura de la llar, és a dir, a la 
immanència. En realitat, tota existencia humana és transcendencia i immànencia alhora; per 
a superar-se exigeix mantenir-se, per a llançar-se cap a l’esdevenidor li cal integrar el passat i 
tot comunicant amb l’altri, s’ha de confirmar en si mateixa.31

 I per acabar amb la investigació de Maria Aurèlia Capmany a partir de les 

diverses influències que va rebre des de diferents punts d’Europa, tornarem a 

mencionar, com a mare que és del concepte d'àngel de la llar, Virgina Woolf. 

 L'autora anglesa va constituir el cercle de germanes literàries i conceptuals de 

Maria Aurèlia Capmany. L'escriptora catalana sempre admirà Woolf. La llegia 

incansablement i va ser el nexe de connexió entre Anglaterra i Catalunya pel que respecte 

a la seva obra escrita i de pensament. Capmany va traslladar el concepte “àngel de la 

llar”, el va contextualitzar, en va crear una metàfora, una carta per part de la rebel·lió cap 

a la passivitat més manipulada que s'anomena «Carta d'una assassina a una dona de 

bé», la ja esmentada anteriorment. En paraules de Pilar Godayol:
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Tant Woolf com Capmany, escriptores i assassines, reclamen el seu espai, per a elles soles, 
sense que la veu de la consciència androcèntrica les persegueixi fent-les sentir malament si 
un dia es dediquen a escriure o a passejar pensant en un argument i uns personatges.32 

 Tot i que mai la traduí, en va adaptar conceptes, la mencionà en pròlegs, va 

proposar traduccions de les seves obres i les  va dirigir. L'escriptora catalana suggerí a 

Maria Antònia Oliver la traducció d'Els anys i es  va convertir així en la primera obra girada 

al català de Woolf. A partir d'aquí, Capmany en va dirigir moltes altres, com per exemple la 

de Mrs. Dolloway (1930), Flush (1938), Orlando (1985) i Les ones (1989). Al far (1988) i 

Una cambra pròpia (1985) van ser traduïdes per l'escriptora Helena Valentí i  l'última obra 

de l'autora britànica traslladada al català fou Entre els actes (1989), per Marta Pera. 

 És curiós no trobar cap traducció feta per Capmany quan ella mateixa es 

considerava una seguidora fidel i entusiasta de l'obra i la persona de Woolf. Però, el que 

sí que és cert és que va comprometre's  a ser la portadora de la seva reivindicació literària 

i feminista a casa nostra. Fins i tot l'escriptora catalana va recollir el personatge d'Orlando 

i el va adaptar a una de les seves novel·les, titulada Quim/Quima. Trobem una evident 

semblança entre els personatges de cadascuna: ambdós evolucionen de sexe en un 

interval de temps tan llarg que els permet recòrrer la història. És  inconfusible, una vegada 

més, l'admiració i fidelitat que sent per Woolf. Les  dues autores van mantenir una relació 

molt intensa, molt arrelada, compartint paraules i experiències fins  al punt que Woolf va 

aconsellar-li que la imités sense vergonyes, sense escrúpols, que la imités tant com la 

seva sensibilitat li ho manés. Va dir-li que per molt que ho fes sempre destacaria la seva 

essència, la seva particularitat, el seu valor propi afegit. La seva literatura guardaria aquell 

característic aroma que la feia inimitable.

 Tornem a afirmar que Maria Aurèlia Capmany realitzà una feina d'ampliació de 

camp visual i de coneixement del qual hem pogut disposar i gaudir i que ha permès, per 

sobre de tot, comprendre la realitat desigual. Ha donat força per a l'autosuperació i el 

desenterrament d'una dona que ja no és complement de ningú, sinó que esdevé 

propietària del seu cos i del seu pensament. 

 Malgrat tot, els  atacs contra l'àngel de la llar han perdurat fins l'actualitat. El 2011 es 

publicava l'últim llibre de Rosa Regàs, La desgràcia de ser dona, on reflexiona sobre la 

desigualtat encara vigent que es  tradueix en la violència de gènere, la falta d'autonomia 
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econòmica, la falta de llibertat sexual, les desigualtats  en el camp laboral... Però, 

essencialment, exposa que la manipuladora mentalitat actual no pretén convertir-nos 

únicament en àngels de la llar, sinó fer-nos claudicar amb un doble paper: el de 

professionals  laborals i el de mare i esposa cuidadora de la llar. Amb les seves  pròpies 

paraules: 

(...) s'ha seguit durant segles obligant la dona a estar-se a casa, donant-li el qualificatiu, 
perquè estigués contenta, de mestressa de casa, "àngel de la llar".33

 Dit d'una altra manera, en arribar el trencament amb les  expectatives purament 

masclistes, en proclamar uns drets laborals i econòmics, en "envair el món dels homes", 

ens trobem que la dona encara no s'ha pogut despullar del tot de les  seves robes d'àngel 

de la llar. Ara la dona es desperta al matí, prepara l'esmorzar, surt a treballar i torna a 

casa per preparar el sopar; ara la dona no té només una feina, sinó que en té dues (o 

més) i, moltes  vegades, combinar aquestes dues facetes els resulta tot un repte. És a dir, 

en una societat construïda per la comoditat i pel benefici propi de l'home mentre que la 

dona era únicament "la costella d'Adam", el seu complement, adaptar-se com a dona a les 

expectatives laborals  (sense oblidar-se de les preocupacions familiars) esdevé una 

dificultat. Moltes d'elles expressen sense vacil·lacions el conflicte que els va suposar 

aquesta dualitat de tasques. 

 Tal com diu Maria Dolors Renau, «el que més m'ha marcat ha sigut la dificultat de 

combinar la meva vida com a mare de quatre fills i la política».34  L'exdiputada socialista 

recorda com la minoria femenina del parlament (un 6%) corria en els  seus temps lliures 

cap a les cabines telefòniques per trucar a les  seves famílies perquè se'ls feia impossible 

realitzar-se com a mares si volien assistir al Parlament dins dels horaris establerts. 

 Però aquesta reivindicació no la fan únicament algunes polítiques. Pilar Godayol 

també ens parla d'aquesta situació conflictiva i ho fa recolzant-se en la vida i en les obres 

de Sylvia Plath. L'autora londinenca, abandonada per l'aclamat poeta Ted Hughes, va 

haver de fer-se càrrec de la llar, els fills  i la seva literatura; veient-se abocada a 

«començar a fumar i a beure grans quantitats de cafè als  vespres per escriure aprofitant el 
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son dels  infants».35 Sylvia Plath va ser trobada davant del forn l'onze de febrer de 1963, 

ofegada pel gas, després de deixar preparat l'esmorzar per als fills  i una nota per a la 

cuidadora dels seus petits. 

 Rosa Regàs amplià les fronteres  d'aquest concepte, àngel de la llar, traslladant-lo 

també a l'àmbit cultural. Dit d'una altra manera, l'escriptora afirma que en aquest món en 

el qual es deixa llibertat per a la imaginació i es deixa respirar la inspiració, la capacitat de 

la dona encara està menyspreada, com si no fos capaç de fer una altra cosa que cuidar 

de la llar. Ho diu de la següent manera:

Perquè si bé és cert que encara hi ha homes que només ens veuen com a mares, esposes, 
criades o prostitutes, també ho és que són molts els que, en qüestions de creació, no és que 
ens vegin d'una manera o d'una altra, amb justícia o sense, és que senzillament no ens 
veuen.36

 Resumint, en el segle XX les dones comencen a aconseguir assaborir el fruit de les 

seves reivindicacions quan es converteixen en professionals, quan van introduint-se en 

àmbits que tradicionalment havien estat estrictament sota el domini de l'home, quan a poc 

a poc sembla que s'allunyen de les seves obligacions d'àngel de la llar i ja no es deixen 

satisfer per ser considerades els pilars de la casa; però, topen amb un nou repte. Podria 

ser que la qüestió ja no es tractés  de seguir el consell que llançava Capmany? Aquell 

consell que deia, ofegada per la societat: 

Aplica't la història, senyora de bé, i creu-me: si vols fer alguna cosa de bé en aquest món, i no 
et resignes a ser un esbós de persona, assassina l'àngel de la llar; només així començaràs a 
viure.37 

 És possible que la dona presumeixi d'haver seguit l'exemple que promovia 

Capmany uns anys enrere, però en el moment de la veritat, l'àngel de la llar continua 

bategant en la societat, continua asfixiant la llibertat i continua sent un impediment per a la 

igualtat total. Però aquest àngel modern està disfressat de tolerància.

29

35 Entrevista personal a Pilar Godayol a les 15.00 el dia 12-09-2012, Universitat de Vic. 
(L'entrevista sencera es troba als annexos del treball).

36 REGÀS, R.: La desgràcia de ser dona. (p. 61).

37 CAPMANY, M. A: «Carta d'una assassina a una dona de bé». Maria Aurèlia Capmany 
Homenatge. (p. 20).



3.3.2 Una cambra pròpia

(...) entreu en qualsevol cambra, en qualsevol carrer, i us sobtarà de ple la força extremament 
complexa de la feminitat. No podia ser d'altra manera. Si fa milions d'anys que les dones 
viuen tancades a casa, ¿com no voleu que les parets no s'hagin impregnat de la seva força 
creadora? 38

 Virgina Woolf publicava el vint-i-quatre d'octubre de 1929 una de les obres  amb 

més ressò dins del panorama feminista. El va titular A Room of One's Own, Una cambra 

pròpia, fent referència a la mancança que hi havia a l'època d'un espai privat (mental o 

físic) perquè la dona pogués reunir-se amb si mateixa, endinsar-se en el seu esperit 

femení per retrobar-se, trobar-se amb el seu pensament i amb la seva persona. Es tracta 

d'una obra assagística, en la qual es  recull una sèrie de conferències per a dones que va 

donar Woolf en què tracta la relació entre la literatura i les dones; recolzant-se en 

l'element de ficció (com quan s'inventa la hipotètica història de la germana de 

Shakespeare, les seves reflexions des d'un banc en un parc de Londres o la patètica 

situació en què se li nega l'entrada a una biblioteca pel fet de ser dona). 

 Al llarg de l'obra, fent servir aquestes  situacions que teixeix amb la imaginació, 

Woolf parla essencialment sobre cinc factor sobre els quals s'articula el seu discurs.

 En primer lloc, Woolf explica el perquè de la inferioritat de les dones en les 

societats; no només contemporànies a la seva època, sinó en gairabé totes. Justifica 

aquesta situació revindicant que sorgeix de la necessitat viril de sentir-se un ésser 

superior i que, per això, l'home ha culpat la naturalesa de la inferioritat de la dona. En 

paraules de Woolf:

Era molt possible que quan el professor insistia en un xic massa d'èmfasi sobre la inferioritat 
de les dones, en realitat pensés més en la seva pròpia superioritat que no pas en la 
inferioritat d'elles. (...) Per a tots dos sexes -i me'ls vaig mirar donant-se empentes pel carrer-, 
la vida és dura, difícil, una lluita contínua. (...) Si no ens sentim segurs, som com nens de 
bolquers. ¿I quina és la manera més ràpida de generar una qualitat tan intangible, i alhora de 
tant de pes? Convèncer-se que els altres són inferiors a tu.38

 En segon lloc, l'escriptora anglesa introdueix el concepte de la germana de 

Shakespeare, fent referència a l'adversitat del món que obstaculitzava l'endinsament de la 

dona en la cultura i en el món de l'escriptura.39

 Seguidament, Woolf destaca que és  imprescindible poder gaudir d'una autonomia 

econòmica per tal de no dependre totalment de la figura masculina. És el que ella 
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38 WOOLF, V: Una cambra pròpia (p. 155, 62).

39 Aquest concepte el desenvolupem en detall en el següent apartat 3.3.3



anomena «una cambra pròpia i cinc-centes lliures», la llibertat financera sense la qual el 

camí a l'autonomia i la igualtat resulta inassolible. L'escriptora fa servir el rerefons  de 

l'herència fictícia de la seva tia Mary Beton per argumentar-ho i expressa el següent:

(...) cada cop que canvio un bitllet de deu xílings cau una mica rovell i corrosiu; em 
desempallego de la por i del ressentiment. (...) Ara, res del món no em pot arrabassar les 
cinc-centes lliures. (...) I això vol dir que, no tan sols puc dir prou a escarrassar-me i treballar, 
sinó que també em posa fi al ressentiment i l'odi. Ara ja no odio cap home; cap home no em 
pot fer mal.40

 En quart lloc, l'escriptora analitza el paper de l'artista de la retòrica, de l'escriptor, 

en una societat que ha tendit a desprestigiar-lo i a infravalorar-lo, a deixar-lo sol davant de 

la incomprensió. Ens parla sobre l'enfrontament entre les paraules i el món, entre 

l'escriptor i la massa, una temàtica que ha estat recuperada per diversos corrents literaris  i 

que ha aconseguit un dels seus moments emfàtics a la fi del segle XIX amb els poetes 

maleïts  francesos.41  Però Woolf va més enllà, perfora la superfície de les aparences i 

destaca un petit detall que havia estat passant tristament desapercebut durant molts anys: 

i elles, amb què es van trobar? A què es van haver d'enfrontar? 

 La indiferència del món, que tan difícil de suportar trobaren Keats, Flaubert i altres genis, 
en el cas de les dones no fou indiferència, sinó hostilitat. A elles, el món no els deia com a 
ells: "Escriviu, si en teniu ganes; a mi tant se me'n fum". A elles, el món els deia amb una 
riallada: "Escriure? ¿Què escriuràs, tu, desgraciada?". 40

 Finalment, l'últim punt de què ens parla l'escriptora britànica gira entorn de la 

inexistència d'una tradició literària femenina. Woolf subratlla que, malgrat l'atracció que ha 

sentit la literatura pel món femení, la dona no gaudeix d'una trajectòria literària que la 

inspiri a escriure, no compte amb uns models per poder imitar ni amb una herència de què 

poder beure ni nodrir-se. Dit d'una altra manera, la dona pot haver estat retratada en 

diferents obres com a un personatge més, sempre inevitablement vista des de darrere 

dels prejudicis i de les simples assumpcions  d'uns ulls masculins; però, no té cap dona 

que la retrati a ella ni el seu món, cap dona que proclami orgullosa que és l'autora d'una 

novel·la, d'una poesia, d'un teatre o de qualsevol expressió literària que pugui esdevenir 

un referent per a les altres. Això condueix a la britànica a fer una tràgica afirmació: «cada 
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41 Es ressalta aquesta estètica simbolista agafant com a referent el poema de Charles Baudelaire, 
L'albatros (1857, dins del recull poètic titulat Fleurs du mal).



cop que una dona escriu, torna a començar des de zero; i això, suposa un altre mur per a 

la seva veu.»42

 Una cambra pròpia comença a circular pels carrers anglesos i l'impacte és 

immediat: amplia els horitzons per a les dones i esdevé una de les grans armes per 

enderrocar el control patriarcal sobre la literatura. L'extens assaig de Woolf es va 

consolidant com un referent feminista i arriba als nostres  dies com un dels clàssics  de la 

literatura, sense perdre la seva força reivindicadora ni el seu esperit batallador, perfilant 

(juntament amb altres escriptores contemporànies a elles, com la ja esmentada Simone 

de Beauvoir) una jove tradició literària femenina. Tot això sense oblidar que és el 

naixement del concepte d'una cambra pròpia al qual es  refereixen moltíssimes escriptores 

per tal de definir la literatura de dones. 

 En conjunt, per a Virgina Woolf una cambra pròpia simbolitzava aquest espai propi 

de la dona que hem definit a partir de cinc eixos (la inseguretat masculina que els  impulsa 

a sotmetre la dona, les dones a l'ombra, la necessitat d'una llibertat econòmica per 

aconseguir l'emancipació, l'hostilitat del món i la mancança de tradició literària) i l'espai 

físic en si, un racó apartat dels altres per poder-se trobar amb si mateixa sense esdevenir 

víctima de contínues interrupcions. Però d'això ja fa un segle. Com es tradueix aquest 

concepte en les escriptores de finals del XX fins l'actualitat?

 Pilar Godayol és  un dels referents  que ens respon a aquesta pregunta donant-nos 

la seva visió sobre aquest concepte. La professora de la Uvic, coneixedora de la vida i 

obra de moltes autores, escriptora d'un gran nombre de recerques biogràfiques, una de 

les creadores del Diccionari de Traductors  al Català, ens presenta una societat 

evolucionada respecte de la igualtat de gèneres, però, malgrat haver arribat a aquest 

punt, en molts  casos, d'una cambra pròpia, hi ha una gran part del col·lectiu femení a qui 

encara manca aquest espai físic “on et puguis tancar i estar sola”. Dones que sotmeses 

sota la funció de procrear i tenir cura de la llar no han aconseguit el reconeixement per a 

disposar d'una cambra pròpia, dones que no són conscients dels seus drets i que no han 
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42 «(...) vist que la llibertat i la plenitud d'expressió són part de l'essència de l'art, una manca de 
tradició com aquesta, una pobresa, una mala qualitat d'eines tal, degué perjudicar enormement la 
literatura de dones. A més a més, un llibre no és un seguit de frases lligades per la cua, sinó una 
construcció de frases en arcades o cúpules, i espero que la imatge sigui prou expressiva. 
Construcció que també ha estat feta pels homes de resultes de les seves necessitats, i com a 
eines pròpies. No tenim cap raó de creure que, a les dones, la forma èpica o del teatre poètic els 
serveixi més que la sintaxi esmentada. Però quan la dona comença a escriure, les formes més 
antigues de la literatura ja s'havien endurit i cristal·litzat.» - WOOLF, V: Una cambra pròpia (p. 
134-135).



lluitat dia a dia, incansablement, per desterrar-los. Per qualsevol d'aquestes raons que 

hem anat desenvolupant al llarg de la investigació, Godayol insinua la mancança d'un 

espai físic encara en l'actualitat. La necessitat de retrospecció amb una mateixa és 

imprescindible, però aquesta no la redueix només al gènere femení, sinó també al sexe 

contrari i a qualsevol tipus d'edat. També ens parla sobre una de les bases més decisives 

per a poder alliberar-se i esdevenir autònoma: els  diners. Ressalta la capacitat econòmica 

pròpia com un dels  pilars més significatius per no dependre d'una figura masculina que et 

mantingui i disposi de la teva vida entre les seves mans. Sentir la llibertat de triomfar, de 

superar-se, de fracassar només per la pròpia voluntat o pels  propis actes o pel propi atzar 

és el que ens permet desenvolupar-nos com a éssers individuals i independents.

 Una de les altres autores que reflexionen sobre el concepte d'una cambra pròpia 

gairebé un any després de la seva aparició entre pàgines  impregnades de la veu de 

Woolf, és  Rosa Regàs, l'escriptora catalana ja esmentada en l'apartat anterior. Des  de la 

seva perspectiva de dona plena d'inquietuds feministes i d'anhels  de llibertat i d'igualtat, 

des d'una mirada que ha travessat la postguerra i l'època de transició fins a ser testimoni 

de la societat actual, des de la seva veu de prosista i assagista, Regàs trasllada el 

concepte al terreny de l'ara, del moment present. Per a ella, un segle després de la 

reivindicació de Woolf en què expressa la necessitat d'una cambra pròpia, aquest espai 

físic ja és una evidència, un èxit gairebé total, per la qual cosa poques vegades fa al·lusió 

al concepte en el seu sentit literal. Malgrat tot, això no vol dir que hàgim aconseguit el 

nostre espai particular. Regàs enfronta el concepte essencialment des de dues 

perspectives diferents les quals construeix a partir d'una base compartida: la llibertat, és a 

dir, el sentit d'una cambra pròpia desplaçat a l'actualitat. 

 La primera de totes, és el concepte de llibertat aplicat a l'àmbit econòmic, allò que 

Woolf ja havia anomenat «i cinc-centes lliures».43  Per a Regàs aquesta llibertat és més 

que primordial, és  absolutament imprescindible per poder adquirir la llibertat en altres 

nivells, per poder gaudir d'una autonomia sense ser víctimes de la dependència. Durant 

segles les dones han necessitat de l'economia del marit o del pare per sobreviure, per tirar 

endavant; és a dir, mentre ells treballaven i portaven els diners a casa, elles  es quedaven 

fent el seu paper d'àngel de la llar, sotmeses més que mai a la figura paternalista de 

l'home perquè sense ells  no podien ni alimentar-se ni vestir-se ni trobar un sostre per 
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43  No és l'únic tipus de llibertat al que fa referència l'autora, també menciona en els seus articles i 
en La desgràcia de ser dona la llibertat sexual o la llibertat de pensament, però sí que és la que 
ens remet de manera més directa al concepte de l'escriptora britànica. 



refugiar-se de la nit i les pluges. Això comportava haver de callar quan ell parlava, haver 

d'assentir amb el cap sense llibertat d'expressió, haver d'emmudir les seves veus 

creadores perquè no gaudien de l'emancipació econòmica com per arriscar-se a trencar 

amb la unitat de la família i proclamar els seus drets i llibertats, renunciant a una 

convivència imposada o indesitjada. Tant per a Virgina Woolf com per a Rosa Regàs  la 

llibertat econòmica és el camí que comença a perfilar la igualtat entre sexes; però, 

mentrestant:

(...) les dones que han volgut escriure, compondre música, pintar o dedicar-se a qualsevol 
altra activitat creadora han hagut de suportar la dependència respecte al seu pare o marit en 
què infinites ocasions ha publicat o exposat amb obra de la seva dona, sense que la Història 
l'hagi desposseït de la seva falsa identitat.44 

 La segona, i que també és herència d'Una cambra pròpia, és  el concepte entès des 

d'una dimensió intel·lectual, des de la necessitat d'un espai mental més enllà del físic, un 

espai en la intimitat epistemològica que permeti el sorgiment d'una altra realitat: la 

literària. Per Rosa Regàs, els valors propis de la tradició patriarcal encara tenen la seva 

empremta profundament marcada en la mentalitat femenina, que la condueix a 

l'autocensura, a un impediment que prové d'una coacció interna, de la incapacitat de 

lliurar-nos de preocupacions tal com fer el sopar, portar els  nens a l'escola o assegurar-

nos que el nostre marit tingui l'esmorzar preparat (parlant en termes hiperbòlics). Segons 

l'escriptora catalana:

Vidas tan consumistas, ocupadas y angustiadas, en las que apenas cabe la reflexión y la 
curiosidad por descubrir lo que contiene nuestra mente y crear o recrear una historia, un 
dibujo, una melodía, una forma de amar.45

 I, ¿com podem pretendre, com a escriptores, obrir la ment del lector, crear tot un 

món aliè a la realitat, transporta-lo a una veritat que neix del nostres pensaments, 

sensacions, records si la nostra està barrada per obligacions establertes  i horitzons 

frustrats? 

 Flàvia Companys, en la presentació del seu últim llibre, Que mai ningú no et salvi la 

vida (2012), expressa com la importància de la paraula escrita va molt més enllà de la 

simple grafia; resideix en la capacitat d'evocar la sensualitat dels  sentiments, la sensibilitat 

de l'emoció, la força del coneixement. Per això mateix és tan intens aquest vincle entre el 

món interior i l'escriptura, és el camí a través del qual es rebel·la i es fa tangible, d'aquí la 
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45 REGÀS, R.: «Habitación propia». El Correo de Cataluña (06/05/2007).



importància cabdal d'una cambra pròpia interior. Evidentment sense oblidar que allò que 

més apassiona l'escriptora catalana és trobar-se en solitud, en la privacitat de casa seva i 

del seu espai particular, fent servir la paraula per «dir les coses que, pel que sigui, crec 

que s'han de dir».46  Però cal recordar que aquesta cambra pròpia que ara, segle XXI, 

sembla tan lògica, no ho era pas. Sense necessitat d'haver de retrocedir anys i anys en el 

temps, trobem l'exemple d'Helena Valentí, la traductora al català d'Una cambra pròpia. 

Com bé ens explica Pilar Godayol: «ni Mansfield ni Valentí gaudiren d'una cambra pròpia i 

de cinc-centes  lliures»47  que les permetés endinsar-se en la seva vocació literària i 

allunyar-se dels seus deures més esclavitzants, un tret que malauradament compartí 

Helena Valentí amb una de les seves mares literàries, Katherine Mansfield, i que les 

portava a envejar la privilegiada situació econòmica i personal de Woolf.

 Malgrat tot, evitem caure en celebracions, en elogis desmesurats, en tòpics 

embusters; una cambra pròpia implica uns drets  però també uns deures. No podem caure 

en l'error de creure que aquesta obtenció d'un espai físic propi ens absol de les càrregues 

que encara recauen sobre la figura femenina, en un marc on el pensament dominant 

encara no es desprèn del seus prejudicis  de gènere. Aquí es  torna a evidenciar el vincle 

entre espai físic i mental, ja que com concreta Silvia Querini, «la necesidad de un espacio 

mental es la necesidad de un tiempo propio sin agiobarse por los  clichés de la soledad»,48 

és a dir, les pressions socials  que poden accentuar la sensació de solitud i marginació per 

a una dona que decideix tancar-se en el seu espai físic renegant de les seves obligacions, 

condemnant el seu espai intern. On és l'equilibri?

 Aquest interrogant vaga pel món literari des que apareix el concepte de cambra 

pròpia, adoptant diferents formes, modelant-se en preguntes elaborades de maneres 

diverses. Però la resposta encara està suspesa en l'aire, com si hagués de despenjar-se 

del misteri un bon matí i caure estrepitosament sobre els nostres caps; i, de moment, allà 

es manté, perduda en la incertesa. Helena Valentí l'explora, conscientment o 

inconscientment, a partir de la creació de personatges femenins que opten per l'aïllament i 

la desvinculació voluntària d'aquestes obligacions i, fins i tot, del món que les rodeja. Per 
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Rambla Catalunya, 37 (Barcelona, 1-10-2012 a les 19.00h).

47 GODAYOL, P.: «Helena Valentí, fúria i traducció». Quaderns. Revista de traducció núm. 13, 2006 
(p.91).

48 Entrevista personal a Silvia Querini a les 15.30 el dia 25-09-2012, Barcelona. (L'entrevista 
sencera es troba als annexos del treball).



exemple, en La dona errant (1986) elles decideixen allunyar-se de lligams personals, 

tancar-se en la seva solitud i nodrir-se'n, desvincular-se sobretot de l'home a qui Valentí 

considerava una distracció, una feblesa; o, en La solitud d'Anna (1981), una dona mare 

que es reclou en la seva habitació per dedicar-se a l'escriptura és vista des de la mirada 

de la seva filla, qui anhelava conèixer aquella dona tancada en si mateixa i que havia 

ignorat la seva obligació biològica. ¿Es decanta l'escriptora catalana per una estabilitat 

que prioritza aquella cambra pròpia aïllada i inundada per la seva intimitat, encara que 

comporti la soledat i la incomprensió social, precisament perquè és  allò que tant va 

desitjar i del que mai va disposar? 

 Altres dones que van gaudir d'un espai personal, íntim i únic, semblen decantar la 

balança cap a una harmonia entre els drets i les  virtuts de la dona, negant la isolació com 

a via cap el reconeixement de la seva persona, afirmant contundentment que la recerca 

de la igualtat és arribar «als mateixos drets  que l'home sense deixar de ser dones, sense 

deixar de ser mares ni de renunciar al plaer de la maternitat»,49 un equilibri més cèntric, 

més equidistant. En altres paraules, per escriure no cal estar sola. 

 Trobem una altra veu potent i dedicada que proclama aquella intimitat que només 

s’aconsegueix a través d’una cambra pròpia, aquesta veu és la poeta i traductora catalana 

Montserrat Abelló va rebre influències en gran mesura de la cultura anglesa a causa de la 

forta relació que mantingué amb autores anglosaxones de l’època com Sylvia Plath, amb 

qui se sent molt identificada, Anne Sexton, Adrienne Rich… De fet, les traduí al català 

presentant-nos la possibilitat de conèixer i endinsar-nos  en les seves obres poètiques, en 

autores fins llavors  desconegudes, en talents  que quedaven fora de l’abast del nostre 

país, fins que Abelló publicà 20 dones poetes de parla anglesa al català i ens obrí 

horitzons. Però, dins la seva tasca de poeta i apropant-nos al vincle i a l'influència de 

Virginia Woolf en autores espanyoles i catalanes, constatem que Montserrat Abelló parla 

d’aquest espai físic liderat per Woolf, d’una cambra pròpia, de manera explícita:

Cadascú ha de tenir
la seva cambra.
I un pati blau
on passejar els seus dubtes.50
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Abelló defensa, així doncs, aquesta necessitat vital i bategant per poder desfer-se 

de prejudicis, per poder evadir-se de la pròpia vida i sentir-se una mateixa, sentir el 

retrobament amb el teu esperit, amb la teva sensibilitat i amb les  teves paraules que 

reclamen i criden per desempallegar-se de la pell de les teves mans. Defensa un racó de 

calma, o de temors, o d’alliberament, o de tot plegat, que encara ara moltes dones 

busquen. Com ja s'ha expressat:

Sí, les dones necessitem una cambra pròpia i un pati blau, però moltes no n’hem pogut trobar 
la clau. No obstant això, la clau existeix.51

 Són un cúmul de veus  femenines que, ja sigui perquè han aconseguit assolir el 

principi essencial d'intimitat que proclamava Woolf o perquè s'han quedat a les portes 

amb els ulls plens d'anhel, ens  criden a través de les seves pàgines: tanquem-nos en una 

cambra; fent-la nostra; omplint-la de la nostra essència claustrofòbicament encapsulada 

dins dels  principis i ideals  patriarcals  que al llarg de tant de temps han asfixiat Plath,  

Valentí, Mansfield, les Brontë, Aurora Bertrana... A totes aquelles  dones amb paraules 

oxidades, afòniques  de tant cridar, víctimes de la mancança d'un espai que les permetés 

ser sense por ni barreres socials ni interrupcions per culpa de les  quals la creativitat 

agonitza.

 El 1929 naixia explícitament aquesta necessitat de trobar una cambra pròpia, un 

menester que sempre havia bategat en la condició de dona; però, que havia tardat dinou 

segles a fer-se públic i vincular-se amb l'autonomia econòmica per reivindicar el 

feminisme més enllà de la literatura. Un concepte nascut entre llibres i paraules que es 

consolida més que mai en aquest segle XX, sense sentir-se satisfet per les còmodes 

aparences. Ja no es tracta únicament d'una habitació física; sinó, tal com s'ha anat 

argumentant en aquest apartat del treball, d'una victòria també en una dimensió mental, 

interna, personal, on el lligam amb l'entorn social és més que evident. 

 Lucía Etxebarría, declarada feminista i escriptora en llengua castellana, analitza la 

situació de les escriptores en el 2000 a través d'un assaig on confessa que el seu gènere 

l'ha enfrontada a la crítica i a etiquetes tan denigrants  com «chica mona»52 abans de  ser 

percebuda com a l'autora que és; però que, precisament davant aquesta adversitat és 
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quan s'ha d'ambicionar més que mai l'espai mental i físic, és quan «nos corresponde 

encontrar una voz propia, una manera de estar en el mundo» .53

3.3.3 Germanes de Shakespeare

De tant en tant agafava un llibre, potser del seu germà, i en llegia unes quantes pàgines. Però 
la veien els pares i li deien que sargís unes mitges o vigilés l'estofat i no perdés el temps en 
llibres i papers.54

 Judith Shakespeare és la hipotètica germana de l'aclamat dramaturg anglès William 

Shakespeare que aflora de la imaginació de Virgina Woolf, una ficció que reflecteix la 

realitat d'aquelles dones captives entre ombres els instints culturals de les quals  quedaven 

reprimits pels prejudicis socials. Woolf utilitza els  contrastos entre el poeta i ella, qui 

simbolitza una espurna de poesia que no es va encendre mai, per perfilar els matisos que 

han permès el sorgiment d'una literatura sense presència femenina. En altres paraules, és 

una resposta per a tots aquells que sentenciaven la inexistència de dones en la literatura 

amb el simple argument que no disposaven d'una virtut comparable a la dels  homes. Per 

què hi ha un Shakespeare i no una Shakespeare?

 A Una cambra pròpia se'ns planteja aquesta suposada situació en què 

Shakespeare tingués una germana, una germana a qui apassionava descobrir món tant 

com al seu germà, amb un talent igualable al del seu germà, amb un esperit emprenedor 

com el del seu germà, però a qui no van deixar expressar-se com al seu germà. Mentre 

William Shakespeare gaudia d'un accés al món cultural i es deleitava amb els mestres de 

la literatura clàssica a l'escola, Judith, educada únicament en les labors  de la llar, no podia 

ni ambicionar el saber cultural ni deixar-se enamorar per la literatura sense topar-se amb 

un mur que la fes retrocedir. Quantes dones han estat víctimes d'aquesta discriminació? 

Quantes veus s'han perdut pel camí? 

 En un món ple de grans escriptors, de grans autors amb grans obres mestres, en 

una literatura firmada per genis  masculins, cap la possibilitat que s'amagui una vulnerable 

i resignada dona amb nom d'home? Sí, hi cap, i això ens descol·loca, trenca amb els 

nostres esquemes marcats  per una història estudiada i divulgada des de la superioritat de 

l'home. A poc a poc, han anat aflorant mites que han posat en dubte l'autoria masculina de 
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diverses obres malgrat estar signades per grans figures  i personalitats dins el panorama 

literari, mites  que insinuen que potser era ella qui escrivia: la seva dona, la seva mare, la 

seva filla... La seva germana? Però estem condemnats a la incertesa, a no saber amb 

total seguretat si veritablement era ell l'autor de tots aquells llibres  que se li atribueixen i 

que l'han impulsat a la cima de l'èxit, al record etern, a l'empremta infinita del seu talent. 

Ara ja és massa tard per fer justícia a aquelles dones enterrades sota la glòria del seus 

homes, una glòria que tal vegada era en realitat seva i no d'ells  perquè no van poder 

desempallegar-se de la coacció d'una figura masculina, perquè estaven atrapades per tots 

cantons, perquè, potser, no van atrevir-se a alçar la seva veu o perquè no van ni plantejar-

se l'opció de ser algú altre que la dona complement. Per tant, tot el que ens queda és el 

rastre del rumor, del xiuxiueig d'unes figures femenines que són i no són, que evoquen la 

sensació de ser un record difós, un espectre sempre penjant de les  espatlles de l'home i 

murmurant-nos "jo he escrit això". 

 Hi ha qui posa en dubte, per exemple, la sinceritat de la poesia pura que naixia de 

Juan Ramon Jiménez, hi ha qui afirma creure que era ella, Zenobia Camprubí (la seva 

dona),55  la poetessa que s'amagava darrere d'alguns dels  versos de l'home que 

ambicionava ser el millor poeta de la història de la literatura castellana, despullant la 

retòrica i trobant l'exclusiva complexitat en la senzillesa. També se sospita sobre el cas 

d'Anna Murià, la dona i companya del poeta Agustí Bartra; però, novament, no són més 

que ecos ressonant en la incertesa. 

 Paulatinament van començar a sorgir dones que no estaven disposades a 

acceptar, envoltades de la seva pròpia resignació i cobertes per la frustració, que ells 

signessin allò que era seu. D'aquesta manera, veus  que aparentment semblaven estar 

condemnades a esdevenir un mite més de tants, una altra germana de Shakespeare, 

decideixen finalment reivindicar la seva autoria. Què seria de Colette si hagués mort 

cedint davant la imposició i la hipocresia del seu marit qui signava les obres i bevia del 

seu èxit mentre Colette quedava renegada d'esdevenir únicament l'ombra del que ella 

havia creat?56 La Claudine que sorgí de les  memòries de l'escriptora francesa hauria estat 
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la Claudine de Willy i, potser, Colette hauria sentit la seva veu oxidar-se i ofegar-se;57 

però, va optar perquè es reconegués la seva autoria i ho aconseguí. D'aquesta manera, 

va evitar caure en una insignificança que deambulant, tristament, entre memòries i fames 

alienes, hauria mort allà, en el no-res. Què seria de Simone de Beauvoir si s'hagués 

deixat impressionar pel prestigi de Sartre, amb qui estava casada, i hagués estat víctima 

d'una autocensura? On hauria quedat fixat el seu pensament, el seu do literari, el 

despertar que patí adonant-se d'una societat no equitativa? D'on hauria nascut El segon 

sexe?

 I així, després de segles de submissió, elles comencen a escriure malgrat estar al 

costat de grans genis  masculins, desprenent-se de l'etiqueta de germanes de 

Shakespeare.

 Autores com Carmen Martín Gaite assolien el reconeixement per la seva obra 

independentment de l'èxit que haguessin aconseguit els homes amb qui compartien la  

vida. Altres arriben, fins i tot, a eclipsar el seu home escriptor per una senzilla raó: la 

qualitat literària. Dit d'una altra manera, el nom d'Ana María Matute s'ha fet un lloc en la 

història de la literatura castellana, però el del seu marit i també escriptor, Ramón Eugenio 

de Goicoechea, no sona amb la mateixa força. De fet, ella pot desplegar una àmplia llista 

de premis atribuïts a diverses de les  seves obres, pot presumir de ser de les primeres 

dones en fer-se camí dins de la Real Academia Española quan tradicionalment estava 

dominada per homes, pot emocionar-se davant d'un auditori que l'aclama i la rep amb 

efusivitat reconeixent els seus anys de dedicació cultural, pot afirmar amb contundència 

que ella és «la Matute»58 sense topar-se amb prejudicis  ni barreres ni repressions socials 

pròpies del patriarcalisme. En canvi, Goicoechea apareix, en la majoria del casos,  com a  

complement informatiu de Matute, l'home amb qui es va casar i del qual després es va 

divorciar.

 No obstant això, no ens podem deixar seduir per les victòries d'aquestes dones 

perquè encara queden petjades d'alguna germana de Shakespeare, com seria el cas 

d'Aurora Bertrana. No podem dir que la seva lluita quedà en va, però és el nom del seu 

pare, Prudenci Bertrana, el que consta en tots els llibres de text i se celebra com un 

imprescindible de la literatura catalana (dins del gènere de novel·la rural) mentre que ella 
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no és tan transcendent. Encara que fos una dona que s'alliberà de l'encadenament que 

amenaçava a conduir-la cap al camí de l'oblit, d'allò ignot, i començà a escriure i a 

publicar les seves obres, per esdevenir una de les pioneres  de la literatura de viatges,  per 

obrir-se pas en el cercles intel·lectuals de l'època i per rebre no només l'aclamació d'un 

públic entusiasmat amb la seva obra, sinó també l'acceptació de la crítica; tot queda 

esborrat pel pas del temps quan ella morí. Ara, el nom d'Aurora Bertrana es passeja per la 

història de la literatura catalana com una delicada i càlida guspira que s'encamina cap a la 

seva pròpia consumició, el rastre de la qual es va esborrant sense que se li faci justícia. 

Potser encara hi ha dignes veus femenines abocades, per una muda convenció social 

masculinitzada, a la tragèdia d'apagar-se. 

 En definitiva, després de patir bombardejos  i de veure germans matant-se entre si, 

elles escriuen amb força. Passet a passet van desmuntant un mur de pedra que s'havia 

aixecat des de temps immemorables i que impedia la seva expressió artística, que no les 

deixava somiar, que les asfixiava entre cuines i criatures, que les havia fet emmudir. Elles 

són el so final del principi d'aquella melodia que Virgina Woolf i altres  escriptores 

feministes havien composat cercant la igualtat i la llibertat. Maria Aurèlia Capmany, Rosa 

Regàs, Lucía Etxebarría, Montserrat Abelló, Isabel-Clara Simó, Flàvia Companys, Aurora 

Bertrana, Ana María Matute, Helena Valentí..., es converteixen en les notes musicals 

d'aquesta melodia, reflectint una lluita respectuosa en harmonia i cohesió, obrint horitzons 

a la sensibilitat femenina. Però aquesta melodia segueix indefinida.

3.4 Glossari biogràfic 

  A continuació, hem dedicat un apartat a fer uns esbossos biogràfics de les nou 

escriptores més mencionades al llarg d'aquesta tercera part del treball. S'han organitzat 

alfabèticament. 
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Montserrat Abelló i Soler

«Parlen les dones, 
la seva poesia 
tendra i forta.
Ben pocs s’aturen 
a escoltar aquestes veus, 
que, trasbalsades, 
un nou llenguatge diuen 
nascut al fons dels segles.»59

Montserrat Abelló i Soler va néixer el primer de febrer 

de 1918 a Tarragona. El seu pare era enginyer naval i 

per aquesta raó van haver de mudar-se sovint de 

residència. Abelló va viure la seva infància i joventut 

entre les ciutats de Càdis, Londres i Cartagena. Va 

estudiar el batxillerat a Barcelona i l’any 1935 cursà 

estudis a la Facultat de Filologia i Lletres i Pedagogia a 

l’Institut Maragall. Durant la Guerra Civil es  presentà a 

les opocicions i ensenyà anglès en un institut públic de 

Barcelona.

En acabar la Guerra Civil i instaurar-se el nou règim va 

haver d’exiliar-se juntament amb el seu pare de primer 

a França i més tard a Anglaterra. A Londres va dedicar-se a ajudar els refugiats de tot 

Europa amb la seva participació en grups estudiantils. A la capital d’Anglaterra va viure els 

inicis  de la II Guerra Mundial. Un any i mig més tard, el seu pare va ser contractat per 

reconstruir un dic del port de Valparaíso, Xile, i van haver de marxar cap a Sudàmerica. 

En aquesta època treballà en unes oficines i conegué el que seria després  el seu marit, 

Joan Bofill. Cursà estudis d’anglès i assistí a un taller literari. Es  casà amb Joan Bofill l’any 

1943 i un any més tard ve néixer la seva primera filla, Mireia, seguida poc després pels 

seus dos germans, Miquel i Fernando. 

El 1960 retornaren a Barcelona, on treballà fent de professora d’anglès a la Institució 

Cultural del CIC. També es dedicà a escriure poesia i començà a traduir -per encàrrec-  
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escriptors entre els quals  trobem Agatha Christie. Més  endavant traduí poesia sense ser 

per encàrrec. L’any 1963 publicà el seu primer llibre de poemes, Vida diària, amb pròleg 

del seu amic exiliat Joan Oliver. Durant la dècada dels 70 cursà els  estudis de Filologia 

anglesa i s’especialitzà en l’estudi comparat de la fonètica anglesa i catalana i les 

possibilitats d’aplicació a l’ensenyament. Com a resultat d’aquests estudis publicà 

juntament amb Josep M. Jaumà el manual Our English friends. 

El 1981 “La Sal, Edicions de les Dones” afegeix a la seva obra un nou poemari, 

“Paraules no dites”.  Monsterrat Abelló es dedicà amb intensitat a la traducció de poesia. 

Va establir una relació amb la poesia anglosaxona, traduint al català Arbres d’hivern de 

Sylvia Plath. El 1986 publicà el seu tercer poemari, El blat del temps i l’any 1990 en 

publica un altre, Foc a les mans. Més endavant publicà l’antologia Cares a la finestra: 20 

dones poetes de parla anglesa del segle XX, on apareixien poetes com Adrienne Rich, 

Anne Sexton, Sylvia Plath, Katherine Mansfield... 

El 1992, durant el Congrés Internacional del PEN a Barcelona, va crear, juntament 

amb Maria-Mercè Marçal i d'altres escriptores, el Comité d’Escriptores del PEN, amb la 

intenció de divulgar la literatura escrita per dones.  

L’any 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 

reconeixement de la seva tasca com a traductora i per la seva lluita feminista. El 1999 va 

obtenir el Premi de la Crítica Serra d’Or de Poesia pel cinquè llibre de poemes, Dins 

l’esfera del temps, publicat l’any anterior. L’editorial Proa reuneix en un únic volum tota la 

seva obra poètica anomenat Al cor de les paraules, que va rebre el premi Quina Jaume de 

Cadaqués. Actualment és considerada una gran figura per la seva poesia i traducció a la 

llengua catalana de la segona meitat del segle XX. 
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Aurora Bertrana

En els seus llibres apareix com una dona entusiasta i emprenadora, curiosa i crítica, enamorada 
de la vida, rebel i lliure. Sembla, però, que els homes i les dones del seu temps la consideraven 
dominant, esquerpa i antipàtica, fins i tot poc femenina.60

 Aurora Bertrana va ser una escriptora catalana 

nascuda l'octubre de 1892 en una Girona burgesa. Era filla 

de Prudenci Bertrana, un dels noms més  destacats dins 

del moviment modernista català, i de Neus Salazar. 

 Tot i que la seva vida va estar marcada per les 

seves ànsies de llibertat i de fugir del món convencional, 

cosa que la convertí en una exploradora de cultures i 

d'etnografia, va viure la seva infància sense gaires 

turbulències en la seva ciutat natal. Va estudiar a Girona, 

on va aprendre aritmètica, literatura i gramàtica castellana, 

lectura, redacció i, fins  i tot, francès en un convent de 

monges. Ja des de molt petita semblava que el seu cor es  decantava per la literatura, era 

allò que despertava la seva passió i el que la feia gaudir. No obstant això, Aurora Bertrana 

va dedicar-se també a l'estudi de la música, una activitat a la qual es va lliurar i que la va 

portar fins  a la Suïssa alemanya a estudiar. Tot i que va ser en aquest àmbit cultural on va 

començar a construir els seus somnis, a poc a poc hi va anar perdent l'interès i va 

recuperar la seva eterna afició: les lletres. De fet, la seva primera composició l'havia 

escrita quan tenia únicament sis anys i es tractava d'un primer poema que havia florit d'un 

esclat d'indignació política.

 Però que comencés a dominar l'art de la paraula i de la retòrica des de tan joveneta 

no vol dir que tingués el privilegi de comptar amb el suport familiar. Tot el contrari. Aurora 

Bertrana va esdevenir una víctima més de la percepció masclista de la literatura que 

encara pervivia a principis del segle XX, es va veure obligada a amagar la seva creació 

literària per tal d'evitar enfrontaments amb el seu pare. Aquesta és la raó per la qual les 
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seves primeres produccions neixen en una cambra pròpia una mica peculiar: el lavabo de 

casa.

 Bertrana va viure moltíssims daltabaixos pel que fa a la seva situació familiar. 

Encara que en un principi s'havia d'amagar del seu pare i que hagi estat ell qui ha deixat 

empremta en els llibres de text, ella el descriu com un home dèbil, un home que es 

dedicava a vaguejar amb els seus amics artistes i a experimentar amb les diverses 

expressions artístiques (no va ser fins més tard quan, influït per una recent amistat amb 

Santiago Rusiñol, Prudenci Bertrana decidís fer-se escriptor, un detall que va mantenir en 

secret a la seva família en els  inicis). Per l'escriptora, mentre el seu pare jugava a la vida 

de bohemi i feia trontollar l'economia familiar, era la mare qui sostenia la família i qui, des 

de la seva humil posició de dona de la llar, esdevenia la figura forta i vital que 

s'encarregava d'evitar l'enfonsament de la família Bertrana. Però tot això se li va complicar 

amb la mort de l'avi Bertrana, un fet tràgic que els va convertir en hereus de deutes i 

d'angoixa econòmica. Va ser aquest context d'empobriment que impulsà el pare d'Aurora 

Bertrana a fundar una acadèmia d'arts des d'on va entrar en contacte amb Rusiñol i la 

literatura.

 Malgrat tot el que va haver de passar i que no va entendre fins  alguns  anys més 

tard, Bertrana no renuncià a l'escriptura. El 1924 va començar a publicar articles en La 

veu de Catalunya i un any més tard es va matricular a la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Ginebra, on va ampliar el seus coneixements sobre la literatura francesa i  

la grecollatina.

 El 1925 va prendre una de les  decisions que van tenir més impacte en la seva vida: 

casar-se. La jove escriptora havia aconseguit enamorar monsieur Chauffat i, sense sentir-

se gaire enamorada, va accedir a convertir-se en la seva dona per garantir una estabilitat i 

un equilibri econòmic que li permetés seguir fent vida burgesa al llarg dels anys. A més, 

amb aquest matrimoni s'iniciava una etapa en la seva vida que la va deixar marcada per 

sempre: els viatges.

 Bertrana se sentia ofegada a casa seva i això la va motivar per exiliar-se 

voluntàriament, anar-se'n lluny de la llar, fugir de l'asfixia que sentia el seu esperit vitalista. 

A partir d'aquest punt, es  va despertar dins  de l'escriptora una febre per la realitat exòtica 

que la va arrossegar pel món acompanyada del seu marit, buscant aventures i emocions 
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diferents, enamorant-se i deixant-se seduir per l'alteritat i el color, la vida, les tradicions 

que res no tenien a veure amb les de casa. Així va arribar fins a la Polinèsia i així va 

començar a escriure articles per a la revista D'aci i d'Allà, i es va convertir en la primera 

dona que tractava el tema dels viatges en la literatura catalana. D'aquesta experiència va 

néixer la seva primera gran novel·la, la que la consolidava com a una dona sensacional 

que tractava un tema fins ara prohibit per les escriptores: Paradisos oceànics. Aquesta 

obra, editada per l'editorial Proa, va causar tot un impacte sobre la societat ja que 

descrivia tots els costums de la Polinèsia i obria un ventall de colors, creences, maneres 

de fer i de ser que sobtaven la Catalunya de l'època. Va esdevenir tot un èxit de ventes, 

tot un èxit literari, es van editar edicions i més edicions, una de les quals (la de 1988) 

conté un pròleg firmat per Maria Aurèlia Capmany. Aquest primer títol de la seva producció 

literària va perfilar la seva temàtica essencial (els viatges) en un context en què aquest 

tipus de novel·la triomfava, però sota autories  masculines. Aurora Bertrana trencava un 

dels murs temàtics que s'alçava davant els  ulls  d'elles i teixia obres que s'acostaven molt 

a les tesis antropològiques.

 El 1931 la mort de la seva germana va provocar un parèntesis  en la seva eufòrica 

producció literària; però no va deixar l'escriptura. Entre el 1929 i el 1935 es va dedicar a 

escriure per moltíssimes revistes diferents  (com Mirador, La Publicitat, L'Opinió, La 

Rambla o Claror, entre altres) i el 1935 es publicava una novel·la sota el títol de L'illa 

perduda. Aquesta última publicació mereix una atenció especial, atenta, ja que la va 

escriure amb el seu pare després que ell ho proposés, tot i que la van redactar per 

separat. El 1936 publicava El Marroc sensual i fantàstic, una novel·la en la qual descrivia 

el preciosisme del que va poder gaudir durant la seva estància en la ciutat marroquí, la 

novel·la amb la qual sentenciava el gènere de literatura de viatges que l'havia introduït en 

els cercles literaris. És a partir d'aquest moment que la seva producció literària es va 

desviar cap a altres temàtiques.

 En aquestes darrers anys esmentats, la vida social de l'escriptora també 

travessava un moment àlgid; coincidit amb la seva presentació com a parlamentària per 

Esquerra Republicana, tot i que no va aconseguir cap escó, i amb la creació de la 

Universitat Obrera Femenina. Bertrana va ser la primera presidenta d'aquesta institució 

dedicada a la lluita per la igualtat de les  dones, una universitat que va néixer del fruit de la 

seva pròpia iniciativa durant els anys de República però que va resultar un fracàs. 
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 Inevitablement, va arribar l'esclat de la Guerra Civil el 1936 i la va sorprendre 

mentre estava fora de Barcelona, cosa que li va dificultar el retorn a la ciutat comtal. 

Sembla ser que durant aquest terrible període de la història d'Espanya, l'escriptora es 

passejava pels carrers  prenent nota de tot allò que l'envoltava amb l'ambició d'escriure 

una crònica sobre els anys del conflicte. Malgrat que sí que la va acabar escrivint, 

retratant la fam i la misèria, la mort que impregnava el país i el pessimisme existencial que 

es va anar escampant entre els somriures oxidats de la gent, no la va arribar a publicar. 

En aquest context de Guerra Civil, el seu marit va optar pel bàndol nacional, un fet que no 

la va allunyar dels  cercles literaris ni de l'escriptura, com s'evidencia quan en l'any mateix 

de l'inici de la guerra la col·lecció "La novel·la femenina" li editava Edelweiss o quan el 

1937 va optar per contribuir en una revista de la UGT. 

 L'any 1938 va arribar un altre esdeveniment que va provocar un gir en el curs de la 

vida d'Aurora Bertrana. Aquell any, l'autora catalana va abandonar Barcelona per anar-se 

a viure amb la família del seu marit, però no va ser capaç de claudicar ni de la seva 

manera de viure ni de la de comportar-se, per la qual cosa va acabar fugint de la casa de 

la seva sogra. Va arribar fins a Ginebra, on va aconseguir exercir de traductora fins que la 

desgràcia la va conduir a malviure de la caritat.

 Després d'aquest obscur episodi en la vida de l'escriptora, aproximadament una 

dècada després, Bertrana va tornar a matricular-se en la Facultat de Lletres. Va ser allà 

on va fer amistat amb Charles Uld i Guy d'Ingouvelle, dos personatges molt rellevants en 

la biografia de Bertrana, els dos personatges encarregats d'introduir-la personalment a 

mites de la literatura universal com la mateixa Virgina Woolf. 

 El 1950 assoleix el seu objectiu de tornar a Barcelona després d'intentar-ho sense 

èxit dos anys abans, però la seva estimada ciutat ja no li produïa la mateixa sensació que 

abans de marxar, ara se sentia estranya enmig d'una ciutat condemnable i censurable on 

la repressió havia estès un vel espès de foscor. No obstant això, la seva veu no va callar. 

Va seguir publicant diferents títols entre els quals  destaquen: Tres presoners (1957); Entre 

dos silencis (1958); Una vida (1965), una biografia sobre Prudenci Bertrana; Ariatea 

(1950); Fracàs (1967) o La ciutat dels joves (1971). 

 La mort li arribava el 1976, deixant pendent unes memòries  que es van publicar de 

manera pòstuma i enduent-se una de les veus femenines més insignes del segle XX. La 
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veu d'una dona que va escriure, que va participar activament en conferències per la 

culturització de les dones, que es va involucrar en política i en les crítiques  contra el 

colonialisme. Una veu relegada injustament a l'ombra del seu pare. 
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Maria Aurèlia Capmany

 He assassinat l’àngel de la llar. I no ha estat fàcil, creu-me; potser per això me’n sento 
orgullosa. En primer lloc, no és gens senzill assassinar un àngel; no s’està mai quiet, vola i es fa 
fonedís, i reapareix quan menys t’ho esperes, i és tot dolcesa, i et captiva amb les seves ales 
blanques que fan olor de naftalina.61

 Maria Aurèlia Capmany va nèixer el 

3 d’agost del 1918 a Barcelona. Filla 

d’Aureli Capmany, estudiós del folklore 

i també escripor, es crià en una família 

liberal, republicana i d’esquerres. 

S’educà durant la seva joventut a 

l’Institut-Escola i, més endavant, es 

llicencià en Filosofia i Lletres. 

 Treballà com a professora de 

filosofia i llengües i, paral·lelament, va mantenir la seva carrera literària que, en aquest 

període dels anys 40, va començar a agafar notorietat. Un fet important que marcà el 

principi d’aquest curs literari va ser el seu paper en la primera convocatòria dels premis 

Joanot Martorell amb la novel·la Necessitem morir, que no va ser publicada fins el 1952. 

Dos anys més tard guanyà aquest premi amb la novel·la El cel no és transparent, que per 

causes de censura no va ser publicada fins un any més tard sota el mestratge i la 

reconstrucció de Salvador Espriu, que intitulà, La pluja als vidres (1963). Maria Aurèlia 

Capmany es va veure molt influenciada per la figura d’Espriu. L’any 1955 publicà L’altra 

ciutat i, un any més tard, va aparèixer Betúlia, que va suposar un trencament amb la 

novel·la que la precedia. Aquestes primeres  obres de Capmany foren marcades per un 

existencialisme que fragmentava la psicologia dels seus personatges, sovint femenins i 

fora de Barcelona, creant una sensació de desconcert vers el món que els rodejava. 

 És durant els anys 60 quan va arribar a la culminació de la seva obra literària, a 

una plenitud intel·lectual i al moment més àlgid de la seva carrera. Va ser en aquella etapa 

que va decidir dedicar-se plenament a la literatura i al teatre, substituint l’ensenyament per 

aquestes dues activitats. Publicà El gust de la pols (1962). L’any 1968 va rebre el Premi 
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Sant Jordi per la novel·la Un lloc entre els morts. Capmany no deixà de banda el 

feminisme que tant caracteritzava la seva vida pràctica, on va lluitar pels drets individuals  i 

col·lectius de la dona, on va trencar amb el destí que l’obligaven a seguir i on sentencià el 

seu esperit reivindicatiu durant el franquisme, i va esdevenir un dels caràcters més 

admirats i més reveladors per a dones i autores de la seva generació i de les que sorgirien 

seguidament. Va ser de les primeres dones a tractar el tema superant els  obstacles 

imposats tant pel seu sexe com per la seva nacionalitat catalana. L’any 1966 va publicar 

La dona a Catalunya i, un any més tard, Feliçment jo sóc dona. 

 A finals dels  60 es casa amb l’escriptor Jaume Vidal Alcover. Per primera vegada 

s’endinsà en el món del teatre quan Jordi Sarsanedas li demanà una obra per a 

l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. Va convertir-se en directora, professora, dramaturga 

i actriu de cinema (va protagonitzar, per exemple, L’Auca del senyor Esteve). També, 

conjuntament amb la seva parella, va fer incursions en el teatre de cabaret amb obres 

com Dones flor i pitança (1968). 

 Maria Aurèlia Capmany no només es  dedicà al món cultural, també trobem la seva 

petjada en l’àmbit polític. Als anys 80 va esdevenir militant del Partit dels  Socialistes  de 

Catalunya i regidora de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Més tard passà a ser 

membre de la Diputació de Barcelona. 

 Les obres que escriu a partir dels anys 60 es caracteritzen per un to més madur, 

amb una obra tractada amb una temàtica col·lectiva, reivindicativa, amb un objectiu 

històric, amb ànsies de canviar la situació d’aquells moments  (al contrari que les obres  de 

principis de la seva carrera, els protagonistes es troben plenament a la ciutat de 

Barcelona). Hi trobem assaig, novel·les i relats de caire social. 

 Mor el 2 d’octubre de 1991 i deixa una empremta única entre totes les escriptores 

de la seva època. Dona, escriptora, dramaturga i política, va posar les bases d’una lluita 

feminista i social que canviaria la visió i obriria horitzons  a les generacions futures, 

donant-los l’oportunitat de considerar-la una de les seves mares literàries. 
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Lucía Etxebarria

Integrarse en la cultura de la pasividad y adaptarse a sus reglas significa degradarse y negar 
nuestra propia plenitud, una plenitud que todavía está por llegar. El camino para alcanzarla 
empieza y acaba en nosotras. Porque detrás de cada gran mujer hay una gran mujer: ella 
misma.62

 Lucia Etxebarria (1966), escriptora basca 

però que va néixer a València i que resideix a 

Madrid, va trobar el seu refugi i la seva manera 

d'evadir-se del món en la literatura des de molt jove. 

Després de superar una adolescència turbulenta, 

plena d'episodis de depressions i d'equilibri 

emocional inestable, l'escriptora es va bolcar en les 

lletres per trobar uns instants de pau i harmonia. 

D'aquesta manera, el seu amor per la lectura ha 

anat acompanyant-la al llarg de la seva trajectòria 

vital i com a escriptora, i la seva passió per escriure 

ha suposat una manera catàrtica d'endreçar el seu 

caos interior. Amb aquesta romàntica visió de la 

literatura, Etxebarria ha esdevingut un referent de la 

literatura feminista castellana en l'actualitat. 

 Quan va complir la majoria d'edat, l'escriptora va decidir emancipar-se i marxar de 

casa; es va endinsar en el despietat món laboral, cuidant de si mateixa amb només divuit 

anys. Es va llicenciar en periodisme, després d'haver estudiat en una escola de monges, i 

va començar un llarg recorregut professional que l'ha conduit a ser molt més que una 

escriptora i prou: viatgera compromesa, traductora, guionista, periodista... 

 El 1997 aquesta dona d'extrema sensibilitat va publicar la seva primera novel·la 

sota el títol de Amor, curiosidad, prozac y dudas que va rebre el suport i els ànims de la 

cèlebre Ana María Matute. Un any més tard, la seva segona novel·la, Beatriz y los 

cuerpos celestes, li portaria el seu primer gran premi (el Premi Nadal).
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 A partir d'aquest moment la seva carrera literària s'ha anat omplint de diferents títols 

i diferents galardons, entre els quals destaquen el Premi Primavera en Novela del 2001 

per De todo lo visible y lo invisible o el Premi Planeta del 2004 per Un milagro en el 

equilibrio.

 En l'any 2000 Lucía Etxebarria fa evident una de les seves grans preocupacions 

amb la publicació de dos assaigs dins d'una mateixa edició: La Eva futura y la Letra 

futura. Mai havia tingut objeccions a proclamar als quatre vents  el seu feminisme i el seu 

anhel d'igualtat, llibertat i justícia per al gènere femení; però, amb aquesta obra els seus 

ideals i la seva opinió sobre el tema de la dona i de la literatura s'oficialitzen i desperten 

un gran revolt per part de la crítica que la situa novament en el punt de mira de la 

controvèrsia. En el primer dels dos assaigs l'escriptora duu a terme una reflexió sobre el 

paper de la dona a la societat i el camí que aparentment l'espera, amb destacables 

pinzellades sociològiques obre el debat de l'existència de rols culturals o genètics (la 

famosa dualitat de Natura-Nuture) i menciona la necessitat d'homes feministes, és a dir, 

col·loca la dona en el context actual que ella mateixa analitza amb rigorositat. En el segon 

dels assaigs se centra estrictament en l'àmbit cultural i especialment en la literatura; 

tractant qüestions sobre l'art, la literatura, la creació i la crítica; sense abandonar les seves 

lloances al feminisme i sense oblidar la discriminació que ha sofert l'escriptora al llarg de 

la història. També publica altres assaigs com En brazos de la mujer fetiche, en 

col·laboració amb Sonia Núñez Puente, on es perfila un cop més el seu esperit crític i 

defensor del feminisme.

 Es podrien destacar altres títols de la seva producció literària, però el cas és  que 

aquesta dona no es deixa sotmetre pels estereotips que la podrien condicionar, proclama 

el seu anhel de lliurar-se de les  cadenes socials i dels prejudicis, i presumeix de publicar 

allò que vol i com ho vol, parlant sense preocupar-se d'unes crítiques  literàries que no són 

gens benevolents amb ella. A més, és una dona que no ha titubejat a enfrontar-se amb les 

etiquetes de literatura femenina o masculina; afirmant sense vacil·lar que ella, com moltes 

altres escriptores, també està cansada que se li assigni aquesta categoria gairebé amb 

menyspreu, com si infravaloressin la seva obra.

 En una vida plena d'anades i vingudes, de capítols sense acabar i capítols per 

escriure, ressalten episodis com els de la seva estada a Escòcia, quan l'any 2000 va 

passar una temporada a la Universitat d'Aberdeen fent d'escriptora en residència i de 
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professora d'escriptura de guió, sense deixar de banda la seva participació en diverses 

conferències. Ara per ara, no es cansa de proclamar que «ahora nos corresponde 

encontrar una voz propia, una manera de estar en el mundo».63

 Ella continua armada des de Madrid amb la seva millor eina: la paraula. 
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Ana María Matute

(...) fue importante Carmen Laforet, que había ganado con anterioridad otro Nadal, y siempre me 
ha parecido que fue la primera de la posguerra, que nos animó a escribir, a publicar (...), que se 
podía escribir de otra manera y no con aquellos triunfalismos y aquellas cosas. Una mujer podía 
publicar y ganar un premio.64

 Nascuda a Barcelona el 1926, Ana 

María Matute és considerada un referent 

de la literatura castellana escrita per 

dones i un dels màxims exponents del 

que es coneix com a la Generación de 

los niños asombrados ; en altres 

paraules, una escriptora dels anys de la 

postguerra espanyola que va viure la 

Guerra Civil des d'uns  ulls càndids de 

nena desorientada i que, igual que els 

al t res escr iptors  de l 'esmentada 

generació, no va poder alliberar-se mai 

de l'empremta d'aquella guerra que l'havia llançada precipitadament al món dels adults. 

És per això que en gairebé tota la seva obra la Guerra Civil esdevé una constant, jugant 

amb la dualitat de la perspectiva més biogràfica i la més literària.

 L'escriptora va trobar en la lectura un món de fantasia i de pau que la va seduir des 

de molt petita, que la va acompanyar en les turbulències d'una infància marcada per la 

seva delicada salud i per la soledat. La seva afició per l'escriptura tampoc va tardar a 

manifestar-se perquè de seguida va descobrir que podia crear el seus  mons, inventar la 

seva pròpia veritat i fugir de la temible realitat. De fet, en el discurs que va pronunciar 

quan se li va donar el premi Cervantes ella defineix la literatura com: «ha sido, y es, el faro 

salvador de muchas de mis tormentas».65 

 La seva carrera literària s'inicia el 1948 amb la publicació de Los Abel, un primer 

títol que la va impulsar a escriure'n molts més; entre els  quals destacarien Los hijos 

muertos (1958) o En esta tierra (víctima de la censura en el 1949 i publicat en la seva 
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totalitat sota el títol de Luciérnagas el 1994), dues de les novel·les on l'angoixa i la fam 

esdevenen protagonistes, on Matute va retratar l'obscuritat de l'època del conflicte bèl·lic 

deixant escapar pinzellades autobiogràfiques camuflades en els protagonistes principals. 

 Malgrat tot, no podem concebre Matute únicament com a novel·lista. De fet, és  una 

gran prosista que sent moltíssima atracció pel món infantil i adolescent, per la qual cosa 

combinant la seva agilitat escrivint i la seva capacitat de fabulació també va esdevenir una 

reconeguda i lloada escriptora de contes. Entre els  seus reculls de contes es troben 

Caballito loco (1982) i Paulina (1984) entre altres. Tampoc va deixar de banda ni les 

narracions curtes (Algunos muchachos del 1968 o La virgen de Antioquía y otros relatos 

del 1990 en serien dos bons exemples) ni les autobiografies (A la mitad del camino del 

1961 i El río del 1963).

 Al llarg d'aquests anys, ha rebut diversos premis que han reconegut i exaltat la 

seva producció literària, entre els  quals  destaquen: el premi Planeta (1954) per Pequeño 

teatro, el premi de la Crítica i el Nacional de Literatura (1958) per Los hijos muertos, el 

premi Ciutat de Barcelona en l'apartat de literatura en llengua catalana (1996)... Però els 

dos premis  que van tenir més ressò van ser el Premio Nacional de les Letras Españolas 

que va rebre el 2007 i el Premio Cervantes amb el qual es va reconèixer tota la seva 

carrera literària el 2010. L'escriptora barcelonina és de les poques dones que poden 

presumir d'haver rebut aquests darrers premis.

 Matute ha anat elaborant un estil molt propi durant tota la seva trajectòria com a 

escriptora. Les seves obres es caracteritzen per combinar el compromís social (l'àmbit 

polític el va deixar més apartat) i el missatge poètic amb el qual omple les pàgines de les 

seves obres  amb el preciosisme de la retòrica i el lirisme. No és estrany, per tant, que la 

seva literatura personal hagi deixat fascinada tanta gent i hagi estat traduïda a 23 idiomes. 

L'escriptora defineix la seva manera d'escriure de la forma següent:

Escribir es una forma de protesta. Yo escribo para que me lean, yo escribo para comunicar, 
para explicar, para protestar. (...) A mí no me afecta nada (...) Yo escribo como a mí me gusta, 
y así lo he hecho siempre. Siempre he sido una mujer un poco aparte. Nunca he pertenecido 
a escuelas ni a tendencias. Yo he sido siempre la Matute. 66
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 El 1996 va ser nomenada acadèmica de la RAE, i així aconseguia allò que 

únicament tres dones abans que ella havien aconseguit.
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Rosa Regàs

Pero allí siguen las mujeres, no luchando por un lugar en la Historia sino por expresar lo que 
sienten y lo que les dicta su portentosa imaginación.67

 El 1933 naixia a Barcelona, en un context de II 

República Espanyola, una escriptora que proclamaria 

anys més tard els  seus valors d'igualtat, de justícia i de 

llibertat. 

 Durant els anys de Guerra Civil, Rosa Regàs es 

va veure obligada a exiliar-se a França, on va rebre 

una educació laica a l'escola pública de Saint Paul de 

Vence, l'École Freinet. Va viure en el país  francès fins 

que, amb sis anys, tornà a Espanya i es trobà de cara 

amb un nació dividida, derrotada, que tremolava de por 

davant les tropes franquistes victorioses, una Espanya 

de cadàvers anònims i fam als  carrers. Malgrat la situació, no va abandonar els estudis, 

sinó que va ser internada en un convent de monges, en els patis del qual va aprendre a 

gaudir llegint, a adelitar-se amb la lectura descobrint els clàssics russos, francesos, als 

novel·listes anglesos del XVIII i del XIX (entre altres). 

 Va casar-se poc després de sortir de l'escola; però, Rosa Regàs no era una dona 

que claudicava davant dels principis masclistes de l'època per la qual cosa, ignorant el 

menyspreu i la misogínia que es proclamava des dels  dirigents i des de les actuacions  de 

la dictadura, va decidir que la vida era molt més que deixar-se seduir per la comoditat de 

la submissió i de la intimitat reservada al món de les dones i així, ja convertida en mare, 

va renunciar a la resignació de quedar-se vivint com un àngel de llar i es va llicenciar en la 

carrera de Filosofia i Lletres.

 Rosa Regàs es va sentir captivada pel món de les lletres i el món de les lletres es 

va deixar enamorar per la seva vitalitat i la seva força, convertint l'admiració en un 

sentiment recíproc. Probablement el seu sòlid coneixement de la literatura li arribà entre el 
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1964 i el 1970, quan va treballar al costat de Carlos Barral, a l'editorial Seix Barral, on es 

va convertir en testimoni d'apassionades converses sobre l'art de les paraules. 

 Desgraciadament, del terror i de la repressió del franquisme no es va salvar ni 

l'editorial que la va fer créixer intel·lectualment i veient com anys de feina i d'amor per la 

literatura s'anaven esfondrant a poquet a poquet, Rosa Regàs va decidir fundar la seva 

pròpia editorial: La Gaya Ciencia. A través d'aquest projecte, es va dedicar a llançar al 

món literari noms que pràcticament romanien en l'anonimat, com Juan Benet o Javier 

Marías. Això ho va continuar fent durant 14 anys, coincidint amb un moment de la història 

espanyola que també la va marcar molt, el que la ironia dels seus companys va batejar 

com la gauche divine. Aquest grup de professionals i d'artistes amb un potent 

denominador comú (l'antifranquisme) van proclamar el retorn a la intrepidesa, decidits a 

expressar quasi de manera clandestina les  seves idees polítiques i socials, protagonitzant 

una valenta transgressió que els conduïa a gaudir de la vida, un plaer que l'horror 

franquista els havia prohibit. Va ser un moviment espontani que va aparèixer aprofitant 

que Espanya començava, molt subtilment, a despullar-se de la seva misèria i, amb 

timidesa, a obrir-se al món.

 Finalment, aquesta Espanya sepultada sota l'autoritarisme es  vestia de dol i 

Franciso Franco moria en el seu llit. Va ser llavors quan Regàs va començar a destapar 

qüestions que la censura havia tractat d'ocultar i de callar, llançant col·leccions  polítiques i 

bolcant-se en la missió de despertar veus mutilades. Amb tanta activitat i moviment, 

l'escriptora encara no havia escrit ni un sol llibre. Aquest primer títol (Ginebra) va arribar el 

1987, als cinquanta set anys d'edat, després de vendre l'editorial i de treballar com a 

traductora a las Nacions Unides. 

 Els  anys  passen i ja ha plogut molt des que es va iniciar com a escriptora. Ha escrit 

més de vint obres, firmant les portades d'assaigs, de novel·les i de llibres  de viatges; ha 

participat en l'activitat periodística i ha rebut diversos reconeixements pel recorregut de la 

seva veu (entre els quals destaca el premi Nadal de 1994 per Azul, el premi Planeta del 

2004 per La cançó de Dorotea o la Creu de St. Jordi que li va atorgar la Generalitat de 

Catalunya el novembre de 2005). 

 Aquesta escriptora s'ha mostrat sempre molt compromesa amb la lluita per la 

igualtat entre homes i dones, i ha publicat articles i més articles en defensa del feminisme 
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i dels drets  de la dona, reivindicant la llibertat econòmica, sexual i de pensament; s'ha 

enfrontat sense pors a la violència de gènere per treure a la llum una realitat denigrant i 

humiliant. Tot això sembla culminar el 2011 amb la publicació de la seva última obra, La 

desgràcia de ser dona. Una obra impregnada d'esperit de canvi i de lluita, on l'escriptora 

proclama sentències tan combatives com:

És la dona la que davant la indiferència de la societat i del món ha d'estar sotmesa; la que ha 
de pagar els desastres de guerres que ella no ha provocat; la que menys es beneficia dels 
avenços en economia, cultura i benestar dels pobles; la que per més que s'expliqui i cridi no 
arriba a fer sentir la seva veu; la que ha sofert des de fa segles un rentat de cervell tan 
descomunal amb els encants de l'amor romàntic, el paper de l'angel de la llar o de repòs del 
guerrer com a eix de la família i de la felicitat de l'home, que no complir les condicions i 
preceptes d'aquestes funcions la sumeix en profunds remordiments i la càrrega d'un sentit de 
la culpa que trigarà anys a desfer-se'n. Sí, és una desgràcia ser dona (...)68

 Avui dia viu a l'Empordà, a Catalunya, des d'on encara ressona la seva veu per «a 

totes les Thelma i Louise de la Història». 68 
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Isabel-Clara Simó

No sé que és la literatura, però sé que m'és necessari contar aquestes imatges, parlar d'aquestes 
sensacions, explicar aquestes histories, segurament perquè no es pot viure en solitari. Cap art no 
ho és. Quan escrivim, compartim, amb les paraules, tot el que hem vist, i  el que hem somniat i el 
que hem pensat i el que hem sentit. La paraula ens aproxima, ens fa solidaris.69

 Isabel-Clara Simó, nascuda a la primavera del 

1943, és una escriptora d'origen valencià que esdevé 

una de les veus feministes amb més força dins de la 

societat catalana del XX; una d'aquelles dones que 

parlen amb determinació i seguretat, sense preàmbuls; 

una d'aquelles autores  que s'alcen com un referent, 

com un model d'imitació. Catalana convençuda, amb 

un sentiment nacionalista intens, escriu sempre amb la 

paraula «igualtat» entre els llavis.

 L'escriptora es va educar en la institució 

acadèmica del seu pare, cosa que ella qualificà com 

una «càrrega emocional» de la qual no s'adonà fins que els anys ja havien passat,70 

donant-li un marge per contemplar el passat des  de la perspectiva de l'experiència, però 

de la qual no s'avergonyeix. De fet, Simó es desfà en elogis cap a l'educació que va rebre, 

mostrant-se orgullosa d'aquell «home molt culte, educat a la francesa, que ens  parlà molt 

sovint de la seva biblioteca, (...), que em va acostar a la literatura francesa de molt petita, 

que em va ajudar a pensar des d'un punt de vista racional», 70 un pare que l'acostà a qui 

és ara, deixant-li una dolça empremta. Posteriorment, es llicencià en Filosofia a 

l'Universitat de València i començà a exercir com a professora a l'Institut Ramon 

Muntaner, a Figueres (on van néixer la seva filla Cristina el 1968 i el seu fill Xavier tres 

anys més tard).

 El 1968 Simó es casà amb el periodista Xavier Dalfó i junts van participar en el 

setmanari Canigó, escrivint en català malgrat estar ofegats en una època franquista on  la 

cultura catalana era reprimida i la seva llengua emmordassada, cosa que els  va cobrir 
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Clara+Simo+2_90.pdf [consulta: 12-10-2012]. 

70 [en línea] http://mon.uvic.cat/estudisdegenere/category/linia-recerca-genere-i-estudis-biografics/
converses-amb-catalanes-davui/ (vídeo de l'entrevista) [consulta: 12-10-2012].
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d'expedients i més expedients. Finalment, la revista va haver de tancar. Durant aquesta 

època l'escriptora també es llicencià en Periodisme.

 El 1973 l'autora i periodista catalana es traslladà a la Ciutat Comtal on treballà a 

l'institut Sant Josep de Calassanç i on, en el 1976, naixia la seva filla Diana. Durant 

aquest període de la seva vida, Simó es va doctorar en Filologia Romànica i començà a 

exercir a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, on s'hi 

quedà durant quatre anys. 

 El 1978 publicà un recull de narracions que li va valdre el premi Víctor Català, És 

quan miro que hi veig clar, i amb què s'inaugurà un desplegament de títols  i de guardons 

amb els quals  omple la seva trajectòria literària. Des d'obres en les què es reuneixen els 

seus relats, com en Històries perverses (1992) o com en Dones (publicada el 1997 i on 

«parla de diverses dones víctimes i victimàries»),71 fins a novel·les  amb gran ressò com 

T'estimo Marta (una narració psicològica publicada el 1986), Júlia (publicada el 1983 i 

protagonitzada per un personatge que reflecteix «el paradigma de la dona forta (...) que 

també és una joveneta freda i ambiciosa»),72 Els ulls de Clídice (1990), La Veïna (1990), 

La Nati (publicada el 1991 i on es desprèn un sentiment de compromís social), La 

Salvatge (novel·la que guanyà el premi Sant Jordi), o El Mossèn (1994); l'escriptora s'ha 

anat obrint camí en el món de la literatura, publicant moltes altres novel·les 

protagonitzades per personatges rodons, dotats d'una profunditat psicològica que 

s'emmiralla en la complexitat de les seves relacions. També caldria mencionar que mai no 

s'oblidà de l'activitat periodística i, per exemple, el 1999 començà a publicar articles 

diàriament al diari Avui. Finalment, tampoc passa desapercebuda la seva participació en 

el món televisiu ja que també va treballar com a guionista per a un programa de TV3. 

 El 1996 va passar a ocupar un càrrec com a delegada del Llibre del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, un organisme dins de la Institució de les Lletres 

Catalanes, durant dos anys. 

61

71 Entrevista personal a Isabel-Clara Simó a les 17.00 el dia 22-09-2012, L'Ametlla del Vallès. 
(L'entrevista sencera es troba als annexos del treball).

72 BENEITO, A. I  MESEGUER, F. «Júlia i les dones treballadores d'Alcoi». Escola Catalana. Donasses 
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alcoi-3780.html [consulta: 5-11-2012].

http://www.omnium.cat/ca/article/julia-i-les-dones-treballadores-d-alcoi-3780.html
http://www.omnium.cat/ca/article/julia-i-les-dones-treballadores-d-alcoi-3780.html
http://www.omnium.cat/ca/article/julia-i-les-dones-treballadores-d-alcoi-3780.html
http://www.omnium.cat/ca/article/julia-i-les-dones-treballadores-d-alcoi-3780.html


 L'any 1999 la Generalitat de Catalunya l'homenatjava amb la Creu de Sant Jordi i, 

deu anys més tard, va rebre el reconeixement per la seva prolífica carrera literària amb el 

premi Trajectòria, durant la Setmana del Llibre en Català, on també s'exaltava el mèrit per 

la seva defensa de la llengua catalana.

 En definitiva, Isabel-Clara Simó és una d'aquelles dones que trenquen amb la 

submissió silenciosa que asfixiava el gènere femení durant els anys més obscurs del 

segle passat, una dona que busca la justícia per la seva llengua, una dona que no té por 

de dir el que pensa. Professora de filosofia, filòloga, periodista, escriptora, gestora 

cultural, guanyadora de molts premis literaris i traduïda a diversos idiomes (alemany, 

anglès, basc, castellà, francès, gallec, italià, neerlandès i suec), és una d'aquelles veus 

que afirmen amb contundència: 

Encara ens queda molt per recórrer, el pes que ha de suportar una dona no és, sens dubte, 
gens equitatiu. Però nosaltres som filles d'una generació tossuda que lluità per la igualtat i no 
estem disposades a callar.73
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Helena Valentí

Una dona que escriu (o que pinta, posem per cas) és un ésser fins a cert punt maleït. Solitari  a la 
força, temut pels qui l’envolten i poc estimat. La seva obra, si és acceptada, ho és amb reticència i 
suspicàcia.74

 Helena Valentí (Barcelona, 1940 - 

1990) es crià en un ambient intel·lectual 

catalanista envoltada constantment pels 

amics del seu pare, Eduard Valentí, entre 

els quals destacava el poeta Gabriel 

Ferrater. 

 Cursà Filosofia i Lletres  a Barcelona 

i, més endavant, rebel·lant-se contra el seu 

entorn familiar, va marxar a Anglaterra. Allà 

estudià a les universitats  de Durhan i 

Cambridge i va desenvolupar una carrera 

acadèmica que va durar set anys. És a 

Anglaterra on es va topar de cara amb la 

consciència feminista i la seva reivindicació, d’aquesta manera l’autora catalana començà 

a adoptar diferents formes de vida que s’allunyaven dels  més establerts 

convencionalismes patriarcals. Així doncs, traduí al castellà El país de ellas: una utopía 

feminista (1988) de Charlotte Perkins Gilman. Durant la seva estada a Anglaterra prengué 

contacte amb una de les figures que condicionarien més la seva concepció de la literatura 

i, probablement, sense aquesta influència la seva obra s’hauria encaminat per una vida 

molt diferent: Doris Lessing. D’ella traduí El cuaderno dorado (1978) i La ciudad de las 

cuatro puertas (1982). 

 L’any 1974 va tornar a Catalunya i es va instal·lar a Cadaqués, on es dedicà a la 

traducció d’autores de parla anglesa (entre les quals  destaquem Al far l’any 1984 i Una 

cambra pròpia de Virginia Woolf, l’any 1985, i de Katherine Mansfield Un home casat i 

altres crueltats l’any 1984) i on escriguí les seves pròpies obres: L’amor adult (1977), La 

solitud d’Anna (1981), La dona errant (1986) i D’esquena al mar (1991). 
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 La tradició anglosaxona i la influència altament decisiva de Doris  Lessing 

caracteritzen l’obra literària d’Helena Valentí. Una obra que es despulla de subjectivitats 

esdevenint distant i d’observació directa. L’autora catalana decidí portar una vida 

desvinculada dels prejudicis masclistes, una vida on nega els tradicionalismes i anhela 

trobar un estil novedós en tant que diferenciat d’allò vell, una vida on ella mateixa es 

comporta com la dona errant protagonista de la seva penúltima novel·la.
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Virginia Woolf

Les dones han viscut tots aquests segles com esposes, amb el poder màgic i deliciós de reflectir 
la figura de l'home, el doble de la seva grandària natural.75

 L’escriptora Virginia Woolf va néixer a 

Londres el 25 de gener de 1882. Filla de Julia 

Jackson, la professió de la qual era model, i Sir 

Leslie Stephen, crític literari, provenia d’una 

família nombrosa (Woolf va ser la tecera de 

quatre germans), intel·lectual i acomadada. A les 

dues germanes se’ls va privar d’una educació 

acadèmica a causa del seu sexe i van haver de 

rebre una formació des de casa durant la seva 

adolescència. Un fet decisiu en la vida i salut 

mental de l’escriptora anglesa va ser la mort de la 

seva mare, Julia Jackson, quan ella tenia només 

sis  anys. Això li provocà una profunda depressió 

que, més endavant, desencadenaria en una neurosi 

depressiva i en un comportament bipolar. L’any 1905 una altra mort tingué lloc en la vida 

de la família Stephen: la del seu pare. Les conseqüències posteriors a aquest 

esdeveniment van desembocar en la decisió per part dels germans de seguir les vides  en 

un món literari situat al barri londinenc de Bloomsbury. Es  van establir en una casa que es 

convertí en el centre de reunions i el punt de trobada dels més coneguts intel·lectuals de 

l’època, cosa que va comportar la creació d'"el grup de Bloomsbury" constituït, en part, 

per la figura femenina de Virginia Woolf. Va ser dins d’aquest cercle cultural on va 

conèixer qui més endavant seria el seu marit: Leonard Woolf. Virginia, conjuntament amb 

la seva parella, va fundar l’editorial Woolf l’any 1917, que va rebre un gran reconeixement 

per part del públic. 

 Com a conseqüència d’una de les  depressions que caracteritzen en gran mesura la 

vida de l’escriptora va aparèixer la publicació del seu llibre Viatge d’anada (1915), que 

trencava els esquemes literaris  de l’època i partint d’una estructura poc convencional. 

Però Woolf es va mostrar molt sensible a les crítiques del moment i va publicar, l’any 
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1919, Nit i dia, mantenint-se al marge de l’experimentació característica de la novel·la 

anterior. Tot i així, amb l’aparició de L’habitació de Jacob  (1922) va recuperar l’estructura 

trencadora de Viatge d’anada definint-se, així doncs, com a novel·la contrària als 

paràmetres tradicionals. 

 Després d’un gran viatge per França i Espanya coneix una de les personalitats  que 

més van marcar la vida de l’autora, una de les figures amb qui mantingué una relació 

íntima i passional: Vita Sackville West. Les dues autores, durant el 1925, van ser víctimes  

d’un amor de confessions, immadur i desbordat, que provocà en Woolf un sentiment de 

seguretat inabastable i d'emocionalitat intensa. Aquell mateix any va escriure El lector 

comú i Mrs. Dolloway (aquesta última novel·la destacà per l’interés de l’escriptora en 

explorar les relacions humanes, la dona que es troba sola i endinsada en una cultura 

patriarcal, la confrontació entre la vida i la mort i la inestabilitat de la salut que desemboca 

en la més temuda mort). Ambdues obres van rebre molt bones crítiques i van consagrar 

definitivament Woolf com a escriptora. L’any 1926 va publicar El far (novel·la traduïda per 

Helena Valentí) i, un any més tard, Orlando, inspirada per la més esplendorosa vida 

aristòcratica i dedicada a la seva estimada amiga Vita Sackville. 

 El 1929 publicà el revelador llibre Una cambra pròpia en què planteja qüestions 

relacionades amb les dones i la literatura (traduïda per Helena Valentí, el 1985). L’any 

1931 publicà Les ones. Dos anys més tard aparagué Flush seguida per l’aparició de Els 

anys (1937), Tres guinees (1938) i per la biografia del crític Robert Fry titulada Fry (1940). 

Entre els actes va ser la darrera obra de Virginia Woolf, tot i que, posteriorment a la seva 

mort, aquell mateix any es publicà Diari d’una escriptora, obra absolutament necessària 

per entendre les inquietuds, temors i intencions de l’escriptora anglesa. 

 El 28 de març de 1941 Virginia Woolf, superada per una de les seves crisis 

depressives, va decidir morir i es va ofegar en el riu Ouse. La veu trencadora i feminista 

més impactant del segle XX a Anglaterra va morir ofegada per quantitats ingents  d’aigua, 

les seves  mans bategants de literatura van deixar anar el seu últim respir, la seva 

inestabilitat mental es va enfonsar en les profunditats d’un riu que traslladava, amb 

l’harmonia del curs  natural, el cos afeblit i desbordat de Virginia Woolf, però les seves 

paraules continuen fent-se un lloc encara ara, al segle XXI, per aixecar-nos la mirada i 

descobrir una de les més belles sensibilitats literàries. 
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CONCLUSIONS

 Per què no hi ha una tradició literària femenina? Per què no va existir cap dona el 

talent de la qual fos igualable al de Shakespeare? Per què es parla de l'existència d'una 

frontera que marca la diferència entre la literatura de dones i la d'homes? Aquestes eren 

les preguntes que plantejàvem inicialment en el pròleg i a les quals  buscàvem trobar una 

resposta. Però ens hem adonat que és  difícil fugir de la subjectivitat i que no caure en el 

parany de, simplement, reproduir allò que ja s'havia dit també resulta tot un repte en un 

món on sembla que les paraules que s'havien d'escriure ja han estat escrites. 

 En el segle XX a Espanya la literatura feminista comença a insinuar-se vagament, 

un xiuxiueig feble en comparació a allò que bullia per la resta d'Europa. No hi havia una 

plena consciència d'escriure per enfrontar-se a una situació que no beneficiava les dones, 

que les rebaixava com sempre s'havia fet; elles, senzillament, eren les primeres 

escriptores, mantenint-se al marge d'una reivindicació social dels drets i igualtats. Abans 

de la Guerra Civil són poques les que escriuen agafant el relleu a Emilia Pardo Bazán i 

durant la Guerra Civil el nombre de dones escriptores augmenta, però sempre amb una 

finalitat propagandística que desvirtuava la literatura i feia agonitzar l'art. Acabat el caos 

de la Guerra Civil, entre cendres  i pols, les dones del país es  deixen impregnar per 

l'esperit feminista que els arriba de fora i comencen a escriure amb la consciència d'estar 

trencant amb els paràmetres d'una societat patriarcal, i abandonen la resignació.  

 Després d'endinsar-nos en la literatura de les dones del segle XX i d'anar 

destapant aquests detalls i matisos que la defineixen, podem sostenir, per una banda, que 

la mancança d'una cambra pròpia (a nivell mental i físic) i la pressió social que ens aboca 

a la necessitat d'esdevenir àngels de la llar malgrat que això comporti el nostre propi 

empresonament silenciós és el que ha impedit una creació literària i, consegüentment, la 

falta d'una tradició de mares escriptores que impedeix a les  primeres autores disposar 

d'uns referents que ja haguessin obert horitzons. D'altra banda, la privació d'accedir a la 

cultura i d'enriquir-se'n, l'enclaustrament de la dona dins d'uns murs socials que la 

relegava a un àmbit de la llar allunyat dels  cercles  intel·lectuals exclusivament masculins, 

l'aversió del món davant el seu impuls artístic és el que ha emmordassat i condemnat el 

creixement del talent de totes les Shakespeares. 
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 Però on queda la frontera literària entre ells i elles? Per què aquesta mania 

d'etiquetar de literatura femenina allò que elles  escriuen? Per què resulta tan complicat no 

caure en estereotips? La realització d'aquest treball també ens permet reflexionar sobre 

aquesta qüestió, sempre amagada entre línies malgrat que hagi provocat un cansament  

generalitzat i estès entre les autores actuals. És primordial aclarir que el gènere no 

condiciona l'obra, no s'escriu amb el sexe, s'escriu amb el do literari, amb la capacitat 

individual, amb l'art que neix en cada esperit. Però, malauradament, la literatura escrita 

per dones potser no s'ha pogut alliberar plenament de l'empremta que ha deixat el  fet de 

sublevar-se en contra de l'hostilitat del món, traçant un camí cap a l'anhelada igualtat, un 

camí on queden petjades de lluita. Mentre que el gènere femení pot parlar de 

reivindicació, pot transmetre un sentiment de frustració col·lectiva, mentre que pot escriure 

sobre les igualtats  que es mereix i reflexionar sobre la seva pròpia posició en el món com 

a ésser, el gènere masculí no n'és capaç perquè l'home no ha patit un menyspreu general 

tan transcendental durant, pràcticament, tota la història que es vegi plasmat en la seva 

literatura. A més, si aprofundim en aquesta diferenciació entre literatures podríem parlar 

de dues maneres d'enfrontar l'acció íntegra en la literatura: la sensibilitat "femenina" que 

l'envolta en retòrica i li esprem minuciosa i delicadament tota l'emoció, i la sensibilitat 

"masculina" que s'extasia en l'acció de forma directa. Però no cal ser un home per 

escriure amb la sensibilitat "masculina" ni una dona per escriure amb la sensibilitat 

"femenina", les paraules no estan determinades pel sexe. 

 Recuperant la hipòtesi sobre la qual es conforma el nostre treball podem afirmar 

que sí, que l'hem comprovada, que encara hi ha alguns obstacles que dificulten la 

literatura escrita per dones. Malgrat que ja no són els  mateixos als quals  es van haver 

d'enfrontar les germanes Brontë, Jane Austen, Aurora Bertrana, Helena Valentí..., malgrat 

que ja no se senten veus exclamant horroritzades: "no pots escriure, si ets una dona!", 

continuen aixecant-se tènues impediments que dificulten l'expressió de les dones a través 

de la paraula. Són petits  murs que la societat i nosaltres  mateixes alcem, i que ens fan 

claudicar amb el doble paper de treballadora laboral i treballadora de la llar; murs que 

responen a concepcions estereotipades i prejudicis  tot i presumir d'haver assolit una 

situació equitativa; murs que amaguen la rereguarda de la realitat. 

 Arribades a aquest punt, amb el treball desprenent una sensació de punt i final, ens 

és possible allunyar-nos  de la feina de tants mesos i contemplar-lo amb un esperit crític. 

Des d'aquesta mirada analítica podem avaluar que la falta de temps ha deixat buits 
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importants pel que fa al repertori de les autores desenvolupades amb profunditat,  cosa 

que transmet una lleugera impressió d'haver tractat el tema de manera massa general. No 

obstant això, l'enriquiment cultural que ens ha suposat la realització d'aquest treball i, 

especialment, la minuciosa recerca que arrossega, juntament amb el treball en equip, són 

els punts forts  del nostre treball. Amb tot, encara té més impacte la gratificació personal de 

dur a terme la investigació sobre una de les arrels artístiques que més ens  apassiona, 

reafirmant-nos que cal dedicar-se a allò que un estima si ho vol fer bé.
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Abans us he parlat d'una germana de Shakespeare, encara que no la trobareu pas 
esmentada en la biografia del poeta per Sir Sidney Lee. Morí jove, pobra, i mai no 
escrigué res. Està enterrada en la cruïlla on ara s'aturen els autobusos, davant 
Elephant and Castle. Però jo crec que la poetessa de qui us parlo, que mai no 
escrigué un mot i que fou enterrada a la cruïlla, encara viu. Viu en tu i en mi i en 
moltes dones  que avui no han vingut perquè s'han hagut de quedar a casa a fregar 
plats i ficar les criatures al llit. Però viu; ja se sap que els  grans poetes no moren mai, 
que són presències  permanents, no els cal sinó l'avinentesa de caminar fets carn 
entre nosaltres. Avinentesa que, a parer meu, vosaltres ara esteu molt a punt de fer 
possible.
Una cambra pròpia, Virgina Woolf
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ENTREVISTA A ISABEL-CLARA SIMÓ

 Isabel Clara-Simó, dona forta i valenta, de paraules  clares i directes, sense pèls a 

la llengua, que es declara feminista abans que res, el 22 de setembre del 2012 ens va 

dedicar una estona del seu temps per parlar-nos de la dona escriptora i la seva condició, 

de la seva experiència personal i de la seva opinió sobre la situació actual de la dona dins 

la nostra generació. 

 P: Bona tarda, Isabel-Clara, som l’Andrea Massot i la Cèlia Querol, alumnes 

de segon de batxillerat, i estem fent un treball sobre la dona escriptora i la literatura 

durant el segle XX. Tenim com a mare literària i com a factor que regeix el nostre 

treball a l’escriptora Virginia Woolf. Ens agradaria que ens en parlés i que ens 

donés una idea de la seva perspectiva respecte la temàtica del nostre treball.

 I. C-S: T’he de dir prèviament que estem “fins al gorro” d’aquest tema. Sempre ens 

pregunten el mateix, “dona i literatura”, però això també vol dir un aventatge; tenim molt 

investigat sobre el tema. 

 Abans que res, la senyora Virginia Woolf va tenir una influència radical en tota la 

literatura europea, no sols  sobre les autores. El primer pas sobre la literatura és Henry 

James i després ve Virginia Woolf. Canvien el flux de consciència i comencen a escriure 

descripcions interiors. Com a novel·lista és tota una fita en literatura tant en dones com en 

homes. El que sí és veritat és que dones com Jane Austen comencen a narrar des d’una 

perspectiva de dona, convertint-la en subjecte i no en objecte. Totes em semblen genials, 

però una mica “carques”; totes volen casar-se, tenir fills... Aurora Bertrana escrivia 

tancada a la comuna, la Charlotte Brontë amagava els fulls  que escrivia en el cistellet de 

costura i Virginia Woolf escrivia de nit, a la cuina. Hi ha una doble qüestió: el 

desvetllament de la dona en tots  els àmbits  artístics i una rebel·lió literària, com per 

exemple al Modernisme (Víctor Català), o amb Mercè Rodoreda... Woolf gaudeix 

d’aquesta introducció a la cultura i d’aquesta reivindicació de la literatura. Marguerite 

Duras és increible també, diu “plou sobre el mar”. D’entrada penses: “Quina bestiesa!”, 

però després entens com es perd l’aigua sobre el mar. 
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 P: Dins Espanya, quina seria la pionera que impulsa el feminisme literari?

 I. C-S: No en sóc gaire conscient, però jo diria que va ser la gallega Rosalía de 

Castro, i després la madrilenya Emilia Pardo Bazán. A Catalunya el primer gran monstre 

va ser Víctor Català i Aurora Bertrana, tot i que el seu reconeixement va ser posterior. 

Com deia Monsterrat Roig que ens deien: “Nena, els  ulls a terra!", i de sobte les dones 

hem aixecat la vista i hem mirat. La Monsterrat Roig ens va obrir moltes portes perquè ella 

va triomfar des d’un punt de vista mediàtic, era una periodista excel·lent. Va protagonitzar 

un programa que es retransmitia des de Madrid i, a partir d’aquí, la va conèixer tothom. 

 P: En el nostre treball donem importància a les mares literàries... Vosté si 

hagués d’escollir un referent literari, quin seria?

 I. C-S: Sóc bastant filla de la novel·lística de la generació perduda dels Estats  

Unitats: Scott Fitzgerald, Truman Capote... També del Joan Foster i sóc força addicta a 

Josep Pla. I, per descomptat, Mercè Rodoreda, tot i que era molt complicat veure-la en 

aquest país misògin. També Salinger, que ens va clavar un cop a l’ull a tots  els de la meva 

generació.

 P: I des de la seva experiència... Creu que és més difícil ser una escriptora 

que un escriptor?

 I. C-S: Oh, i tant! Encara hi ha molts  prejudicis sobre la literatura de dones. Ens 

etiqueten amb l’atribut de la tendresa. Sempre ens diuen que parlem de l’amor, 

d’escenaris  d’interior... Són molt vius  aquests prejudicis. Evidentment, sense tendresa, 

sense compassió ni empatia, ens seria impossible escriure a tots, homes i dones.

 P: I des d’un punt de vista editorial?

 I. C-S: No, els editors  estan molt contents amb nosaltres. Les dones venem molt, 

ens reben bé. Hi ha moltíssimes editores, també. El problema és la consciència de la gent 

que només coneix autors i no autores. No s’escriu amb el sexe, s’escriu amb el talent i la 

sensibilitat. 

 P: Respecte això últim que acaba de dir, hi ha dones que ho diferencien, 
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creuen que el gènere és un factor molt condicionant...

 I. C-S: Totes poden tenir la seva opinió. Jo conec moltes  dones que escriuen amb 

la intenció de fer literatura de dones, però el que no estem disposades a acceptar és que 

no ens quedi altre remei que escriure’n només d’aquest tipus. Hi ha homes i dones que 

decideixen explorar l’univers femení i aquests sí que escriuen una literatura femenina. Hi 

ha gent que creu que els homosexuals escriuen literatura d’homosexuals, que a Oscar 

Wilde se li podia notar. A Oscar Wilde no se li notava res. A l’Emily Dickinson se li ha dit 

tota la vida que era lesbiana, perquè si escrivia bé no podia ser que fos una dona del tot, 

tal com pensaven en aquella època. 

 P: Aleshores, quan vosté escriu no pensa en crear literatura femenina?

 I. C-S: Alguna vegada sí. Tinc un llibre titulat Dones que parla de diverses dones 

víctimes i victimàries. També en tinc un altre que es diu Amor meva que parla sobre les 

relacions mare-filla. El que a nosaltres ens molesta és que ens  diguin que estem 

determinades pel nostre sexe, si de cas ho estarem pel nostre talent i la nostra habilitat, 

com qualsevol escriptor  i escriptora.

 P: El nostre treball està dividit pels conceptes “una cambra pròpia”, “l’àngel 

de la llar” i “germanes de Shakespeare”, conceptes tots extrets de Virginia Woolf. 

Com creu que es troben aquestes tres idees en l’actualitat?

 I. C-S: Bé, la vostra generació esteu fent un pas endarrere, però realment hem 

avançat molt, tot i que ens ha costat presons, ridiculitzacions, insults... La revolució 

femenina buscava complir tres  objectius: l’accés a la cultura, el control del propi diner i el 

dret al vot. Avui dia sembla una bestiesa, però l’avenç de la dona a Occident i també a 

Orient ha estat espectacular. Però, actualment, hi ha hagut un retrocés al carrer. Si tu ets 

bonica i ensenyes el teu cos tens moltes portes obertes, hi ha compensacions socials. El 

feminisme ha fet una frenada. Per exemple, l’anorèxia és el fruit d’una pressió social 

bestial. I la “literatura de chicas” es diu Litchic, És un bombardeig per tots cantons. El 

feminisme vol els  mateixos drets que l’home sense deixar de ser dones, sense deixar de 

ser mares ni de renunciar al plaer de la maternitat. Stuart Mill va comparar la condició de 

la dona a la d’un esclau. El fet que aquest home, que va ser una figura tan important, es 

considerés feminista era raó de vergonya. 
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 P: Si agafem el concepte d’“una cambra pròpia” i el traslladem a l’actualitat, 

potser ja no és tant el fet de trobar un espai físic sinó mental. Què en pensa vosté 

d'això?

 I. C-S: Quan Virginia Woolf parla d’un espai físic també parla d’un espai mental. La 

pressió social, la infinitat de tasques que tenim, els  deures i obligacions que ens comporta 

ser mare, escriptora i treballadora... Totes aquestes coses encara són molt presents. 

Encara ens queda molt per recórrer, el pes que ha de suportar una dona no és, sens 

dubte, gens equitatiu. Però nosaltres som filles d'una generació tossuda que lluità per la 

igualtat i no estem disposades a callar. 
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ENTREVISTA A PILAR GODAYOL

 Pilar Godayol, professora de la UVic i especialitzada en l'àmbit de recerca biogràfic, 

ens va rebre el 12 de setembre a les 5 de la tarda per orientar-nos en l'estructura del 

nostre treball, per donar-nos les primeres pautes a seguir i per ajudar-nos a trencar el gel 

a l'hora de redactar. A més, també va complementar la informació que havíem anat 

recollint amb els seus coneixements. 

 P: Primerament, ens agradaria començar parlant de la tradició literària de la 

qual parla Virgina Woolf. Què en pensa sobre aquesta idea?

 P. G: Les dones sempre busquen una figura anterior, una mare literària, com per 

exemple Capmany, que va trobar Simone de Beauvoir i Virginia Woolf. Les més anteriors 

es converteixen en mares literàries  i les més actuals en germanes literàries. Maria-Mercé 

Marçal també diu que davant del discurs  desvaloritzador del que és femení davant del 

dominant traiem inspiracions d’altres textos, l’atribució d’altres dones. 

 P: Parlant de Capmany, ens va impactar moltíssim amb les seves Cartes 

impertinents i la menció del concepte “àngel de llar”. Quines creu que van ser les 

conseqüències de l’afirmació “he assassinat l’àngel de llar”?

 P. G: Maria Aurèlia Capmany introdueix per primera vegada el feminisme amb 

l’adapatació de La mística de la feminitat, de Betty Friedan, escrivint La dona a Catalunya. 

No la reben bé perquè fa una crítica de les dones  burgeses i de les treballadores. A partir 

d’aquest dia es dedica a l’àmbit feminista quan encara no s’hi havia endinsat mai. En 

aquell moment hi havia les Jornades de la Dona a Catalunya, l’any 76 i, és clar, allà la 

Capmany era molt política, però no era tan reivindicativa com altres feministes del 

moment. La Teresa Pàmies, per exemple, és qui encèn la flama del feminisme social a 

Catalunya amb aquestes Jornades de la Dona a Catalunya. 

 P: Vosté creu que en l’actualitat encara queden moltes dones que haurien 

d’assassinar “l’àngel de la llar”?

 P. G: Sí, moltíssimes. Costa molt compaginar-ho tot. La Maria-Mercé Marçal diu 

que portar quatre jornades a l’hora és molt difícil: ser mare, treballadora, escriptora, 
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ser la dona del marit... La dona té més jornades del compte. Betty Friedan, una de les 

primeres feministes nord-americanes, que va morir fa tres o quatre anys, deia que havíem 

aconseguit moltes coses, però que no havíem aconseguit encara un repartiment de les 

tasques. Les dones que escriuen tenen el dobte (o triple) de feina que els escriptors. Les 

dones sí que estan també en els millors llocs, però tenen fills i responsabilitats afegides. 

 P: I què en pensa sobre el concepte “una cambra pròpia” de Virgina Woolf? 

Potser no és tant un espai físic com un espai mental en l’actualitat, no?

 P. G: Sí, però continua sent molt important un espai físic, encara ara. Has de tenir 

una cambra pròpia on et puguis  tancar i estar sola. Tothom hauria de tenir un espai físic 

seu, els nens també. I, de fet, els  diners són igualment importants. Woolf sempre parlava 

d’una tia que tenia que li va deixar la seva herència, i és  mentida! Tot i que no fos veritat, 

és cert que ella sempre havia tingut diners, sempre va estar bé, la seva família també 

tenia accions i no va haver de patir mai per aquests  temes. Però és curiós si parlem de 

traducció. Una cambra pròpia està traduïda al castellà per primera vegada per Jorge Luís 

Borges fent desaparèixer el gènere femení de l’obra. Després hi ha haver una tal Pujol als 

anys seixanta que també en va fer una traducció i, finalment, una autora la qual no 

recordo el nom va fer una trauducció feminista d’Una cambra pròpia, però, com es fa 

això? Ella intentava introduir paraules femenines, d’arrel femenina. Diu que l’imaginari és 

possible condicionar-lo amb paraules en femení; són traduccions manipulades, i, és clar, 

aquesta tàctica ha de constar en el pròleg del llibre en qüestió. 

 P: Nosaltres hem estat descobrint que, fins i tot avui dia, la societat ha estat 

molt patriarcal, que la cultura està encara en mans de l’home. A vostè, 

personalment, li ha costat fer-se un lloc dins aquest món?

 P. G: No, no m’ha costat. Jo penso que en el món professional sempre hi ha 

d’haver respecte, i jo mai m’he sentit discriminada. Crec que som privilegiades, vosaltres 

també ho sou. Però si tu et defineixes com a feminista ja hi ha un sector de la població 

que et girarà l’esquena. Això no passa dins la universitat gràcies a coses com els  estudis 

de gènere i perquè hi ha un percentatge molt alt de dones estudiantes.
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ENTREVISTA A SILVIA QUERINI

L'entrevistada va sol·licitar explícitament que no gravéssim l'entrevista. 

 El 25 de setembre, un dimarts  tenyit de tardor però en el qual encara quedava un 

alè d'estiu, vam tenir el privilegi de desplaçar-nos fins a Gràcia, on ens va rebre Silvia 

Querini, editora de Lumen, entre llibres i més llibres, envoltades de paraules 

essencialment pronunciades amb veu de dona.76

 Eren les tres del migdia aproximadament, es va asseure darrere de la seva taula i 

ens va preguntar sobre el nostre treball de recerca. Havent escoltat la nostra explicació, 

va enfonsar la seva mirada en els nostres ulls: «com puc ajudar-vos?». Amb el sol filtrant-

se pel finestral com a testimoni, va començar una entrevista que va marcar un ara i un 

després en la nostra recerca, obrint-nos tot un nou horitzó, oferint-nos una mirada que ens 

donaria molt de joc.

 Per començar, li vam preguntar sobre la seva opinió des d'una perspectiva editorial, 

és a dir, com veia el panorama de la literatura femenina amb els seus ulls de «gestora de 

talents».77  Ens va respondre amb un primer i imprescindible aclariment: havíem de tenir 

present en tot moment la distinció entre qui és  el que escriu i qui és el que llegeix. Segons 

ella, la veu femenina és la que més ven en l'actualitat no per ser millor, ni superior, ni de 

major qualitat literària que la masculina, sinó perquè respon millor a la demanda del 

mercat. En altres paraules, avui dia les  lectores constitueixen un 70% del public lector, per 

la qual cosa és evident que allò que es pesca entre les prestatgeries  de la secció de ficció 

de les llibreries sol estar signat per una escriptora.78  Malgrat tot això, no va vacil·lar a 

trencar el mite i afirmar amb tota seguretat que «ser dona no ens salva de ser 
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76 L'editora ens va confessar en la trobada que ella ha «heretat un segell editorial que ha lluitat 
molt per exposar la veu femenina».

77 Terme amb el qual va definir la seva feina com a editora.

78  Cal senyalar que aquestes estadístiques facilitades per l'editora serveixen únicament per a la 
literatura de ficció, i més concretament per a aquelles obres englobades dins de l'etiqueta d'obres 
comercials amb tocs literaris (litlist). En el moment en què ens allunyem d'aquests paràmetres, la 
proporció és dilueix, però la literatura de no-ficció inclou moltes branques, cosa que en dificulta el 
càlcul. A més, en la gran literatura, on ressalten noms com Woolf  o Anne Tylor, ens trobem que 
llegeixen ells tant com elles, per la qual cosa s'evidencia que és un tipus d'art literari que va més 
enllà del gènere, que ja ha aconseguit superar aquesta distinció. 
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mediocres», o dit d'una altra manera, que hi ha novel·les femenines que arriben a ser 

publicades sense ser grans  obres. Per a ella, aquesta situació demostra que ja no 

existeixen barreres a l'hora de publicar obres escrites  per dones, que la censura ja només 

és cosa del record històric, que allò més semblant a una censura és  el mateix mercat i 

que ens trobem en un moment en el qual hi ha precisament «massa llibertat» i en el qual 

«ja no hi ha res prohibit». Ens va advertir que, consegüentment, s'ha d'evitar caure en el 

tòpic amb el qual es mitifica la literatura femenina i se celebra, considerant que totes les 

escriptores són esplèndides, sense adonar-se que això és únicament una altra forma de 

discriminació.

 Arribats a aquest punt, vam creure convenient definir el que fins ara havíem estat 

denominant literatura femenina. Querini va remarcar que, per a ella, el gènere no suposa 

el factor condicionant de l'obra, que no es tracta del sexe de la persona que jeu darrere de 

la ploma i escriu les seves paraules, sinó més aviat de la manera en què escriu aquella 

persona: «no és el que dius, sinó com ho dius». En altres paraules, l'essència de l'obra 

literària es troba en la sensibilitat amb la qual està teixida. 

 Seguidament, vam preguntar-li quina era la forma d'escriure amb sensibilitat 

femenina i ella va prosseguir a descriure-la en contraposició a la masculina: «una fòrmula 

que té a la seva disposició paraules més afinades per les emocions (...), si l'home defineix 

millor l'acció, la dona li dóna voltes a aquesta acció abans d'abordar-la i quan ho fa, 

s'enfronta a ella amb tot, creant una imatge més completa».79  Però Querini també va 

ressaltar com no és necessari ser dona per poder escriure amb aquesta sensibilitat que 

respon a l'estereotip de femenitat, de la mateixa manera que no per ser dona s'ha 

d'escriure amb aquesta sensibilitat femenina. És a dir, David Grossmann escriu amb una 

sensibilitat femenina que no es troba en totes les dones i no per això és menys home que 

altres, com Ernest Hemingway, que han escrit seguint el prototip de sensibilitat masculina; 

ni Natalia Ginzburg és menys dona ni menys femenina per escriure amb una sensibilitat 

masculina. En conseqüència, davant aquesta evidència, l'entrevistada va reafirmar allò 

que altres escriptores ja han insinuat també: «elles estan cansades d'etiquetes». 
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és més complicat.
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 Després d'explicar-nos quina literatura venia més i com havia sorgit aquesta 

literatura femenina, escrita amb una sensibilitat atribuïda a les  dones, per la demanda del 

mercat, vam exposar-li una nova qüestió: per què? 

 És evident que per aquesta pregunta no existeix una resposta més científica que 

una altra, ni una veritat irrefutable, però Silvia Querini va tenir l'amabilitat de trobar una 

resposta sincera, que respon únicament al seu criteri i opinió personal. Segons ella, la 

dona busca la sensibilitat femenina abans que la masculina no únicament perquè es pugui 

sentir més identificada, sinó perquè en aquesta visió del món i en aquesta manera 

d'explicar el món «hi ha més confiança en la vida com alguna cosa més que allò que es té 

entre les mans, que podria haver-hi més opcions sense considerar i que la nostra vida 

podria ser diferent».

 A partir d'aquest punt l'entrevista es va anar allunyant de les qüestions estrictament 

literàries i vam començar a fer preguntes que ens permetessin obtenir una mirada global 

des del punt de vista social, és a dir, per poder contextualitzar el paper de la dona i del 

feminisme en la societat actual. Va ser en aquests  darrers moments de la trobada en que 

Silvia Querini ens va introduir el concepte de «postfeminisme». Segons l'editora de la 

casa Lumen «el feminisme és una paraula perillosa» ja que ens trobem en un període 

històric en el qual s'estan exercint els drets  atorgats a la dona després d'una llarga i 

turbulenta lluita però tenint en compte les característiques de la genètica (com el fet 

d'estar 9 mesos embarassades). Però no podem caure en el parany: la igualtat no és 

total. La societat, des del punt de vista de l'entrevistada, encara hauria d'agrair a les 

dones algunes de les característiques genètiques  per les quals ha estat discriminada i 

infravalorada en el passat, tornant a l'exemple anterior: es podria reclamar que la societat 

donés un valor (econòmic, social, de reconeixement...) a les dones per la seva funció de 

mares. A més, és necessari recordar que en el món laboral la dona encara es troba en 

una posició d'inferioritat des de la qual cobra menys o observa els càrrecs més alts 

desitjant-los com qui somia amb una utopia. Quan vam preguntar-li quin era el pas que 

encara quedava per fer ella ens va somriure, va deixar la resposta suspesa en l'aire 

durant uns instants en els  quals l'expectació era present a la sala, inundant-la... «falta que 

la societat encara accepti una ministra burra, falta aquest petit, però significant, pas per a 

la igualtat absoluta».
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ENTREVISTA A MARIA DOLORS RENAU

No ens va ser possible grabar aquesta entrevista i l'hem reproduït el més fidelment 

possible a partir de les anotacions que vam prendre.  

 El dissabte 6 d'octubre de 2012 queia el matí sobre Sant Cugat del Vallés i la tardor 

despullava els arbres de les seves fulles. Eren les  11, el sol escalfava uns carrers que ja 

començaven a tremolar de fred, el cel era lliure de núvols i nosaltres buscàvem l'adreça 

que dúiem apuntada en un tros de paper.  

 Uns quinze minuts  després, Maria Dolors Renau ens rebia al menjador de casa 

seva, amb un somriure als  llavis i amb la bona voluntat de respondre alguns  dels 

interrogants que havien anat quedant oberts al llarg de la nostra recerca. Mare, àvia, 

pedagoga i psicòloga, va decidir dedicar-se a la política i a la lluita feminista, sense deixar 

de banda un amor per la literatura que l'ha portada a publicar diversos títols i a inundar 

casa seva amb llibres i més llibres. Té mil històries per explicar, mil anècdotes amb les 

que il·lustrar la nostra visió del feminisme del segle XX i de l'actualitat, té un inventari 

d'èxits  al seu darrere que omplen la seva mirada d'aquella saviesa nascuda de 

l'experiència: ha estat diputada del Congrés del PSC, diputada del Parlament Europeu, 

presidenta de la Internacional Socialista de Dones, directora general de protecció jurídica 

del menor del Ministre de Justícia... 

 No és  d'estranyar, per tant, que la primera pregunta que se'ns escapés fos tan 

ambiciosament indefinida: «quina és la història del feminsime viscuda per vostè?». Volíem 

saber-ho tot, nodrir-nos de les seves vivències, endinsar-nos en l'avenç polític del 

moviment feminista espanyol escoltant una de les poques dones que el van viure en 

primer persona. Després de fer-nos un breu repàs històric del moviment, la seva resposta 

ens va traslladar a aquella Espanya del 1982 en què les  dones eren una minoria en la 

jove democràcia, una Espanya ressentida encara pel règim franquista i per l'empremta del 

masclisme i de les seves injustícies, una Espanya on la presència de la dona en política 

era massa escassa (un 6%). Va evocar, per exemple, el record de les cabines 

telefòniques de fora del Parlament quan eren ocupades plenament per aquelles dones i 

mares de família que corrien per trucar a casa, en una època on el telèfon mòbil era 

encara una realitat llunyana; ressaltant el difícil que els resultava, a elles, combinar la 

seva vida privada i familiar amb la seva vida com a professionals  laborals  de l'àmbit 
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de la diplomàcia. Aquesta anècdota acompanyà a la resposta que ens va donar quan li 

vam preguntar quin havia estat el pitjor obstacle amb què es va haver d'enfrontar. De fet, 

Renau ens va confessar que «el que més m'ha marcat ha sigut la dificultat de combinar la 

meva vida com a mare de quatre fills  i la política», admetent nostàlgicament que li hagués 

agradat poder enfortir els vincles amb els seus fills i que, encara ara, li retreuen que 

estigués sempre tan lluny de la llar i del seu costat. Però no li va quedar altre remei que 

claudicar amb uns horaris  gents pensats per a la dualitat de papers femenins, lluitant i 

alçant les seves veus pels drets i per a la igualtat de gènere mentre els  seus fills sopaven i 

es ficaven al llit sense un petó de bona nit. 

 

 Arribats a aquest punt, vam desviar momentàniament l'atenció de l'entrevista cap a 

la literatura, malgrat ja ens  havia avisat amb antelació que «jo no soc una especialista en 

el camp literari, però m'agrada molt llegir i crec que us puc respondre força bé». Després 

de comentar la impossibilitat de coordinar les seves  responsabilitats com a mare i com a 

diputada, vam preguntar-li si havia llegit Una cambra pròpia per tal de poder comentar 

sobre la necessitat d'una espai mental més enllà del físic, d'un racó en el nostre món 

interior lluny de les pressions socials i de les expectatives patriarcals i estereotipitzades. 

Després del seu efusiu «és clar que sí! Virgina Woolf és indiscutiblement una de les 

mares del feminisme», vam exposar-li la lectura de l'obra més enllà del sentit literal de 

«cambra pròpia» i ens va confessar que «mai hi havia reflexionat des d'aquesta 

perspectiva, però em sembla molt encertat». D'aquesta manera, va tornar a retreure la 

melancòlica sensació de no haver trobat aquest espai propi interior que la permetés fer de 

mare i de política al mateix temps, i no per falta de voluntat, sinó per l'aversió de la 

societat.

 Seguidament, va exposar la seva crítica personal del món laboral, afirmant que era 

un món «dissenyat per homes i per a homes» on la dona s'havia anat fent un petit forat, 

imposant-se sense acabar d'aconseguir que aquest món masculí esdevingués un món 

tant d'ells com d'elles. Per a Maria Dolors  Renau el feminisme ha avançat molt des dels 

últims cent anys; no obstant això, «encara queda una lluita per endavant».

 Amb aquestes reivindicacions i amb el migdia saludant-nos des  de la finestra, Maria  

Dolors  Renau s'aixecà de la seva cadira i ens somrigué, amb la mateixa amabilitat i 

simpatia amb què ens havia acompanyat durant tot el matí: «veniu nenes, abans de 

marxar, vull donar-vos una cosa». 
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 Vam sortir d'aquell pis de Sant Cugat del Vallés amb la il·lusió d'haver conegut a 

una dona valenta, combativa i sincera que ens havia rebut amb els braços oberts a casa 

seva, deixant que ens endinséssim en el seu món personal i en el (seu) feminisime. A 

més, portàvem un llibre nou a la mà, la seva primera obra narrativa: Abrázame un rato, 

por favor. 

 Uns dies després, llegint alguns dels contes que constitueixen aquest títol publicat 

el 1997, ens vam trobar amb passatges plens de poeticitat, de bellesa retòrica, d'una 

emocionalitat on batega subtilment la seva veu feminista: 

Fíjate: en el sueño estaba en casa, sentada delante de la mesa del comedor, de mi 

mesa, ya sabes... Pero no era un día normal, un día como todos, no. Muy raro. El 

tiempo se había detenido en uno de esos momentos que se ensanchan, se 

ensanchan hasta ocupar tanto espacio que parece que vas  a perderte en él, como 

cuando hablas largamente de cosas ocurridas hace muchos años o pasas una tarde 

leyendo poemas escritos en la adolescencia y ya no sabes  donde estás, ni en qué 

tiempo vives, qué es lo real... Esos momentos que se comen todo lo que te 

envuelve... (pag.42)
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ARTICLE SOBRE BETTY FRIEDAN

 Aquest article d'Eugenio Madueño, publicat a La Vanguardia el 28 de maig de 

1998, fa un petit resum d'una entrevista que es realitzà a Betty Friedan i posa de manifest 

el ressó de l'obra de la nord-americana. 
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LA SECCIÓN FEMENINA DE LA FALANGE ESPAÑOLA

 Aquest document és un recull d'alguns dels diversos punts que difonia la secció 

femenina del partit franquista i que s'intentaren imposar. És un clar exemple de la 

supeditació de la dona a l'home en l'època dictatorial i acaba d'il·lustrar la situació 

femenina en un context de postguerra espanyola. 

Extractos de Sección Femenina de la Falange Española

y de las JONS -Editado en 1958.

Preparación de la mujer al matrimonio.

20 Principios a no olvidar.80

 

1. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo.

2. Ofrécete a quitarle los zapatos.

3. Habla en tono bajo, relajado y placentero.

4. Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo 

quizá necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo.

5. Durante los  días más fríos debéis  preparar un fuego en la chimenea para que se relaje 

frente a él.

6. Preocuparte por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa.

7. Minimiza cualquier ruido.

8. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle.

9. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más 

importantes que los tuyos.

10. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti.

11. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo.

12. Ten preparada una bebida fría o caliente para él.

13. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad.

14. Recuerda que es el amo de la casa.

15. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin 

ser excesivamente insistente.
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16. Si tú tienes  alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los 

intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres.

17. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana.

18. Cuando os retiréis a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo 

en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no 

quiere esperar para ir al baño.

19. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama…; si 

debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya 

que eso podría resultarle chocante a un hombre a última hora de la noche. 

20. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante 

recordar tus obligaciones matrimoniales:

• Si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o estimules la intimidad.

• Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en 

cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer.

• Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es  suficiente 

para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar.

• Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes.

• Cuando tu marido caiga en un sueño profundo, acomódate la ropa, refréscate y aplícate 

crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el 

despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener 

lista una taza de té para cuando despierte.
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DISCURS D'ANA MARÍA MATUTE

 El 27 d'abril de 2011, Ana Maria Matute va rebre el Premio Cervantes al Paraninfo 

de la Universidad, a Alcalà de Henares, i va pronunciar el següent discurs. És una mostra 

de la qualitat de la seva obra i una síntesi de la seva trajectòria literària a partir del record i 

de les seves experiències. Aquestes són les seves paraules:

Majestades, autoridades:

Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida 

(salpicada, por cierto, de abundantes tempestades), imaginé que llegara a conocer un día 

como éste. Y, junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría 

escribir tres novelas seguidas y veinticinco cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar un 

discurso, por modesto que éste sea. Y no es que menosprecie los discursos: sólo los 

temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida, y, por tanto, me permito 

apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento: 

este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no a un mérito, al menos a la 

voluntad y amor que me han llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación.

Así que esta anciana que no sabe escribir discursos sólo desea hacerles partícipes de su 

emoción, de su alegría y de su felicidad —¿por qué tenemos tanto miedo de esa palabra?

— a todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la 

infancia. Desde aquel día en que oí por vez primera la mágica frase: «Érase una vez...» y 

conmovió toda mi pequeña vida.

Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador: creía en el honor y la valentía, 

e inventaba la vida. San Juan dijo: «el que no ama está muerto» y yo me atrevo a decir: 

«el que no inventa, no vive». Y llega a mi memoria algo que me contó hace años Isabel 

Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, 

le confesó a su hermanita: «La música de papá, no te la creas: se la inventa». Con alivio, 

he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna —esa que llevamos 

dentro, como un secreto— nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en 

gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril 

Aldonza. Inventó sensibilidad, inteligencia y acaso bondad —el don más raro de este 
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mundo— en una criatura carente de todos esos atributos. (¿Y quién no ha convertido 

alguna vez a un Aldonzo o Aldonza de mucho cuidado en Dulcineo o Dulcinea...?)

El tiempo en el que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me 

sentía distinta: era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello 

es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso 

es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada 

tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuento para explicar —y quizá explicarme de 

algún modo— mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba 

Literatura. Y que ha sido, y es, el faro salvador de muchas de mis tormentas.

Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa —y no olvidemos que el 

optimismo y los planes  de futuro, a los ochenta y cinco años, son cuestiones a meditar o 

poner en tela de juicio— puede ser el colofón a la entrega de toda una vida que, en mis 

tiempos mozos, consideré en su mayor parte una «vida de papel». Y recuerdo. Recuerdo. 

Sólo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que, naturalmente, más tarde incorporé a una 

de las novelas con las que me siento más identificada, Primera memoria. Aunque no haya 

escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta 

que supe que en la Literatura —en grande—, como en la vida, se entra con dolor y 

lágrimas. Gorogó lo sabía, lo sabe y no me ha abandonado desde el día en que mi padre, 

teniendo yo cinco años, me lo trajo de Londres, donde lo llaman algo así como Golligow. 

Mi padre sabía que a mí no me gustaban las muñecas, ni los  juegos de las niñas de aquel 

tiempo: mujeres recortadas, las llamé yo. Imitar a mamá y a las amigas de mamá era todo 

su futuro. Gorogó, como entonces, sigue conmigo ahora, lo llevo a todos  mis viajes, y le 

sigo contando lo que no puedo contar a nadie. (Hoy también me espera en el hotel.) Y 

sigo haciéndole partícipe, por ejemplo, del miedo que siento por tener que pronunciar 

estas palabras, y, sobre todo, ante quienes debo hacerlo. Gorogó, estás aquí —mi mejor 

invento—, estás a mi lado, viejo amigo, en este día inolvidable, con tu ojo derecho ya 

nublado, como el mío, aunque ya no luzcas aquellos cabellos negros, hirsutos, de 

limpiachimeneas dickensiano, aunque falten los botones de tu frac azul... ¡Cómo nos 

parecemos, Gorogó! ¿Te acuerdas de aquel día, que hoy me devuelves con toda la 

añoranza y el encanto-desencanto que compone una vida tan larga...? ¿Y recuerdas la 

timidez, el asombro y la audacia de mis casi veinte años, cuando por primera vez me 

asomé al mundo editorial, del que lo ignoraba todo?

La osadía que impulsa a los adolescentes y a los ignorantes y a los fabricantes de 
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inventos y de sueños —¿acaso no son, a veces, una misma cosa?—, todo eso me 

empujó a llevar mi primera novela —escrita años antes, a los diecisiete— a probar fortuna 

en una de las más prestigiosas editoriales. Pero mi mayor osadía era no sólo llevar una 

novela casi adolescente a una importante editorial, sino que, encima, la llevaba escrita a 

mano, en un cuaderno escolar, cuadriculado, con las tapas de hule negro. (Si alguien de 

mi edad me está escuchando, sabrá de qué tipo de libreta hablo. Eran las libretas de la 

posguerra.) Yo iba a Destino cada día, con mi libretita bajo el brazo, diecinueve años y 

calcetines —que entonces estaban de moda a esa edad— y mi aspecto aún más aniñado 

del normal. Un empleado que se había fijado en mí (debía de resultar patética) se 

conmovió con mis pretensiones y mi libreta y me consiguió una entrevista con el director. 

Se trataba del novelista Ignacio Agustí, que acababa de tener un enorme éxito con su 

novela Mariona Rebull. Cuando vio mi cuadernito lleno de letras  e «inventos», tuvo la 

delicadeza de no manifestar ni burla ni extrañeza. Debo agradecérselo, era un verdadero 

señor. Con infinita paciencia, me explicó que debía pasarlo a máquina y que ellos la 

leerían, y que ya me dirían algo. Aún hoy me sonrojo recordándolo. Era la criatura más 

ignorante y despistada de cuanto el mundo editorial se refería. Nadie de mi entorno, ni 

familiares, ni amistades, conocidos o saludados (como diría Josep Pla) había tenido nada 

que ver con el mundo editorial. Eran lectores, eso sí, pero de la confección de un libro lo 

ignoraban todo. Afortunadamente, la lectura y los libros no escasearon en mi casa ni en 

mi familia. Cosa que he de agradecerles, porque no era muy frecuente en la España de 

entonces.

Pocos días después, tuve la enorme alegría —y, por qué no decirlo, el vago temor— de 

que la editorial Destino me contratase el libro. Eso sí, con la sorpresa de mi estupefacto 

padre, a quien yo no había anticipado nada de aquellos afanes, y que fue requerido para 

dar validez a mi contrato con su firma, pues yo era menor de edad. Animada por el éxito 

de aquellos primeros pasos, y enterada de la existencia del Premio Nadal —que había 

ganado otra mujer joven, Carmen Laforet, aunque ella era algo mayor que yo—, envié mi 

segunda novela, escrita a los  diecinueve, con la esperanza de obtenerlo yo también. No 

fue así, pero tengo aún la satisfacción y acaso orgullo de constatar que quedó en tercer 

lugar, cuando se llevó el premio el gran Miguel Delibes.

La novela citada, llamada Los Abel, y escrita, que no publicada, a los diecinueve años, 

suplantó en el contrato a Pequeño teatro (que, once años más tarde, obtuvo el Premio 

Planeta). Y ese fue mi verdadero bautizo de entrada en el mundo editorial. Empecé a 
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conocer a escritores y todo tipo de gentes  de «invenciones», puesto que me aparté 

totalmente del que había sido hasta aquel momento mi entorno natural. Conocí y viví un 

clima distinto, muy distinto del que había sido el mío habitual hasta aquel momento, y que, 

paradójicamente, resultaba mucho más afín a mi naturaleza. Y continué inventando 

invenciones, y viene a mi memoria un día en que inventé el «arzadú»... Brotaba 

esporádica, espontáneamente, cuando buscaba el nombre de una flor. Si existía, vivía 

sólo en la memoria de su delicadeza, su color, su perfume, aunque no constara en ningún 

libro ni catálogo de botánica. Y, así, llegó un día en que estudiosos y minuciosos 

profesores y escolares americanos se interesaron por el arzadú, y me brearon a 

preguntas: no lo encontraban por ninguna parte. Y yo, cobarde, me presté a seguir 

inventando el arzadú. Tuve que continuar inventándolo durante años, incluso me vi 

obligada a dibujarlo en las pizarras, y variaba su color, del rojo al blanco, según me 

pareciera pertinente... Desde aquí les pido perdón a aquellas gentes de buena voluntad. 

Tómenlo como lo que era: una invención más. La había introducido no sólo en algunos de 

mis  cuentos, sino también en alguna novela; y, al fin, yo me lo creía, y me lo creo: el 

arzadú brota cada primavera, o cada otoño, en las  vastas y ahora ya remotas colinas de 

los sueños. De los sueños que convierten Aldonzas en Dulcineas, y quién sabe cuántas 

flores más. Tantas como soñadores, o poetas existan. Y cuando por fin vi publicado por 

vez primera mi primer libro, Los Abel, dormí toda la noche con el ejemplar bajo la 

almohada. Y el gran honor con el que hoy se me ha distinguido reúne para mí tanto una 

trayectoria literaria como vital: no puedo separar la una de la otra. Desde que tengo uso 

de razón, he leído, he escrito, he escuchado... Desde aquel primer cuento inventado a los 

cinco años hasta este último libro, que los recoge casi todos, compruebo con satisfacción 

que por fin el cuento ha ingresado entre los géneros respetados de nuestra literatura. Aun 

cuando contemos con entre sus cultivadores desde el inmenso Cervantes, que honra con 

su nombre este premio, hasta los más recientes de nuestros escritores, jóvenes y no tan 

jóvenes, hasta hace poco aún se lo ha considerado literatura «menor». Pero por fin en 

España se empieza a reconocer en el cuento, en el relato corto, el valor y la importancia 

que merece.

Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas —que, por cierto, no fueron escritos 

para niños, sino que obedecen a una tradición oral, afortunadamente recogida por los 

hermanos Grimm, Perrault y Andersen, y en España, donde tanta falta hacía, por el gran 

Antonio Almodóvar, llamado «el tercer hermano Grimm»—, me estremece pensar y saber 

que se mutilan, bajo pretextos inanes de corrección política más o menos 
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oportunos, y que unas  manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser 

idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no sólo mortalmente aburridos, 

sino, además, necios. ¿Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco? Yo recuerdo 

aquellos días  en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un 

tropel de niños y, junto al fuego —como está mandado—, oían embelesados repetir por 

enésima vez las palabras  mágicas: «Érase una vez...» y habían dejado la televisión para 

escucharlas.

Yo no había cumplido los  once años cuando estalló la Guerra Civil española. Unos niños 

acostumbrados a no salir de casa si no era acompañados por sus padres o la niñera nos 

vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro, pues, que 

yo me permitiera, años  más tarde, definir esa generación a la que pertenezco como la de 

«los niños asombrados». Porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos 

situarnos. Nadie nos había informado de nada y nos encontramos formando parte de un 

lado o de otro, tal y como me confesó un día Jaime Salinas. Yo, ahora, sólo recuerdo que 

el mundo se había vuelto del revés, que por primera vez vi la muerte, cara a cara, en toda 

su devastadora magnitud; no condensada, como hasta aquel momento, en unas palabras 

—«el abuelito se ha ido y no volverá...»—, sino a través de la visión, en un descampado, 

de un hombre asesinado. Y conocimos el terror más indefenso: el de los bombardeos. Y 

aquellos cuentos, aquellas historias «impropias para niños», añadieron en su ruta interna 

de niña asombrada un aprendizaje. Atroz. Mucho más atroz que los cuentos de hadas.

En lugar de cuentos aislados, empecé a escribir entonces una revista, de la que era 

editora, escritora y repartidora, una revista «a mano» que se pasaban unos a otros mis 

hermanos y mis primos, algún amigo... Había de todo: desde cuentos, por supuesto (que 

siempre acababan con un «continuará» del que yo aún no tenía clara noticia), hasta 

crítica de cine, con sus correspondientes fotografías  recortadas de alguna revista. Y 

recuerdo ahora cómo, en medio de todo aquel horror, qué encanto, qué maravilloso 

invento de la vida era para mí aquella llamada revistilla... y todo lo que yo ignoraba, que 

sería lo que continuaría mañana...

Entonces escribí mi primera novela. Se llamaba Juanito, y ocurría durante la Revolución 

Francesa. Pero pueden imaginar qué extraña Revolución Francesa relataba... Claro está: 

me la inventé, pero algo tienen los inventos-sueños, porque, cuando durante la noche, 

toda la casa dormida acudía al cuarto de mis  dos hermanos, José Antonio y José Luis, y, 

ayudada por una linternilla de pilas, se la leía, protestaban cuando yo decía 
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«continuará». (Y eso quería decir hasta la noche siguiente.) Entonces parecía llenarse de 

magia la habitación a oscuras de los niños. Niños asombrados —como cuando, en cierta 

ocasión, vi surgir, al partir un terrón de azúcar en la oscuridad, una chispita azul—, algo 

que me reveló que yo sería escritora, o que ya lo era.

Con ello sólo quiero decir que aquella lucecita azul, aquel virus, no me abandonó nunca. 

Cuando Alicia, por fin, atravesó el cristal del espejo y se encontró no sólo con su mundo 

de maravillas, sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto 

explicativo. Se lo inventó, como la música de papá.

Ahora, tras estas deshilvanadas palabras, ojalá haya logrado trasmitirles algo de mi 

alegría, mi gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego: si 

en algún momento tropiezan con una historia, o con alguna de las criaturas que trasmiten 

mis libros, por favor créanselas. Créanselas porque me las he inventado.

Muchas gracias.

98xxiii



99


