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“Siempre intentando recuperar lo perdido, y más si fue exigido su silencio. Curioso en tanto que siempre 

estamos recuperando  y prohibiendo, a su vez, otras tantas cosas que quizás sean recuperadas en 

décadas venideras. Bucles históricos, de vida, flujos constantes de lecturas y lectores. ” 

Esther Riba. L’Atelier de l’Obi 
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Introducció 

Per què un tema com aquest? 

Tot va començar un 8 de Març inspirador. El dia de la dona. Els carrers s’omplen de màgia, de 

força i d’art que reivindica els drets que les dones mereixem. Un dia que inspira poemes, 

aconsegueix cançons i crea obres d’art. Va ser llavors, quan gràcies a la meva tutora, vaig 

decidir per fi quin seria el meu Treball de Recerca. Per una persona indecisa com jo això es 

important, ja em podia submergir en el meu treball de final de Batxillerat, el TdR. 

El Dia de la Dona ens recorda que fa no gaire les dones es trobaven en una situació de 

desigualtat a la nostra societat. I també ens recorda que lamentablement, avui en dia, encara 

patim discriminacions sexistes per tot arreu. En el missatge més intranscendent, podem trobar 

un rere fons masclista o també al revés, un atac als homes. No podem oblidar que el gènere 

masculí també ha patit maltractaments i s’ha vist afectat. 

Fa uns anys, la inferioritat del sexe femení davant l’home arribava a punts insuperables. Elles 

no podien treballar, havien de dedicar-se a les feines domèstiques. Però què va passar amb les 

dones que volien treballar? Aquest TdR es basa en descobrir-vos tot allò que s’amagava 

darrere de la dona treballadora i oprimida.  

Primer de tot, la definició de dona abans i ara ja ens aporta una idea clara de com ha 

evolucionat la societat envers el món femení i els seus drets: Concha Espina va descriure la 

dona a la revista Mujer de la següent forma que he traduït:  

“Dona: [...] criatura molts segles detinguda juntament amb el galop del temps, 
obligada a la multiplicació de les gents, sola i trista en l’ermàs de la seva ignorància. 
Surt el sol per ella. Un nou estat social trenca la seva última esclavitud i col·loca la dona 
davant de si mateixa.”1 

En contrast, durant la mateixa època, la revista Ellas (de dretes) amb el seu fundador José 

María Pemán, mostrava la definició masclista: 

“Dona: Les nostres dones no han conquistat el vot, sinó que el vot, com un galant, les 
ha conquistat a elles [...] Ara, això sí, sempre en el seu paper de dones [...] les dones 
s’han entregat a ell amb fruïcions de lluna de mel.”2 

                                                           
1
Espina, Concha, <Mujer…>, Mujer, nº 1, 6 de Junio de 1931, p. 1. Fund. José Manuel Lara, Peces en la Tierra, p. 12. 

2
Pemán, J.M., <Voto e ideas>, Ellas, Núm. 1, 29-05-1932, p. 6. Fund. José Manuel Lara, Peces en la Tierra, p. 14. 
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Actualment la RAE, Real Acadèmia Espanyola, defineix dona de la següent forma: “Dona: 

Persona del sexe femení que ha arribat a l’edat adulta." 

Les primeres que començaren aquest moviment de lluita van ser les SinSombrero (Balló, 2016), 

les dones amagades de la Generació del 27. Els seus noms gairebé no són esmentats a la 

Història. Recordo haver estudiat la Generació del 27 moltes vegades, però no haver trobat 

gairebé noms d’escriptores de talent igual o inclús rivalitzant amb els grans escriptors d’aquells 

anys. Exemples en serien Concha Méndez, Rosa Chacel, Carmen Conde, Josefina de la Torre o 

Ernestina de Champourcín, entre moltes d’altres encara menys conegudes. Les esmentades 

eren grans amigues del grup d’escriptors de la Generació del 27, però sempre se les considera 

les acompanyants, mai se’ls hi va valorar el talent que compartien. Rafael Alberti es refereix 

per exemple a Lucía Sánchez Saornil com una més dels poetes a les seves memòries La 

Arboleda Perdida (recull llibre pàg 17).3  

Totes elles eren dones, que s’havien enfrontat al què dirà la gent i que havien demostrat el 

que valien intel·lectualment. Escrivissin sobre l’amor, el temps o el feminisme. Res importava, 

perquè el poble no volia que la veu femenina fos escoltada. Menyspreades per alguns, ara més 

que mai s’ha de fer ressò dels seus noms. No val deixar-ho enrere, és una injustícia que no pot 

quedar en el passat. No eren només les amigues dels poetes, no eren només les seves esposes, 

amants o filles. Elles eren poetes. Incompreses per una societat que tenia por de mirar 

endavant i potser per culpa d’això va estavellar-se contra una paret retrògrada i antiquada. 

Tot i això, els historiadors van esborrar els seus noms i ningú les va reivindicar fins a 

l’actualitat, on comencem a descobrir talents irrecuperables. El problema es va trobar amb la 

dictadura, quan la repressió va arribar a la dona i va enderrocar el que havia aconseguit aquells 

anys d’or 1931-1936  (el vot, més llibertat, va aparèixer el primer feminisme, etc. ) 

Tanmateix més a prop de casa, trobem moltes dones sense barret. Sense cap tipus de 

reconeixement per la societat de tot allò que van aconseguir, o potser també eclipsades pels 

homes del seu voltant. El meu desig en aquest treball era actuar com a periodista entrevistant i 

coneixent les dones que a les nostres terres no van ser escoltades ni valorades. A més 

d'enriquir-me com a dona i com a persona mitjançant una feina a la que li he dedicat moltes 

ganes, il·lusió i dedicació. 

                                                           
3
Alberti, Rafael, La Arboleda Perdida, Barcelona, Seix-Barral, 1975, p. 143. Fund. José Manuel Lara, Peces en la 

Tierra, p. 16. 
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La metodologia emprada és la següent: he consultat obres de les escriptores, homenatges fets 

per a elles, arxius per Internet i gràcies a altres grans dones he pogut contactar amb algunes 

d’elles i entrevistar-les personalment.  

L’objectiu principal de la meva recerca és difondre les obres d’aquestes autores lleidatanes. A 

través del disseny i creació d’un punt de llibre amb el seu poemari i una breu biografia que 

faria arribar als estudiants del Màrius Torres. Penso que és el millor lloc per on una estudiant 

pot començar.  

Les altres metes marcades són respondre’m les següents preguntes: 

- Conèixer la definició de feminisme i crear-ne la pròpia.  

- Com escriuen i què transmeten aquestes dones? Com era el seu món? Quins 

entrebancs van haver de superar per a realitzar els seus somnis? 

- Ha funcionat el punt de llibre? 

El meu treball cobrarà vida i prendrà forma gràcies a dones oblidades com l’escriptora 

pallaresa Concepció G. Maluquer; la filòloga i doctorada Dolors Sistac; la doctora en Farmàcia i 

pionera de la Ciència Ficció a Catalunya, Rosa Fabregat i la psicòloga i escriptora aragonesa-

lleidatana Cristina Lacasa. 
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Entre dones 

Oblit és nom de dona 

La periodista Anna Sàez és l’autora de l’article Oblit és nom de dona4 (Sàez, 2015). En ell parla 

de com etimològicament, la paraula oblit, és masculina i com dubta d’aquesta forma de la 

llengua catalana. Ens descobreix una autora nascuda al Carrer de la Palma i que sembla que els 

lleidatans i altres ciutadans, l’han oblidat.  La mateixa Anna Sàez confessa creure que per les 

nostres, i també seves terres, no sonarà el seu nom. Malauradament, alguns no l’han conegut 

mai.  

Era escriptora de poesies, novel·les, assaigs, teatre i llibres per a infants; tant en català com en 

castellà. Però el que més li agradava no era escriure, sinó l’ensenyament. Els seus progenitors 

compartien aquesta passió per la professió.  Va viure a Mallorca, on hi havia un clima més suau 

per la reuma (malaltia) que ella i la seva mare patien. El temps de calma es va veure capgirat 

amb la Segona Guerra Mundial. Va trigar set anys, però va llicenciar-se en Filosofia i Lletres. Va 

marxar a Almeria per començar de nou la seva vida sense pressions. Allí, trobem un Institut en 

honor a ella. A terres andaluses el nom de Celia Viñas és conegut com la màgica professora 

que aconseguia guanyar-se els seus alumnes i els introduïa al sensible món de la literatura.  

L’article ens relata la seva vida en unes poques línies que confessen impossible retenir la seva 

essència només amb paraules. Celia Viñas és molt més, ens diu l’Anna. Pretén donar 

constància de la seva importància com a  lleidatana no reconeguda. Gràcies a l’escrit vaig 

conèixer ambdues persones. L’Anna em va presentar la Celia, a la vegada que s’introduïa ella. 

Com a mi em va passar, m’agradaria que les escriptores lleidatanes arribessin a molta més 

gent. I que la Celia Viñas també arribés als estudiants de la seva ciutat de naixement. 

El meu TdR és sobre oblidades com ella. No podia començar-lo de cap altra manera. L’Anna 

Sàez va accedir amablement a cedir-me el que seria el perfecte títol pel meu treball. Nascut al 

seu article. Viscut per Celia Viñas. Transportat a aquestes pàgines. S’hauria de corregir el dubte 

de si oblit no és nom de dona. Definitivament, Oblit és nom de dona. 

Gràcies Anna. 

  

                                                           
4
 Sàez, Anna (2015) Oblit és nom de dona - El retrovisor (El Segre). Inclòs a l’Annex a la pàg. 109 
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L’elecció 

En aquest treball he pogut comptar amb l’ajuda de l’escriptora Elena Medel, la periodista Anna 

Sàez, l’historiadora i regidora de cultura de Lleida Rosa Mesalles, l’arxivera a l’administració 

local i escriptora Teresa Ibars, l’escriptora Tània Balló, la Chus Borrell presidenta de l’Associació 

Dones Terra, filòloga i coaching, o la confident Rosa Mari Martínez. Dones polifacètiques i 

treballadores que m’han animat a estudiar i fer visibles les escriptores oblidades. Poder parlar 

amb elles m’ha permès adonar-me de que les seves respectives feines requereixen de temps, 

paciència, dedicació i un gran amor cap a les seves professions.  Com la mateixa Anna Sàez em 

va dir, ser dona no és gens senzill al món laboral:  

“Llavors vaig ser conscient del terrible dilema al qual han de fer front la gran majoria 
de dones: carrera o família. Arrossegues un injust sentiment de culpa tant si tries una 
opció com l’altra. Sobre el paper, la igualtat existeix, però no és així. Això porta moltes 
dones a abandonar una trajectòria creativa. Per pur cansament. Perquè ja massa 
equilibris han de fer compaginant la feina i la família. I et preguntes quanta gent s’ha 
quedat pel camí.” 5 (Entrevista a Anna Sàez, 2016) 

Totes elles estimen la cultura i procuren difondre tots els actes lligats amb aquesta. Lligats amb 

elles mateixes, ja que en formen part. Elena Medel i Anna Sàez m’han explicat secrets de la 

seva professió, que els hi agrairé eternament. Conèixer la diferent metodologia que empren és 

realment gratificant per una persona que té pensat dedicar-se a les lletres. També conèixer les 

seves obres enriqueix i omple d’inspiració. La feina de Rosa Mesalles, per la seva part, em va 

resultar sorprenent. L’homenatge de Concepció G. Maluquer era impressionant, i gràcies a ell 

puc treure l’essència d’aquella meravellosa dona. Vaig quedar fascinada per la seva tasca. Em 

va explicar tot el que hi havia darrere; em vaig quedar de pedra. Però el treball dur sempre 

recompensa:  

“Quan fas un homenatge d’aquest tipus és impossible no connectar amb la persona, no 
guardar amb estima tot el que t’ha aportat. Quan això succeeix aconsegueixes que 
arribi de veritat al públic i sigui un èxit.”6 (Entrevista a Rosa Mesalles, 2016) 

Totes elles han compartit la seva opinió sobre les dones oblidades i el perquè de que resideixin 

tantes a l’ombra d’altres escriptors. Elena Medel investiga les poetes andaluses oblidades, las 

Cien de Cien, i vaig preguntar-li quin va ser el detonant que la va empènyer a investigar: 

“Necesitaba para escribir mis obras, como mujer, descubrir que es lo que las otras mujeres 

habían escrito antes que yo” 7 (Entrevista a Elena Medel, 2016) 

                                                           
5
 Entrevista realitzada a Anna Sàez el 2/05/2016. Annex pàg. 91 

6
 Entrevista realitzada a Rosa Mesalles el 19/05/2016.  

7
 Entrevista realitzada a Elena Medel el 21/04/2016. Annex pàg. 87 
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La quantitat de dones desconegudes de gran talent que hi ha, si es busquen, es troben. “¿Por 

qué en los libros de texto por cada cinco hombres sale quizás una mujer? Todos tenemos que 

poner nuestro granito de arena para que esto no suceda.”8 

Hi ha una darrera pregunta en la qual més endavant aprofundiré sobre la diferència de majoria 

masculina en els premis literaris. Les opinions són molt diverses, però totes acaben concloent 

en el fet que les escriptores haurien de presentar-se més a certàmens literaris. Així es farà 

sentir la veu femenina per tot el món, i aquest, ja serà un premi per nosaltres. Recordarem 

totes les oblidades que puguem! “Es veu que Oblit no és nom de dona. En tinc els meus dubtes, 

però.” (Sàez, Oblit és nom de dona, 2015) 

  

                                                           
8
 Entrevista realitzada a Elena Medel el 21/04/2016. Annex pàg. 87 
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Què s’entén per feminisme? 

El meu TdR gira al voltant del feminisme. Necessitava comprendre en què radica, com es 

defineix i com hauria de ser definit. És més complicat del que sembla. Quan em pregunten el 

tema del meu treball, l’englobo en el món feminista. Llavors se’m queden mirant amb una 

certa expressió que poc a poc vaig comprenent. Alguns callen, pensant, i es pregunten en 

silenci què és el feminisme. Els hi fa vergonya preguntar-ho. I és que en ple segle XXI la gent ha 

sentit mil vegades aquesta paraula, però el desconeixement és molt extens. El feminisme és 

allò de les dones, oi? 

Altres em pregunten amb veritable interès i curiositat. Què és ben bé? Què és ser feminista? I 

realment, tot i fer aquest treball, m’havia d’aturar a pensar abans de contestar. Ser feminista 

és defensar els drets de les dones i la igualtat de gènere. Llavors sempre em contestaven que 

ells eren feministes, i havia de corregir la meva explicació. 

Vosaltres defenseu el feminisme, però ho sou? Ser feminista implica fer alguna cosa perquè 

existeixi igualtat. Significa defensar-ho i actuar. Es pot dir que s’és feminista i no fer res davant 

les injustícies? És com si defenses una causa i no lluites per ella. Si tothom posa una mica de la 

seva part, el feminisme pot anar més lluny del que ha arribat.  

Això et fa reflexionar sobre si tu poses o no el granet de sorra. Sempre es pot fer més. No hi ha 

excuses, tot compta. No cal que tots fem el mateix, ni que sigui més o menys rellevant. Potser 

no hi veurem repercussió en el nostre acte positiu però poc a poc l’anirà adquirint.  

La definició de feminisme varia a cada lloc, a cada època, a cada pàgina i llibre en que busco. 

Per exemple a Lleida és femení (Bayo, 2009), Dones i literatura a Lleida (1997), La secció 

femenina (Jarne, 1991)... Encara ningú s’ha posat d’acord en el concepte perfecte que ha de 

suposar. Potser per això costa tant quan sembla que hagi de ser tan senzill esbrinar-ho. Una 

possible raó d’aquest problema és la quantitat de tipus de feminisme existents avui en dia: El 

feminisme cultural (es centra en les dones com a grup i en la seva identitat cultural), el 

feminisme liberal (àmbit polític, ve del liberalisme i defuig la discriminació sexual), el feminisme 

radical (propugna derrotar els patriarcats formats pel paper reproductiu de l’home i la dona), 

l’ecofeminisme (pensament ambientalista), l’anarcofeminisme (enllaça el feminisme amb 

l’anarquisme), el feminisme de la diferència (defensa les característiques pròpies de les dones 

com a superiors a les de l’home), el feminisme de la igualtat (igualtat de gènere, en comptes 

de buscar les diferències com l’anterior busca les semblances), el feminisme marxista (defensa 

que el sistema capitalista és culpable de l’opressió de la dona), el feminisme socialista (creu 

que l’alliberació de la dona només pot tenir lloc si es suprimeixen les fonts econòmiques i 
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culturals que van oprimir-la), feminisme separatista (defensa la separació en la societat de 

l’home i la dona) i el feminisme filosòfic (s’interroga sobre la situació general de les dones), 

entre altres.  

L’Institut d’Estudis Catalans9 defineix el feminisme d’aquesta manera: “El feminisme és un 

moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou 

l’equiparació de drets entre els dos generes.” El feminisme és un conjunt de moviments, 

d’actes, amb un objectiu comú entre qui el defensen. També m’he trobat amb reaccions que 

no esperava. Sembla que hi ha persones que tenen una mica de por a aquesta paraula. Que 

encara cataloguen el feminisme com una bogeria. O es confonen pensant que defensem que 

les dones siguin superiors als homes. El que es tractaria més bé de hembrisme. El problema 

major és que tot això no passaria si es donés a conèixer. Si a les escoles es parlés del 

feminisme pel seu nom. Encara queda un llarg camí. La confusió pot ser deguda a la terminació 

de la paraula: “L’hembrisme, per tant, és el terme que equipara a la paraula masclisme però 

aplicada a la dona”10 (Souto Villanustre, 2015) 

Amb el meu treball puc defensar el moviment feminista i explicar una mica de la seva història, 

abans, desconeguda per a mi. Va començar a finals del segle XVIII, durant la Revolució 

Francesa. El feminisme és un procés i cada una de les seves etapes s’anomena onada. La 

Primera Onada es va originar als països anglosaxons. Es reclamava el dret de sufragi per les 

dones en àmbit polític per poder participar en l’esfera pública en plena igualtat amb l’home. 

En àmbit de reproducció es debatia que les dones haurien de poder decidir si volien o no tenir 

fills, quants i quan volien tenir-los. En aquesta onada, que dura de 1960 a 1970, les accions 

eren escrits feministes i manifestacions periòdiques.  

Martha Weinman Lear11 va donar nom a la Segona Onada feminista amb l’article Què volen les 

dones? La segona onada feminista (Weinman Lear, 1968)12. Es increïble pensar que aquestes 

pàgines americanes fossin publicades en 1968 a Amèrica sense cap censura, ja que reclamen el 

que avui en dia seguim reclamant. Amèrica era indubtablement el país que en aquella època es 

trobava més avançat en moviments feministes. Evidentment com l’article denuncia, hi havia 

molts prejudicis i el rol de la dona era predisposat a la seva feina  tradicional, cuidar la casa i el 

                                                           
9
 L’Institut d’Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que investiga tots els elements de la 

cultura catalana. Web oficial: (Catalans) 
10

Article del blog de Ana Souto, Hembrismo y feminismo, dos realidades diferentes. 
11

 Martha Weinman Lear va néixer el 1932 a Boston. És una escriptora i editora estadounidense del New York Times 
Magazine, entre d’altres. Escriptora d’obres com “The Child Worshippers” 
12

 Weinman Lear, Martha (1968)  «”What do these women want? The second feminist wave”» (10 de març) The New 
York Times. Inclòs a l’annex pàg. 104 
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marit. El moviment sorgeix sobretot als Estats Units, es manté a Anglaterra i comença a 

aparèixer a la resta d’Europa.  

El ventall d’àmbits pels quals es demanava igualtat s’havia incrementat. Martha Weinman Lear 

ens explica com dotze dones, a pesar de la pressió social a la que es veurien sotmeses, van 

donar un pas endavant i van formar part del nou capítol al diari The New York Times13, NOW14. 

Reclamava amb immediatesa que la societat d’Amèrica fos la primera en aconseguir la total 

igualtat de sexe. Declaraven que les dones es trobaven únicament valorades per la seva 

sexualitat i no per la seva intel·ligència. Es queixaven de petits fets masclistes com per exemple 

les columnes als diaris per buscar feina.  

Hi solia haver una dedicada a dones amb treballs més senzills i pitjor pagats i una altra a homes 

amb càrrecs d’importància i millors oportunitats laborals. Declaraven que aquestes diferències 

perpetuaven el gueto sexista laboral.15 Volien superar els obstacles legals, defensaven la 

igualtat en la sexualitat, la reproducció, la família i el lloc de treball. Reivindicaven també 

l’assegurança a les dones del manteniment de la seva feina durant i uns mesos després del 

part. Això encara que ens sembli comú avui en dia no fa gaire que era impensable i moltes 

dones es veien obligades a deixar la seva feina o acomiadades sense altre motiu ni 

compensació econòmica.  

L’organització NOW s’enfrontava i desafiava directament la setena llei nord-americana: “Tittle 

VII of the Civil Rights Act” de 1964 que impedia el progrés del feminisme i els drets de les 

dones16. Betty Friedan17 (Ruiza, 2004-2016) era la presidenta de NOW en el moment que 

l’article va ser escrit, i el seu llibre “The Femenine Mystique” va ser determinant a la Segona 

Onada. L’escrit consciencia de la determinació dels rols des de que som infants, com a les 

nenes se’ls hi donava una nina i als nens en canvi una pistola. Una altra integrant de NOW, 

Kate Millet18, (Ruiza, 2004-2016) denuncia com en una mateixa posició laboral els homes 

                                                           
13

 The New York Times és un diari de Nova York creat l’any 1835 i que segueix vigent avui en dia. Informació extreta 
de la pàgina web oficial de l’organització NYTco: http://www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/  
14

 NOW, National Organization for Women. La Organització Nacional per Dones és una organització americana 
feminista fundada en un principi per 28 dones el 1966. Es dedica a assegurar la complerta igualtat de les dones 
respecte els homes en educació i en assumptes legals. Recull més de 550 capítols feministes en els 50 estats i en el 
Districte de Columbia. Informació extreta de la pàgina oficial de NOW:  http://now.org/now-foundation/about-now-
foundation/  
15

 Weinman Lear, Martha (1968)  «”What do these women want? The second feminist wave”» (10 de març) Pàgina 2 
de l’article (pàg. 25 del diari original), The New York Times. 
16

 Weinman Lear, Martha (1968)  «”What do these women want? The second feminist wave”» (10 de març) Pàgina 3 
de l’article (pàg. 50 del diari original), The New York Times. 
17

 Betty Friedan va néixer el 1921 a Illinois i va morir el 2006 a Washington. Va ser una feminista americana i 
presidenta del NOW. Va guanyar el premi Pulitzer amb l’obra La mística de la feminitat (1963). 
18

 Kate Millet va néixer el 1934 a Saint Paul i es considerada una de les teòriques americanes feministes més 
influents. La seva obra més important és  Política sexual (1970). 

http://www.nytco.com/who-we-are/culture/our-history/
http://now.org/now-foundation/about-now-foundation/
http://now.org/now-foundation/about-now-foundation/
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cobren exageradament més que les dones. Això continua avui en dia sent una realitat més o 

menys camuflada en algunes feines més que en altres. Jean Faust19 (Rand, 2016) ens explica 

com la a la seva vida a la granja havia tingut moltes dificultats per aconseguir estudiar. Cito 

textualment les seves paraules: “Els nois podien arribar tan lluny com el seu talent els hi 

permetés però les noies no tenien el seu propi futur a les seves mans, el seu futur estava 

premeditat”, “Vaig aconseguir anar a la Universitat. Intentava expressar les meves idees i els 

homes reien. Els semblava divertit que fos feminista. Creien que les feministes no podien ser 

dones femenines”.  

Declara per primer cop que gràcies a NOW les dones deien no a aquestes suposicions 

masclistes. Suposicions que encara continuen vives en molts llocs. Abans ser feminista tenia 

clara connotació negativa per l’extens masclisme, pot ser per això es confon sovint el terme. 

Les dones creien en aquesta connotació i per això els espantava definir-se com a tal i deien 

modestament que només volien una mica més d’igualtat. Aquests articles intentaven fer veure 

que una mica més no era suficient i que calia passar a l’acció. Com han de creure els homes 

que les dones mereixen els mateixos drets si ni tan sols elles ho creuen? També es discuteix la 

relació del casament amb la repressió de les dones.  

NOW relacionava la discriminació sexista amb la encara no superada discriminació racista que 

havien patit els negres a Amèrica. Gunnar Myrdal20 (Ruiza, 2004-2016) havia escrit sobre el 

tema: “El mite de les dones contentes o satisfetes que no volien el sufragi ni drets civil o 

igualtats d’oportunitats, tenia la mateixa funció social que el mite dels ‘Negres contents’”. 

NOW va anar creixent fins que en 1968 comptava ja amb 1200 membres. Dins del qual hi havia 

diferents seccions amb un grau major o menor de radicalisme femení que es dedicaven a 

diferents aspectes socials a resoldre. El pensament que tenia la societat sobre les feministes 

anava molt enllà. Marya Mannes (Corporate Britannica, 2014)21 va ser qui al The Times 

Magazine va estendre la revolucionària idea del que seria avui en dia una simple guarderia. Les 

reaccions van taxar-la de prostituta, de ment retorçuda i d’americana deslleial, en la que 

semblava llavors Nova York la ciutat més moderna del món. I considerant les dones éssers 

humans es tanca el magistral i encertat article feminista de la Segona Onada. També es va 

actuar per exemple, protestant contra el concurs “Miss American Beauty” al 1968 (Philosophy)  

                                                           
19

 Jean Faust va néixer el 1930 a Califòrnia del Nord. És una teòrica feminista americana que va ser la primera 
presidenta de NOW.  
20

 Gunnar Myrdal va néixer a Gustaf el 1898 i va morir a Estocolmo el 1987. Va ser un economista i polític suec que 
va compartir el Premi Nobel de literatura amb Friedrich August Von Hayeck en 1974. Algunes de les seves obres són 
L’equilibri monetari (1931) i El drama d’Àsia (1968). 
21

 Marya Mannes va néixer a Nova York el 1904 i va morir el 1990 a San Francisco. Va ser una teòrica feminista, 
escriptora i periodista americana.  
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La Tercera Onada feminista va començar al 1990, quan es va destacar la idea de dona múltiple. 

És a dir, diversos models diferents de dona. No totes les dones són iguals. Rebecca Walker22 

(Ruiza, 2004-2016)  amb 22 anys va publicar un article titulat: “Sóc la tercera onada”23 (Walker, 

1992 ). Aquest escrit va causar una gran repercussió i moltes dones es van rebel·lar contestant 

en cartes que enviaven a la revista Ms. Magazine24 (Wikipèdia, 2016), on havia estat publicat. 

En aquesta nova etapa, hi ha debats molt importants sobre la sexualitat de la dona, la 

prostitució, el sadomasoquisme i la transsexualitat. L’article de la Rebecca va ser inspirat a 

causa d’un dels casos més emblemàtics d’assetjament sexual que ha viscut Estats Units.   

El cas d’ Anita Hill25 (Wikipèdia, 2016),  advocada que a l’edat de 35 anys va denunciar al jutge 

Thomas Clarence per assetjament sexual i xantatge quan ella va treballar de becaria al 

magistrat. Les denúncies de Hill van semblar inútils en qüestió a càrrecs pel Thomas que va ser 

nomenat membre de la Cort Suprema, però van formar part de l’evolució feminista i van 

encoratjar a moltes dones a denunciar aquests fets.  

Aquesta història va remoure a Rebecca, que reclama les diferències sexistes que encara viuen 

a la dècada dels 1990. Com la veu d’una dona mai pot eclipsar la carrera d’un home, com mai 

té validesa la seva experiència si un home es troba al mig. Thomas havia reconegut les 

acusacions i no va ser culpat. Però això no és el pitjor que destaca, sinó que les mateixes dones 

treguin importància a l’assumpte. Ella mateixa ens explica una experiència en la que sent com 

el sexe masculí tracta el femení com un objecte sexual, com sent por en ser batuda amb 

violència quan diu el que pensa i què és formar part de la Tercera Onada Feminista.  

El cas d’Anita Hill es relaciona amb la seva condició com afroamericana. Rebecca Walker 

declara que totes les dones que queden en silenci per culpa de la por a dir el que pensen, totes 

aquelles dones haurien de fer-se sentir. Per això mateix fa el primer pas, i es declara en el seu 

article, feminista. En aquests conflictes els partidaris de la Tercera Onada es van enfrontar a la 

comunitat feminista lèsbica, en desacord. Hubertine Auclert26 va ser una de les primeres 

sufragistes franceses que va recuperar el terme de feminisme amb la connotació de justícia 

social i política per a les dones. El Diccionario Real de la Lengua Española27 (Corporate RAE, 

2014)  va recollir per primer cop el neologisme el 1914 i no el va corregir fins el 1992. Fins 

                                                           
22

Rebecca Walker va néixer a Mississipi al 1969. Es filla de l’autora feminista afroamericana Alice Walker. Escriptora, 
activista política i editora estadounidense. 
23

 Walker, Rebecca (1992) «”Becoming the third wave”» ProQuest (pàg. 39 Gener/Febrer) Ms. Magazine.  
24

 Ms. Magazine és una revista liberal feminista creada durant la segona onada feminista (1972) amb l’editor Clay 
Felker. 
25

 Anita Hill va néixer el 1956 a Oklahoma. És una advocada, professora i activista americana. (Gale, 2005) 
26

Hubertine Auclert va néixer al 1848 i va morir al 1914 a París, França. Va ser una militant sufragista francesa. 
27

Diccionario de la Lengua Real Española: http://dle.rae.es/ 

http://dle.rae.es/
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aquell any, l’accepció del diccionari havia estat clarament masclista. Irònic quan la paraula a 

definir és feminisme: “Doctrina social favorable a la mujer, a quien CONCEDE capacidad y 

derechos reservados antes a los hombres.”28 

Aquí es veu com no és la dona la que ha guanyat merescudament aquests drets sinó que li han 

estat concedits. De la mateixa manera en què el vot les va conquerir i i he fet referència a la 

Introducció del treball. L’espera en corregir aquestes paraules és molt prolongada. 

Actualment, per sort, l’última definició de la RAE és diferent: “És el moviment que EXIGEIX per 

les dones iguals drets que pels homes”29 

La RAE ha estat diverses vegades denunciada per les seves accepcions antigues i masclistes. El 

terme que designa aquesta denuncia és la Germanor de dones o bé la misogínia. La germanor  

prové de conjunts formats de dones a través d’un pacte polític/feminista amb la fi del 

reconeixement de l’autoritat de la dona, la seva figura independent i les diferències que a la 

vegada les uneixen. En el context esmentat, una de les pràctiques o accions que realitzen per 

aconseguir justícia és canviar les definicions masclistes o injustes que encara es troben. La 

misogínia també és un terme relacionat, vol dir rebuig a les dones. És present a la història 

d’aquest Institut en diverses ocasions, tant a la seva plantilla, com en la manera d’escriure i els 

seus directors. (Remacha, 2016) 

Per comprovar tot el que he dit anteriorment vaig realitzar una breu enquesta. La vaig enviar 

on-line a tots els meus contactes a través de xarxes socials com ara el Facebook i el WhatsApp. 

En una mostra de 200 persones, majoritàriament procedents de Catalunya, Aragó i Països 

Valencians vaig obtenir diversos resultats. Aquests, es poden apreciar a l’annex, on he inclòs 

l’enquesta.  (Pladevall Oroz, 2016) 

El 50% de les opinions responien amb seguretat i amb una definició més o menys precisa. Tant 

homes com dones hauríem de ser feministes. Un home pot lluitar per la igualtat, com van fer 

per exemple grans feministes de la historia: John Stuart Mil30 i Nicolas de Condorcet31 (Ruiza, 

2004-2016). 

No totes les respostes eren iguals. Si tothom pensés el mateix no estaria reflectida la realitat. 

Ja que al carrer, a la ciutat, com definir feminisme presenta confusió. I és comprensible en cert 

                                                           
28

 Simón Rodríguez Elena (2002) Democracia vital. Mujeres y Hombres hacia la plena ciudadanía. Madrid: Narcea, 
S.A Ediciones, ed. 2.  (84-227-1270-7) Pàg. 164 
29

 Extret del diccionari de la Real Acadèmia Espanyola.  
30

John Stuart Mil va néixer a Londres el 1806 i va morir a França el 1873. Va ser un filòsof, polític i economista 
anglès. 
31

Nicolas de Condorcet va néixer el 1743 i va morir el 1794 a França. Va ser denominat filòsof universal. 
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punt, per la falta de informació que es té sobre aquest moviment. Hauria de promocionar-se 

més sovint.  

Es confon el terme feminisme amb accepcions com feminazi. Aquest terme va ser popularitzat 

per Rush Limbaugh32 (Telfo Networks, 1999-2014) en un programa de ràdio nord-americà. Va 

atribuir la creació d’aquesta nova paraula al seu amic Tom Hazlett. Era la seva manera 

despectiva d’anomenar les feministes més radicals. Actualment, el seu significat ha variat, 

considerant-se feminazi qualsevol persona a favor de la misàndria; tendència ideològica o 

psicològica relacionada amb l’odi, moltes vegades irracional, cap als homes. Resultat acusat de 

provenir de la discordància amb l’androcentrisme, és a dir, la idea de que l’home és el centre 

del món. Les feministes doncs, no són feminazis, ja que elles volen la igualtat entre els sexes, 

no la superioritat.  

Debatint sobre el tema, em van sorprendre quan em van dir que ara ja no era necessari. Que 

temps enrere, les dones es trobaven en desavantatge davant els homes però que actualment 

ja no hi havia cap causa per la que lluitar, que ja ho teníem tot. Vaig pensar en els continus 

reclams de dones que cobren menys, de violència domèstica, per diverses injustícies en 

general. Potser en els països més desenvolupats no és tan notori com era abans, s’han avançat 

i solucionat molts factors. Però què passa amb els altres països on el masclisme és part del dia 

a dia de la dona? A tot arreu queda camí per recòrrer.  

Per això vaig voler indagar en la participació depenent del gènere en el llibre-diccionari 

Escriptors de ponent de la A a la Z33 (Magre, 1990), on trobem un recull de gran part dels 

escriptors de Lleida. Junt amb les seves obres hi ha una breu biografia i premis. He buscat els 

noms d’homes que hi apareixen i son un total de 51 noms. En canvi de dona només hi trobem 

13. Això és un percentatge de 79,7% d’homes i un 20,3% de dones. Tot i aquestes dades, 

apareixen les escriptores que he estudiat i l’apartat de cada autor és igual en el dels homes 

que el de les dones.  

 

  

                                                           
32

 Rush Limbaugh va nàixer el 1951 a Missouri.  És un locutor de ràdio d’Estats Units feminista i escriptor d’obres 
com See, I told you. 
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ROSA FABREGAT (1933) 

“Rosa, què n’has fet de les trenes?”  

Josep Maria Prim 

 

Aquella tarda estava força nerviosa. Sort que havia anat a entrenar abans per relaxar-me. 

Estava cansada però molt entusiasmada. La primera entrevista del meu TdR estava a punt de 

començar. Just al costat d’una floristeria es trobava la casa de la Rosa Fabregat. A l’ascensor 

m’imaginava com seria l’estona que passaríem.  

Vaig trucar a la porta i ràpidament va obrir-la de bat a bat. M’esperava allà de peu, somrient. 

Era una dona de 83 anys de la qual aviat esbrinaria que posseïa una lucidesa increïble. S’havia 

arreglat per a l’entrevista amb un conjunt de color blau. Els seus cabells blancs i la seva dolçor 

semblaven capaces d’encisar a qualsevol. Als seus ulls s’endevinaven les aventures que 

guardava amagades. Una dona forta i extraordinària que poc a poc aniria descobrint aquella 

tarda.  

Només entrar, el rebedor de la casa mostrava objectes, fotografies, quadres i pergamins únics i 

curiosos. La casa era una biblioteca on els llibres cobraven vida. Cada racó estava replet de 

records, de vivències, d’una parella d’escriptors plens d’enigmàtica màgia. Allà on miraves hi 

havia una història. Jo guardava a la meva motxilla els exemplars: Estelles (1979), El turó de les 

forques (1983) i La Capellana (1988). 

La Rosa ens va oferir menjar o beguda molt amablement a la meva tutora i a mi. Ens vam 

acomodar als sofàs del menjador i vam col·locar la càmera per poder fer un petit reportatge. 

Estava desitjant arrencar l’entrevista encara que em sentia una mica maldestra. No sabia per 

on començar, sort que la Rosa intuïa perfectament tot el que calia que m’expliqués. L’han 

entrevistat tantes vegades que sap de memòria el que li preguntarem. Em va parlar abans que 

res de la seva infantesa. Va nàixer a Cervera el 3 de febrer de 1933. De ben petita ja van anar a 

viure a Lleida. Allí va poder cursar els seus estudis. Estudiar sent una dona no era fàcil. Això en 

un context modern no s’entendria perquè ho tenim normalitzat. En aquella època estudiar era 

un privilegi dels homes. Mai ho entendré. La Rosa va aconseguir moure’s per aquest món 

masculí i destacar per la seva intel·ligència i el seu treball. 
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La seva família va ajudar molt a que ella es convertís en Doctora de Farmàcia. En aquell 

moment si el pare no volia que la seva filla estudiés, era impossible que ho fes. Els professors 

també l’animaven i així va arribar a l’èxit.  

Quan era petita un professor va ser qui li va ensenyar mètrica i des de llavors, als 13 anys, va 

començar a escriure. És una llàstima que havent escrit des de tan jove no publiqués res fins als 

45 anys. Però encara ens queda molt per explicar i us ajudarà a entendre el perquè de les 

dones sense generació.  

Des de nena, va llegir grans autors de la tradició catalana com Jacint Verdaguer34, Josep 

Carner35, Josep V. Foix36, Salvat Papasseit37, Joan Vinyoli i Pladevall38; també els lleidatans 

Jaume Agelet i Garriga39 o Màrius Torres40. (Ruiza, 2004-2016) 

La temàtica de les seves obres és molt variada. Trobem als seus poemes símbols com les aus; i 

temes com el país i la mort. Al llibre de La balda de la vida (Fabregat, 1991) ella no fa 

distincions entre ciència i literatura perquè tot és coneixement. Els poemes mitjançant la lletra 

parlen de ciència.  

Al llibre de Cauen Instants (Fabregat, 2004) (un dels que més m’ha agradat) hi ha poemes on 

descriu a personatges amb molta cura. Per exemple: “La tieta rossa”, ”L’oncle amb barba llarga 

com un sant”, “La tieta monja”, “l’oncle capellà”, “La tieta modista”, “L’oncle que creuà els 

Andes a peu”, “Davall l’ombrel·la”, entre d’altres... En ells relata la vida de persones que viuen 

la guerra des d’un punt de vista positiu i divertit. Altres tracten de Lleida com el de “Carrer 

Major”, també del mateix llibre. Són poemes senzills i amb molta màgia, capaços de traslladar-

te a la seva realitat i de transmetre el que vol l’autora. 

Va estudiar a l’Escola del Treball de Lleida. La primera escola mixta de tota la península. En 

aquella època ella era una noia una mica tímida que sempre portava dues trenes per recollir el 

                                                           
34

 Jacint Verdaguer va néixer el 1845 a Barcelona i va morir el 1902 a Vallvidrera. Va ser un escriptor i poeta català 
que va escriure obres com L’Atlántida (1877), Canigó (1886) i Oda a Barcelona (1883).  
35

 Josep Carner va néixer el 1884 a Barcelona i va morir el 1970 exiliat a Brussel·les. Va ser un poeta català que va 
escriure obres com El cor quiet (1925) i Nabí (1941).  
36

 Josep Vicenç Foix va néixer el 1893 a Barcelona i va morir el 1987. Va ser un poeta català que va escriure obres 
com Sol i de dol (1947) i On he deixat les claus? (1953)  
37

 Salvat Papasseit va néixer el 1894 a Barcelona i va morir el 1924. Va ser un poeta català que va escriure obres com 
El Poema de La rosa als llavis (1923) i Óssa Menor (1925, edició pòstuma). 
38

 Joan Vinyoli i Pladevall va néixer el 1814 a Barcelona i va morir el 1984. Va ser un poeta català, influenciat per 
Rainer Maria Rilke, que va escriure obres com De vida i somni (1948) i Ara que és tard (1975). 
39

 Jaume Agelet i Garriga va néixer a Lleida el 1888 i va morir a Madrid el 1980. Es va llicenciar en dret a Madrid i va 
ingressar a la carrera diplomàtica. A més fou autor d’una extensa obra poètica. 
40

 Màrius Torres va néixer a Lleida el 1910 i va morir a Moianès el 1942. Va ser un poeta català que va escriure obres 
com Dolç àngel de la mort i Cançó a Mahalta. Dóna nom a un institut de Lleida.  
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seu cabell. El seu actual marit també era un noi reservat. Per aquesta raó, es coneixien però no 

havien parlat mai. 

Per poder estudiar a la Universitat de Barcelona va necessitar l’ajuda del pare Pallars, un 

franciscà que li va proposar una bona oferta. Havia de donar classes de tot tipus d’assignatures 

a unes noies que cursaven el batxillerat mentre ella estudiava la llicenciatura. Encara recorda 

aquelles noies amb molta estima. Sempre havia fet les classes en català i mai li havien posat 

cap problema. Hi havia una que només parlava castellà però que l’entenia bé i a la qual 

ajudava més perquè no es quedés enrere en cap moment. 

Un cop va obtenir la Llicenciatura de Farmàcia, el 1962, va trobar feina en una indústria 

alemanya gràcies a una publicació a La Vanguardia41. L’empresa va posar-se en contacte amb 

ella i la va contractar. El trajecte era llarg i en tot l’avió no hi havia cap altra dona. Només ella. 

Una de les poques dones de negocis en aquells anys. Quan va arribar l’hi havien assignat una 

casa d’obrers, però va espavilar-se pel seu compte i va hostatjar-se uns dies amb una amiga en 

una casa a les afores. A aquesta noia l’havia conegut estudiant a la Universitat a Barcelona a la 

seva residència. Després, va trobar a la premsa una família alemanya amb la qual es podria 

hostatjar. Quan parla d’Alemanya comprovem que el record que guarda encara és fresc. Em 

sembla increïble que tan jove fos tan valenta per endinsar-se en una aventura semblant, quan 

no acostumava a ocórrer. L’únic requisit que la indústria farmacèutica li requeria era la parla 

de l’alemany, un idioma desconegut per a ella. Va comunicar que estaria encantada 

d’aprendre’l un cop comencés a treballar i la seva disposició va ser més que suficient perquè 

decidissin contractar la dona dolça i de fort caràcter en que s’havia convertit.  

Va acabar sent la directora tècnica farmacèutica i tothom li valorava el seu treball i opinió. 

Durant aquell temps va refusar altres propostes de treball que li van arribar. Però hi va haver 

un gir de circumstàncies. L’empresa alemanya va ser absorbida per una altra de més gran. 

Volien conservar els treballadors però canviant totalment l’essència de la seva feina. I això la 

Rosa no ho va acceptar. Va tornar cap a Catalunya un any després de la seva partida, l’any 

1963, deixant enrere una experiència professional molt important a la seva vida. 

Mentre vivia allà, va conèixer la gran literatura alemanya que després va influenciar la seva 

obra: Rainer Maria Rilke42 i Friedrich Nietzsche43 (Ruiza, 2004-2016), en són un exemple. Just 

                                                           
41

 La Vanguardia és un diari redactat en castellà d’informació general d’ Espanya. El seu primer número publicat va 
ser l’any 1881. 
42

 Rainer Maria Rilke, ve néixer el 1875 i va morir el 1926. Va ser un escriptor austríac que va viatjar i viure a Berlín, 
Munich, París, Suïssa... Escrivia prosa i poesia. Algunes obres són Leben und Lieder, Mir zur Feier, Das Buch der 
Bilder, etc. De prosa en destaquen Geschichten vom Lieben Gott, Auguste Rodin, Die Weise von Liebe und Tod des 
Cornets Christoph Rilke i Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.  
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quan ella va tornar d’Alemanya, el seu company de classe a l’Institut, Josep Maria Prim, 

tornava de Suècia. Ens explica com es van trobar de casualitat a l’Ateneu Barcelonès. Tots dos 

eren amants de les biblioteques i dels llibres. Deixo que llegiu el tros explícit de l’entrevista en 

que ho narra, perquè pugueu gaudir de la màgia amb què ho relata: 

“El coneixia des de que érem estudiants a Lleida, però gairebé mai no havíem 
parlat. Vam estudiar a l’únic institut de tota la península que era mixt, L’Escola del 
Treball. Jo que sempre he sigut de biblioteques, vaig anar a l’Ateneu Barcelonès i 
vaig trobar-me amb l’Enric després de més de vint anys sense saber-ne res. Ell 
baixava de Suècia i jo, d’Alemanya. Em va saludar amb una pregunta que em va 
sorprendre:-Rosa, que n’has fet de les trenes? Quan explica ell la història sempre 
parla de les trenes i de la conversa llarguíssima que vam tenir. Teníem moltes 
coses en comú. I encara avui, fent gairebé les noces d’or.” (veure a l’annex  
(Fabregat, Entrevista a Rosa Fabregat, 2016)) 

Els seus ulls brillaven quan ho explicava amb certa melangia però amb la mateixa alegria que 

aquell dia que es van retrobar. Els amants dels llibres van esdevenir una parella d’escriptors. 

Sempre m’han agradat les històries d’amor, aquesta, semblava de pel·lícula. El seu marit va 

aparèixer al menjador i ens va oferir de nou qualsevol cosa que volguéssim per beure o 

menjar. Eren tots dos molt amables i simpàtics. 

A Catalunya un altre cop, va decidir que era hora d’obrir la seva pròpia farmàcia. I van anar a 

parar a un poblet de Tarragona, Llorenç del Penedès: 

“Vaig ser fidel a l’empresa que m’havia contractat fins que la va absorbir una altra 
i vaig decidir obrir la meva pròpia farmàcia a Llorenç del Penedès. Un lloc 
meravellós.” (...) “A la inauguració de la farmàcia va venir l’inspector de Barcelona 
i el de Tarragona. I en aquell poble va ser quan em vaig posar escriure, al vespre i 
els cap de setmana, una novel·la que lligava amb els meus poemes.” 

Aquí comença a destacar per fi com a escriptora, en guanyar el premi “Vila de Martorell” de 

Poesia de 1978 amb el llibre Estelles (1979). Ens confessa que potser no s’hauria inscrit si no 

fos perquè una amiga la va encoratjar i llavors no hauria publicat el seu primer llibre: “Als 45 

anys i gràcies a que guanyar un premi em va donar confiança. Sinó potser no ho hauria fet 

mai.” Els premis eren dominats pels homes, semblava que al món intel·lectual i de l’escriptura 

només podien destacar ells. Ells jugaven amb avantatge. Un cop guanyat el premi, no trobava 

cap editorial que volgués fer-ne l’edició. Per això són tant importants les editorials dels 

exemplars que guardo. Hi ha algunes ja desaparegudes com La Sal, considerada feminista. 

Aquesta va ser la primera que va editar el seus llibres.   

                                                                                                                                                                          
43

 Friedrich Nietzsche, va néixer el 1844 i va morir el 1900. Va ser un famós filòsof, escriptor i filòleg alemany. 
Algunes de les seves obres són Sócrates y la tragedia (1870), Cinco prefacios para libros no escritos (1872), Humano, 
demasiado humano (1878)...  



Oblit és nom de dona 

22 

 

“La Sal. Edicions de les dones”44 (Carrasco, 1979)  va ser la primera editorial feminista de l’Estat 

Espanyol. Va nàixer al Raval de Barcelona el 1978 i va acabar el 1990. El projecte va ser fundat 

per Mari Chordà, Mariló Fernández, Isabel Martínez i Isabel Monteagudo. Més endavant se’ls 

hi sumarien moltes més dones. El seu objectiu principal era publicar els llibres de dones 

escriptores tant en català com en castellà, reivindicar el feminisme i realitzar iniciatives com 

fòrums culturals de debat, tallers, cursets... 

La seva primera novel·la va ser Laberints de Seda (1981) i va quedar finalista del premi El Brot 

d’Edicions El Pòrtic. Als anys 80 va sorgir el moviment feminista consistent en reclamar el 

sacerdoci femení. La Rosa Fabregat va guanyar la Flor Natural45 (Wikipèdia, 2016) de Lleida 

defensant-lo amb el llibre Ancorada en la boira (1994) i amb ell van sorgir els primers recitals: 

“Crec que es totalment injust que els homes arribin a l’església i les dones l’haguem de 

netejar.” (...) “En els recitals em posava una túnica i reivindicava el sacerdot femení.  “Pareu 

esment” era el poema principal. És una crida a que les persones obrin la seva ment i s’adonin 

de les injustícies que critica severament: 

Ja que pareu la taula, 
brodeu casulles, tovalles i mantells, 
ompliu de flors l’entorn. 
Pareu esment 
el meu fill també us crida, 
pareu esment al ritual de la taula. 
Les dones algun dia, 
pareu esment, 
el podreu infantar. 
Digueu als companys 
pareu esment  
amb ells les mans ben juntes 
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 Primer va sorgir com un bar-biblioteca feminista anomenat LaSal. Era un espai de trobada de dones i un punt de 
referència pròpia per elles a Barcelona. Es trobava al carrer Riereta. Va publicar 74 obres com per exemple: La 
bolchevique enamorada (1927) de Aleksandra Kol·lontai (L’autora va néixer el 1872 a San Petesburgo i va morir el 
1952 a Moscú. Va ser una important política i feminista russa. La primera dona en ocupar un lloc de càrrec en una 
nació); La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias (1975) de l’alemana Alice Schwarzer; Quadern del cos i 
l’aigüa de Mari Chordà i Estelles

 
(1979) de la mateixa Rosa Fabregat. A la col·lecció es van publicar, també, els 

escrits de Duoda, d’Isabel de Villena i de les trobairitz, les cartes a l’Anna Murià de Mercè Rodoreda, l’Antologia 
poètica de Clementina Arderiu i narracions de Caterina Albert, Aurora Bertrana o Maria Teresa Vernet. A més a més 
de la publicació detonadora de l’Agenda de la dona. Al 1979 al diari El País, Mireia Bofill i l’editorial van fer algunes 
declaracions sobre els seu projecte (Carrasco, 1979): Deien que era molt important que el nombre de dones 
treballadores al diari s’incrementés, tant en la creació com en la distribució de llibres col·lectius. Ja que podrien 
portar els llibres a llocs que les dones sovint freqüentaven, com per exemple els mercats. Necessitaven que el 
projecte fos finançat per això necessitaven que les dones donessin el seu suport subscrivint-se. Cada subscripció era 
de 1100 pessetes que es podien reemborsar en llibres de l’editorial. D’aquesta manera, l’editorial no rebia cap 
benefici. Aquesta metodologia permetia que pogués publicar els llibres que més interessants els hi semblaven, 
sense importar la seva major o menor difusió. La seva missió, publicar escrits de dones que s’expressaven 
silenciosament i augmentar les seves possibilitats de ser llegides i conegudes. A més volien recuperar escrits més 
íntims, inèdits d’escriptores ja conegudes. Al final, els problemes econòmics van fer que el cafè-bar LaSal tanqués. El 
projecte editorial va resistir fins 1990. La seva repercussió per sort segueix vigent.   
45

 La Flor Natural era un dels tres premis ordinaris dels Jocs Florals. Era el premi a la millor composició poètica de 
tema lliure, anomenat tradicionalment d’honor i cortesia.  
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home i dona mà i mà 
el podreu infantar. 
Traieu-me el blau  
dones de Lleida 

... 
 
Després ens va parlar d’una de les seves grans obres escrita en prosa La Capellana (1988). 

Narra la història de la Mercè, una dona que podia exercir el sacerdoci a la religió cristiana.  Al 

poble de Les Teules hi ha un fugitiu i una mort. Tindran alguna relació? La nostra protagonista 

ens va descobrint a poc a poc el seu caràcter i tot el que amaga aquell campanar. Si ho voleu 

saber jo no us ho puc revelar, només les pàgines del llibre ho faran. El narrador és 

omnipresent, els personatges estan molt treballats, els coneixes més a través del seus actes 

que de descripcions, i la trama és misteriosa i encisadora. 

Vaig pensar que era inviable, parlar de la Rosa Fabregat i el sacerdoci femení sense comentar 

també La Capellana. Així que me’l vaig llegir. Aquest llibre ens introdueix a un poble al qual és 

una dona qui exerceix la cerimònia cristiana. Un tradicional poble que ha acceptat aquest fet 

totalment i s’ha modernitzat. La Rosa Fabregat ens mostra com podrien ser de simples les 

coses. Sovint creiem que un fet així causaria un revolt molt important i seria difícil d’assimilar, i 

som uns exagerats. Per què no podem fer les coses més fàcils? Si no s’intenta mai s’acceptarà. 

Al llibre ens ho mostra tot d’una manera molt realista i natural. Segur que hi ha gent que es 

mostraria més retrògrada però no podem avançar la seva reacció a la nostra veu. Les dones i 

homes hem reclamat la igualtat durant molt temps. Com pot ser que encara avui, una religió 

tan extensa a la nostra societat, sigui sexista? Això també em va fer reflexionar, de com podia 

ser que fins llegir aquest llibre no m’ho hagués preguntat mai. Per què no hi pot haver una 

capellana? És que no ens trobem en el mateix dret d’interpretar la paraula de Déu? Si podem 

fer intel·lectualment tot el que poden fer els homes, no hi ha cap raó per la qual no pugui 

existir el sacerdoci femení.  

En començar a llegir em vaig sorprendre. No entenia per què però m’esperava que fos una 

lectura més pesada. En realitat, era ràpida i senzilla. I enganxava. Rosa Fabregat de seguida 

t’entabanava a través dels misteris que ocultaven els seus personatges. Té cert aire de novel·la 

policíaca amb tocs romàntics i sense deixar de banda el protagonisme del punt de vista ètico-

religiós de l’autora. 

El llibre està escrit per capítols, cada capítol és un dia de la setmana, del diumenge al dissabte 

transcorre la nostra història. Quan vaig arribar al Dilluns vaig percebre una mica la seva 

tècnica. Primer ens introduïa utilitzant el misteri, després venia l’acció que ens sorprenia i 

finalment la reacció i reflexió de la Mercè. Sempre esperava per veure si coincidia la nostra 
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opinió. Em va agradar quan em vaig adonar de que qui menys acceptava les dones a l’Església 

era el propi edifici. Al llibre parla de com d’estranys es fan al cos d’una dona els freds i grans 

mobles de l’església. M’ho vaig prendre com una metàfora. Les coses materials són les menys 

afectes a aquest tipus de canvis, les persones materials són les abruptes a ells.  L’escriptura és 

senzilla i no gaire complicada però amaga molts detalls i molta saviesa. Quan parlava amb la 

Rosa em va comentar que per escriure era importantíssim tenir un diccionari al costat. Em vaig 

apuntar el consell i me la vaig imaginar escrivint La Capellana a Llorenç del Penedès, mentre el 

seu fill es trobava a l’escola i la farmàcia era tancada. Vaig decidir emprar el meu diccionari per 

buscar allò que no entengués. Encara que faci mandra fer-ho, et descobreix més que el 

significat d’una paraula. A vegades, una sola paraula pot retratar un personatge o un moment. 

No n’hi ha prou amb una certa idea, sinó amb la intenció que l’autor vol fer-nos arribar a 

través de potser aquesta paraula que no has buscat. Algunes de les paraules curioses o 

estranyes que em van cridar l’atenció van ser: A endebades: en va, sense efecte, inútilment. Es 

delia: desitjava. Sorna: ironia malèvola, burleta. Tentetieso: ninot amb un contrapès a la base, 

generalment semiesfèrica, que li permet tentinejar-se i quedar-se de peu. 

El punt ètico-religiós se centra en decisions de la Capellana. Dins del llibre, la dona es 

completament acceptada, fora les seves vivències es transformen en l’acceptació. La Mercè es 

troba sempre en un creuament en el que ha de decidir allò correcte. Què està bé i què no. 

L’autora també es capfica amb la mort. Un clàssic conflicte en molts llibres. I és que la mort ens 

resulta tan espantosa com atractiva a tots els lectors. El desconeixement de què ens passarà és 

una font de reflexions i pensaments a compartir.  

La Mercè és una dona molt valenta durant tota la trama i aconsegueix vèncer totes les 

adversitats. Fins i tot quan l’amor truca a la seva porta, ella el retracta. El personatge 

protagonista és un mirall de la nostra estimada Rosa. Com a totes les novel·les hi ha part real i 

part fantàstica. Crec que el seu caràcter es troba reflectit en més d’una de les decisions 

importants de la novel·la. Igual que les seves pors o temors. La Rosa i la Mercè tenen en comú 

més d’una casualitat durant el llibre. Les dues són dones valentes que sigui quina sigui la 

trama, aconsegueixen sortir victorioses de gairebé totes les seves batalles. Una diferència 

podria ser que la Mercè ha de tancar la porta a l’amor. Però això també és significatiu ja que la 

dona treballadora sempre s’ha vist obligada a elegir la família a la carrera professional. A 

moltes dones els hi continua passant avui en dia. Com la mateixa Anna Sàez ens va comentar 

sobre la seva professió: “Els equilibris de funambulismes es compliquen molt si tens fills. De fet, 

l'índex de persones sense parella i/o sense fills és molt més elevat en el periodisme que en 

d'altres professions.” 
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Em va agradar una al·lusió que va fer al llibre de La Capellana, al Bé i al Mal, al Ying i al Yang. 

Una filosofia que comparteixo de que tothom té part de bona persona i de dolenta. Tot depèn 

de què vulguis potenciar. Barreja de colom i ratpenat, de nit i dia, ombra i llum, bondat i 

maldat. També em va cridar l’atenció una peculiar i encertada descripció de la nostra societat i 

del cinquè imperi: “La nostra civilització està formada per quatre elements: La cultura grega, 

l’ordre romà, la moral cristiana i l’individualisme anglès... Imperi cristià però no catòlic”46. La 

seva escriptura està plena de pensaments i reflexions que mostren la modernitat de l’autora, 

la Rosa. Les línies tenen una musicalitat que rebel·len el seu amor per la poesia.  

En finalitzar el llibre em vaig dir a mi mateixa que sense aquest treball, no l’hauria llegit mai. 

Per què? Per què no era un dels llibres de lectura obligatòria? Una dona lleidatana com la Rosa 

Fabregat hauria de ser més present a les lectures dels joves catalans. Llavors vaig entendre que 

les dones de Lleida són oblidades. I Lleida és oblidada com totes les dones.  

Aquesta increïble novel·la ens porta inevitablement a enfrontar la realitat que defensava la 

Rosa Fabregat amb els seus recitals. No hi ha igualtat. Portava una sotana posada, i actualment 

segueix emportant-se-la amb ella. (A cau d'orella: Rosa Fabregat, 2016) Ha d’estar present, 

perquè no caigui en l’oblit. Com tantes altres coses...  

El Turo de les Forques (1983) és un llibre el qual el pas del temps i la seva continuïtat forma una 

de les seves més importants característiques. Estructurat de manera semblant a La Capellana, 

organitza els capítols en dies de la setmana. A més, sempre apareix l’Església en les seves 

obres, d’una o altra manera. En aquest cas, al primer capítol sobretot, amb la transmigració de 

la monja Alba, tieta de la Núria, la protagonista. Un personatge molt especial que es debat 

entre viure fantasiosament o racionalment. Forma una família d’emigrants. 

Només a les primeres pàgines ja ens omplim de textos descriptius i d’escenes familiars que es 

senten properes i ens fan sentir a gust amb la lectura. L’Alba la podria descriure com una noia 

sensible però de fort caràcter, que sap quan ha de callar però també quan ha de donar la cara. 

Curiosa i divertida. Escrivint aquestes paraules m’adono de les similituds amb la personalitat 

de la nostra real protagonista en aquest treball, la Rosa. 

L’obra es situa a Cervera. El Turó de les Forques és una muntanya real, de 562 metres, que es 

troba a la Segarra. A dalt del cim s’alça una gran creu. La Núria, desconeix la història de la seva 

tieta Alba, i comença a preguntar i investigar. Omplint els carrers del passat de la seva família. 

Volia descobrir la preocupació que turmentava la seva tieta, quan encara era viva, i de la qual 

ningú, es va preocupar. El pròleg d’Isidor Cònsul d’El turó de les forques declara dins l’obra un 
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Fabregat i Armengol, Rosa (1988). La Capellana Ed. 1. Barcelona: Editorial Elfos (Pinzellades) Pàg. 58 
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munt d’aspectes realistes. Si amb realisme s’entén una essència íntima, personal i reflexiva. 

Associa l’escriptura de la Rosa Fabregat, amb el famós Stendhal47 (Ruiza, 2004-2016). Autor 

francès conegut per la seva aguda anàlisi psicològica dels seus personatges i les seves obres 

realistes. L’Isidor Cònsul creu que a través d’obres d’aquesta tipologia, l’autor purifica la seva 

ment i s’autorealitza. Diu d’aquesta obra de Rosa Fabregat, que és clarament una mostra de la 

seva maduració com a escriptora. Mostrant el seu progressiu domini de la llengua catalana 

amb el seu estil propi, melangiós, senzill, transparent i fort. Trobo que encerta com acabar el 

pròleg per encetar l’obra, amb aquestes paraules: “Es tracta, en definitiva, de no confondre 

mai la senzillesa amb la simplicitat”48. Menys és més i en el cas d’aquest llibre, la facilitat de 

transmetre no podria haver estat més natural i fascinant.  

Roses de sang (2005) és un llibre poemari escrit per Rosa Fabregat en memòria de les víctimes 

innocents de l’11 de març49 (Manuel Romero, 2016) amb pròleg de Maria-Pau Cornadó. En el 

poemari s’hi reflexa la dura realitat que van patir les víctimes, la duresa de les guerres i la 

tristesa de tots aquells que van perdre la vida. En llegir-lo vaig associar inconscientment la 

cançó també en honor a aquestes víctimes, de La Oreja de Van Gogh50, titulada “11 de marzo”. 

La Rosa Fabregat no podia oblidar que ella era tant de lletres com de ciències. Per això barreja 

les dues matèries sense voler. Va convertir-se en la presidenta d’Honor de la Societat Catalana 

de Ciència-ficció i Fantasia. Ens confessa que ella escrivia per donar a conèixer aquests temes a 

un públic més ampli. Va escriure un llibre molt important sobre la fecundació in vitro: Embrió 

humà ultracongelat núm. F-77 (1984). 51  Parla dels embrions humans, la clonació i la 

manipulació genètica. Continua tractant aquest temes tan poc coneguts en aquella època al 

llibre de Pel camí de l’arbre de la vida (1985).  Quan aquest encara era un llunyà avenç científic 

i dilema ètic. Dins de la temàtica científica trobem reflexions filosòfiques i el dubte que 

compromet la moral amb certes investigacions. Fabregat es va convertir en una visionària amb 

aquestes novel·les de pre-realitat, comentades anteriorment, desmitificant la fecundació in 

vitro i els transplantaments d’òrgans. 
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 Henri Beyle va néixer el 1783 i va morir el 1842. Va ser un escritor francés que utilitzava el sinònim de Stendhal. 
Algunes de les seves obres són: Le Rouge et le Noir i La Chartreuse de Parme.  
48

 Fabregat i Armengol, Rosa (1983). El turó de les forques Ed. 252. Pròleg, pàg. 9-10-11-12  Barcelona: Editorial 
Pòrtic ( El Brot, 84-7306-197-7)  
49

L’11 de març del 2004 hi va haver una sèrie d’atemptats a Madrid, Espanya. Van ser atacs terroristes en quatre 
trens de les línies de “Cercanías” de Madrid per una cèl·lula de caire yihadista on van morir prop de 200 persones. 
50

La Oreja de Van Gogh, grup musical de pop-rock entre altres gèneres musicals, que va néixer al País Basc el 1996. 
Informació extreta de la pàgina oficial: https://www.laorejadevangogh.com/  
51

 Ressenya de Embrió humà ultracongelat núm. F-77 i altres obres de Rosa Fabregat i d’altres autors de ciència-
ficció en la revista La ciència ficció. Escola Catalana. Link per visitar online l’article: 
https://www.omnium.cat/docroot/omnium/imgs/images/4363.pdf  

https://www.laorejadevangogh.com/
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Entre els seus autors preferits de ciència-ficció tenim Huxley52, Orwell53, Maalouf54 i Wells5556 

(Ruiza, 2004-2016). Per a ella, l’escriptora Maria Mercè Marçal va ser un referent important. Li 

va dedicar un llibre: Rèquiem per una poeta (1999). Marçal va ser una escriptora lleidatana 

nascuda el 1952; feminista, homosexual, nacionalista, catalanista i comunista. Cau de llunes 

(1977), Bruixa de dol (1977-1979) i Llengua abolida (1973-1988) son algunes de les seves 

obres. Quan ella va morir va ser quan la Rosa va publicar el primer llibre, al 1998. 

Alguns del seus autors preferits internacionals són William Blake57, Percy Shelley58, Walt 

Withman59, Arthur Rimbaud60, Paul Valéry61, Paul Verlaine62, Rabindranath Tagore63  i els 

clàssics grecs. En llengua castellana ha llegit obres d’autors com Antonio Machado64
, Manuel 

Machado65
, Federico García Lorca66

, Pedro Salinas67
, León Felipe68

, Juan Ramon Giménez69
 o 

Pablo Neruda70 (Ruiza, 2004-2016). 
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 Thomas Henry Huxley (1825-1895) Biòleg britànic. Autor d’obres com Evidencies de la situació del home en la 
naturalesa y Monografia del cranc de riu.  
53

George Orwell (1903-1950) Escriptor i periodista britànic. Autor de Sin blanca en París y Londres (1933), Mantened 
la aspidistra izada (1936) y Homenatge a Catalunya (1938)  
54

 Amin Maalouf, de família àrab-cristiana. Autor libanès d’obres com “Las cruzadas vistas por los árabes” (1983), 
“León el Africano” y ,“La roca de Tanios” amb la qual va guanyar el prestigiós premi de literatura francesa “Premio 
Goncourt”. 
55

Herbert George Wells (1866-1946) Escritor, novel·lista, historiador i filòsof britànic. Autor d’obres com “The time 
machine” (1895), “The invisible man” (1897), “The first men in the moon” (1901) y “You can’t be too careful” (1941)  
56

 Informació extreta del Llibre en pdf: Ciencia, mujer y religión en tres novelas de Rosa Fabregat. Link: 
http://docplayer.es/16603093-Ciencia-mujer-y-religion-en-tres-novelas-de-rosa-fabregat.html  
57

 William Blake va néixer el 1757 i va morir el 1827. Va ser un poeta, pintor i gravador anglès.  Algunes de les seves 
obres són All Religions are One, America: a Prophecy, The Marriage of Heaven and Hell, Tiriel... 
58

 Percy Shelley va néixer el 1792 i va morir el 1822. Va ser un poeta anglès que va escriure obres com The 
Wandering Jew (1810) , The Daemon of the World (1816), Frankenstein (1818), A Defence of Poetry (1821)  
59

 Walt Withman va néixer el 1819 i va morir el 1892. Va ser un poeta estadounidense. Algunes de les seves obres 
són Leaves of Grass, Memoranda During the War i Drum-Taps.  
60

 Arthur Rimbaud va néixer el 1854 i va morir el 1891. Va ser un poeta francès que va escriure obres com Poesies 
(1863-1869), Una temporada en el Infierno (1873) i Iluminaciones (1874).  
61

 Paul Valléry va néixer el 1871 i va morir el 1945. Va ser un poeta francès que va escriure obres com Introduction à 
la méthode de Léonard de Vinci (1895), Variétes V (1944) i Corona & Coronilla. Poèmes á Jean Voilier (2008)  
62

 Paul Verlaine va néixer el 1844 i va morir el 1896. Va ser un poeta francès que va escriure obres poètiques com 
Romanzas sin palabras (1874), Canción para ellas (1891), Biblio-sonetos (1913) i Obras olvidadas (1926-1929). De 
prosa va escriure per exemple Los poetas malditos (1884), Louise Leclercq (1886) i Confesiones (1895).  
63

 Rabindranath Tagore va néixer el 1861 a Calcuta i va morir el 1941 a Santiniketan. Va ser un poeta i filòsof indi 
guanyador del Premi Nobel de Literatura que va escriure obres com El jardinero (1913).  
64

 Antonio Machado va néixer el 1875 a Sevilla i va morir el 1939 durant el seu exili a França. Va ser un poeta i 
dramaturg espanyol que va escriure obres com Soledades, galerías, otros poemas (1907); La tierra de Alvargonzález 
y Canciones del Alto Duero (1938) i en teatro, Las adelfas escrita junto con Manuel Machado (1928).  
65

 Manuel Machado va néixer el 1874 a Sevilla i va morir el 1947 a Madrid. Va ser un poeta i dramaturg espanyol 
que va escriure obres com “Alma” (1901), Cadencias de cadencias. Nuevas dedicatorias (1943) i en drama,  El 
hombre que murió en Madrid (1941).  
66

 Federico García Lorca va néixer el 1898 a Granada i va morir el 1936. Va ser un poeta i dramaturg espanyol. Va 
escriure poesia com Romancero gitano (1924 - 1927) i  Poeta en Nueva York (1929 - 1930). El seu teatre també va 
ser molt famós, amb obres com Doña Rosita la soltera (1935) i La casa de Bernarda Alba (1936).   
67

 Pedro Salinas va néixer el 1891 a Madrid i va morir el 1951. Va ser un poeta, dramaturg i narrador espanyol. Va 
escriure obres com La voz a ti debida (1933), El precio (1947) i El chantajista (1947).  
68

 León Felipe va néixer el 1884 a Zamora i va morir el 1968. Va ser un poeta espanyol que va escriure obres com 
Versos y oraciones de caminante (1920 y 1929), ¿Qué se hizo del rey don Juan? (1962) i Rocinante (1967). 

http://docplayer.es/16603093-Ciencia-mujer-y-religion-en-tres-novelas-de-rosa-fabregat.html
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Arran d’ella sorgeixen els ideals feministes de moltes dones dels anys 80. Rosa Fabregat és 

coetània a les SinSombrero71 (Balló, 2016) i moltes més dones com Las Cien de Cien72 que no 

tenen quasi cap reconeixement pel seu treball. Moltes d’elles són desconegudes i és una 

llàstima que s’hagin perdut les poques que es van animar a escriure. “Som escriptores sense 

generació perquè vam emergir sense generació” Són les paraules clau de Rosa Fabregat que no 

podrien descriure millor el que va succeir en aquell moment. O millor dit, el que no va succeir.  

Actualment, la Rosa ja no escriu però continua treballant. Ha fet una antologia dels seus 

poemes i arriben a sumar més de mil pàgines. A més de llegir la seva obra en certàmens i 

recitals. D’aquesta manera, aconsegueix seguir escampant les seves idees i evita que la silenciï 

l’oblit. 

Ens va parlar també amb il·lusió sobre les diferències del present amb el passat. Ens confessa 

que encara que la inèrcia del món continua sent dels homes, poc a poc es mouen els fils 

perquè les dones tinguin més protagonisme. Ens confessa que creu en això gràcies a tres 

esdeveniments: “Que hagi guanyat una dona, Maria Antonia Oliver73 (Òmnium Cultural, 1961), 

el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes és significatiu, que l’Olga Xirinacs74 (Associació 

d'Escriptors en Llengua Catalana) hagi estat elegida com a poeta del Dia Mundial de la Poesia i 

també que la presidenta de l’ associació de l’AELC75 és una dona, Bel Olid76 (Associació 

d'Escriptors en Llengua Catalana).” 
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 Juan Ramon Jiménez va néixer el 1881 a Huelva i va morir el 1958 a Puerto Rico. Va ser un poeta espanyol i premi 
Nobel de Literatura que va escriure obres com Elejías puras (1908), Platero y yo (1917) i Diario de un poeta recién 
casado (1917).  
70

 Pablo Neruda va néixer el 1904 a Xile i va morir el 1973. Premi Nobel de Literatura que va escriure obres com 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)  i Confieso que he vivido (1974).  
71

 Estudi de les oblidades de la Generació del 27 per Tània Balló. Pàgina web del projecte oficial: 
http://www.lassinsombrero.com 
72

Estudi de les oblidades escriptores andaluses. Article sobre Las Cien de Cien del blog “Express del gato” 
http://expressdelgato.tumblr.com/post/141712760272/cien-de-cien-poetas-espa%C3%B1olas-del-siglo-xx-y 
Festival per donar a conèixer el projecte de Las Cien de Cien: http://ellascrean.com/cien-de-cien/ 
73

 Maria Antonia Oliver va néixer a el. És una escriptora i traductora catalana guanyadora del 48è Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes del 2016. Algunes de les seves obres són Cròniques d’un mig estiu (1970) i Tallats de lluna 
(2000).  
74

 Olga Xirinacs va néixer a Tarragona el 1936. És escriptora, col·laboradora a diferents diaris i professora de piano. 
És la única dona Mestra en Gai Saber dels Jocs Florals de Barcelona (ha guanyat els tres premis del certamen literari) 
després de Mercè Rodoreda. Va guanyar la Creu de Sant Jordi el 1990. És presidenta de l’associació AEC. 
75

 Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.  
76

 Bel Olid va néixer el 1977 a Mataró i actualment té 39 anys. Es una escriptora, traductora i professora catalana i 
des de Març del 2015 la primera presidenta de l’Associació Escriptors en Llengua Catalana (AELC) que és una dona. 
Algunes de les seves obres són Una terra solitària (2010) i Vents més salvatges (2016). Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana. 

http://www.lassinsombrero.com/
http://expressdelgato.tumblr.com/post/141712760272/cien-de-cien-poetas-espa%C3%B1olas-del-siglo-xx-y
http://ellascrean.com/cien-de-cien/


Oblit és nom de dona 

29 

 

Una última aportació que em vaig emportar d’aquella acollidora tarda va ser la següent: “Hi ha 

un detall que s’hauria de tenir en compte. Les dones no volem la connotació especial de 

poetessa, JO SÓC POETA.”77 

El temps havia passat volant i gairebé sumaven dues hores d’entrevista. Havíem d’acomiadar-

nos i després d’aquesta bona estona, vaig saber, que només que el meu treball agradés a les 

nostres oblidades ja em faria feliç. 

... I d’aquesta manera, esclatà la crisi i rebel·lió de la Rosa, una dona que va refusar el 
rol de comparsa, el paper d’una figurant, en un drama en el qual n’havia esdevingut 
fins aquell mateix moment, el protagonista principal. 

Isidor Cònsul , Pròleg de El turó de les forques (1983) 
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Annex: Entrevista Rosa Fabregat pàg. 97 
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1 Fotografia de Rosa Fabregat presa al seu domicili el dia 13 de Juny del 2016. 

 

 

 

2 Fotografia de Rosa Fabregat presa al seu domicili el dia 13 de Juny del 2016 
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3 Amb Rosa Fabregat. Al domicili de Rosa Fabregat el dia 13 de Juny del 2016. 

 

 

 

4 Llibre La Capellana. Del domicili de Rosa Fabregat el dia 13 de Juny del 2016. 
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DOLORS SISTAC (1922) 

“La Dolors Sistac, tants d’anys Lolita per als consuets, tenia 
una doble militància: era la bandera de la presència i era 
l’orgull de l’acompanyant. Parlo d’un grapat d’anys, 
perquè ara, al tombant del segle, ja dec ser dels veterans 
en el seu tracte i amistat.” 

Josep Vallverdú, Ressò de Ponent  
 

Va ser una sort contactar amb la Dolors Sistac aquella tarda. Arribo a trucar una mica més tard 

i m’hagués estat impossible de trobar. Marxarà de vacances, al seu refugi, a la seva casa 

d’estiu. A Tírvia, lloc màgic. Gràcies a que encara no ha marxat, puc concertar una entrevista 

abans de la seva partida. Tenia moltes ganes de descobrir aquesta escriptora, havia llegit 

moltes revistes dedicades a ella i sobre ella.  

Aquella tarda feia molta calor, ens endinsàvem a l’estiu sens dubte. Sort que a casa de la 

Dolors s’estava fresquet. Era un pis que al principi semblava petit però que s’allargava en un 

nombre incomptable d’habitacions. Em fixava en la biblioteca que es formava al llarg de les 

parets mentre recorríem el passadís fins el menjador. A la prestatgeria es veia per exemple 

tota la seva àmplia col·lecció de Labor, guardava tots els articles que havia escrit. Em vaig 

asseure al mateix sofà que ja havia vist a les fotografies de les altres entrevistes que li havien 

fet. 78 

Tot i que ja no era la primera entrevista que feia, seguia sentint certs nervis dins meu. Suposo 

que per la falta de costum. Elles es veien tan tranquil·les responent les meves preguntes! I jo 

estava encantada d’escoltar les seves històries. Vam col·locar la càmera a gravar i vam 

començar l’entrevista. Vam parlar de Lleida en temps franquistes i de guerra. De les famílies i 

les dificultats que presentava ser dona. Em va assegurar que mai un home l’havia discriminat 

directament per ser-ho, però es veia tan estrany que una dona estudiés, que una dona es 

vulgues nodrir de coneixements... Era habitual el pensament de que la dona era el segon sexe. 

El sexe vulnerable i el que s’havia de quedar a casa: “Per l’edat que tinc he viscut d’una manera 

molt avançada. No era corrent que pogués estudiar. Les habituals carreres eren el piano o fer 

feines de casa. Quan eres una mica entenimentada ja eres considerada una mica home. Només 

els homes rebien educació i intel·ligència.” (Entrevista a Dolors Sistac, 2016) 

Ens va comentar que ella tenia un gran amor a totes les cases a les que havia viscut. Vaig 

observar el menjador. Es notava, en cada detall i com n’estava de cuidada, que a aquella casa 
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 Annex. Entrevista a Dolors Sistac realitzada per Anna Sàez. (20/6/2016) pàg. 100 
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també li tenia molta estima. Els seus pares eren de la Franja. El seu pare de Binèfar i la mare de 

Saidí. Binèfar és el primer poble de la franja on no es parla català, sinó aragonès. La seva mare 

parlava català i el seu pare, encara que l’entenia, sempre parlava en castellà. Em va fer gràcia 

aquest detall. La meva família també és bilingüe, em passa el mateix però al revés. La meva 

mare és d’Aragó i el meu pare de Catalunya. Els pares de la Dolors parlaven castellà entre ells. 

Els fills amb la mare, català. I amb el pare, encara que ell sempre contestava en castellà, 

sempre li van parlar amb català. Els seus pares no eren catalanistes. Es va tornar tan defensora 

de Catalunya perquè l’Enric Farreny, el seu marit, ho era. Per contagi, com ella diu.  

La seva infància la vàrem passar una mica ràpid. Potser hauríem d’haver aprofundit més. Em va 

explicar que vivia al costat del riu. De petita, va ser una nena molt sensible, sentimental i 

emotiva. La Dolors se sent pagesa d’origen i les seves arrels es troben a la Partida de Rufea. A 

la carretera de Saragossa hi havia una fàbrica de licors abandonada, on es van refugiar amb la 

seva família durant la Guerra Civil. Atesa la perillositat del lloc, es van traslladar a la fàbrica 

Arrufat i després, a Binèfar. Tot i viure la Guerra Civil, no va passar por, perquè era molt petita i 

no entenia del tot el que passava. El seu pare no es dedicava al conreu de les terres però, 

treballava de ferroviari. Un home que havia lluitat per avançar en la seva professió. Va passar 

per tots els graus,  fins arribar a “cap de dipòsit de les màquines”, vindria a ser com el cap 

d’estació. 

La Dolors era d’una família humil, cosa que amb la seva condició de dona dificultava els seus 

estudis. Però el seu pare, treballador com era, es va assegurar que la seva filla estudiés si volia, 

tot el que volgués: “La chica a estudiar, después ya veremos.” 

La seva mare no l’animava tant a estudiar. No li donava massa importància tampoc, situació 

habitual en aquella època. La mateixa dona era qui es posava més impediments. Aprendre a 

cosir (tasca que mai no li ha agradat), tocar el piano i fer les feines de casa; el que tota dona 

havia de saber fer. La seva mare volia per a ella un futur com el de totes les dones. Però, la 

Dolors sempre ha viscut de manera molt moderna. Avançada a la seva època. Mentre creixia 

esdevenia la dona forta, de caràcter i liberal que vaig conèixer. La seva ment oberta i disposada 

a aprendre. Sempre ha volgut estudiar. Ella mateixa va dir que no havia fet més que estudiar al 

llarg de la seva vida. Estudiar, escriure i tenir cura de la seva família. Les tres coses que més 

estimava fer. De cosir, res.  

Tot el que ens va explicar ho trobem a la seva autobiografia: Temps de llucar (2012) on relata 

complexament la meitat de la seva vida. Gràcies que el seu marit sempre portava una càmera 
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penjada al coll i retratava els moments més importants de les seves vides. L’Enric anotava 

quan es feia cada fotografia al darrera i així va ajudar a la Dolors a recordar.  

Els pares de l’Enric Farreny79 (Farreny, 1999) eren d’Alpicat. Ell va estudiar i va viure a Lleida 

des de petit. Es van conèixer mentre estudiaven setè de Batxillerat, l’últim curs. Després 

d’aquest, s’havia de fer un Examen d’Estat molt complicat. La Dolors va treure un notable i 

tota Lleida va anar a l’estació de trens a felicitar-la pel seu èxit quan arribava de Barcelona. 

Normalment, moltes dones aquest examen, ni tan sols l’aprovaven per la seva duresa. En 

l’època que estudiaven, la Dolors, ja era molt atrevida. També presumida en el bon sentit, 

portava talons i es pintava els llavis. Una dona molt guapa i intel·ligent. De seguida van establir 

amistat amb l’Enric. Amistat que, gràcies a Lluis Cortit, professor i farmacèutic, que els va 

donar una empenta, va acabar en enamorament. L’Enric sempre va donar-li suport perquè 

escrivís i estudiés. Eren companys, s’admiraven. I passejant per la facultat i debatent, la seva 

relació es va tornar més profunda. Enric Farreny té un carrer prop de la Universitat 

d’Agrònoms i també una escola a la Bordeta a Lleida. 

Dolors Sistac va començar a escriure des de ben petita. Com ens diu: “De seguida vaig 

començar a fer articles. Per mi, escriure és la vida. Ja veieu que la taula del menjador és plena 

de llibres en comptes de menjar.” Molt aviat es va dedicar a fer articles. Per ella el periodisme 

era la manera d’empaperar el món. A les parets del menjador hi havia prestatges que pujaven 

des del terra fins al sostre plens de volums d’articles i llibres seus. Hi destacaven dos volums. 

Els de revistes on la Dolors va participar: una era Tele-estel, la primera revista catalana després 

del franquisme i l’altra, Labor. En elles hi ha reportatges preciosos en color on ella escrivia i 

l’Enric hi posava les fotografies. Dolors Sistac es declara dona de tribuna. I és que mai li ha 

tingut por a fer conferències, a parlar i fer-se escoltar.  

Tele-Estel va ser un seminari català fundat a Barcelona el 1966. És la primera publicació no 

fundada per membres de l’Església catòlica, després de la Guerra Civil. El seu director va ser 

Andreu-Avel·lí Artís i Tomàs80 (Lletres catalanes).  Es tractava d’una publicació íntegra en català 

però el règim marcava certes limitacions a aquesta revista d’actualitat. No podia parlar de 

política, ni denunciar la situació de la llengua i de la cultura catalanes, ni reclamar la restitució 

de les llibertats polítiques i sindicals. Hi havia una secció de dones a càrrec d’Anna Isanda81 

                                                           
79

Enric Farreny Carbona va néixer el 1920 a Lleida. Es va fer mestre. Es va casar amb Dolors Sistac als 26 anys. L’any 
1956 va fundar a Lleida el Col·legi Sant Jordi. Fou mestre de l’Escola Normal i de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Va morir el 1975.  

80
Andreu-Avel·lí Artís i Tomàs va ser un periodista, escriptor i dibuixant espanyol, conegut amb el pseudònim de 
Sempronio. Va néixer el 1908 a Barcelona i va morir el 2006 a Sitges. De 1966 a 1970 va dirigir Tele-Estel. Al 1987 
va guanyar el Premi de la Creu Sant Jordi. 

81
Anna Isanda, periodista i col·laboradora de la revista Tele/Estel durant els anys setanta.   
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(Wikipèdia). El 1970 van clausurar la revista. Dolors Sistac va participar-hi amb textos com el 

següent: “Abans, la gent amb afany de riquesa cercava or. Avui busquen possibles indrets on el 

luxe de la neu pugui satisfer un antic desig de fugida, d’alliberament, qui sap si d’alineació 

controlada.”82 

Labor em va resultar una mica més difícil de trobar. No existeixen referències on-line però a la 

biografia de Francesc Porta (Ibars T. /., 2016) es troba tota la informació sobre la revista. Amb 

el pròleg de Miquel Pueyo ja es relaciona aquest personatge directament amb grans escriptors 

de l’època: Josep Vallverdú, Josep Lladonosa i Guillem Viladot entre d’altres. Francesc Porta va 

dirigir la revista Labor des dels anys 50,  va ser el primer president i el principal impulsor de la 

delegació de Lleida, activista cultural i social i president també del Club Tennis Lleida. 

Labor va ser una revista setmanal nascuda d’una Lleida destruïda per la guerra i la postguerra, 

que sobresortí en el panorama intel·lectual, periodístic i humà per tot el que va comportar. Va 

destacar per ser una revista completament diferent a les seves contemporànies, va esquivar de 

totes les maneres possibles la dura censura que la condicionava. La immensa quantitat de 

col·laboradors de diferents disciplines artístiques, intel·lectuals i professionals que van 

participar-hi van ajudar a l’èxit de les publicacions. Feien crítiques cinematogràfiques i 

literàries d’obres que ni tan sols eren permeses a Catalunya en aquella època pels seus 

continguts o la seva modernitat. Si van poder publicar comentaris igualment reivindicatius de 

pel·lícules o llibres va ser gràcies a la ignorància de qui censurava els seus articles. També feien 

ressenyes esportives, altres sobre la preocupació per l’urbanisme i/o la millora dels espais 

públics de la ciutat.  

Sistac va ser col·laboradora assídua de la revista des del número 45. Va titular la seva secció 

“Como ellas lo ven”. Els seus escrits83 van deixar enrere la feminitat tòpica centrada en la moda 

de París i la cosmètica per reflexionar sobre els patrons profundament imposats a les dones. 

Va fer uns comentaris sobre Colette84 (Ruiza, 2004-2016) en un escrit titulat “Perdón señora, 

olvidó su pipa”85, que quedarà adjuntat aquí. En l’article, la ironia i la sonoritat de la Dolors 

Sistac és magistral. La pipa ha estat tradicionalment un element corresponent al món masculí, 

no al femení. Fa referència a com a París o Nova York les dones tenien un paper més 

modernitzat a la societat. Al segle XX la dona va començar a vestir-se de forma més masculina 

                                                                                                                                                                          
 
82
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Colette va néixer el 1873 i va morir el 1954 a França. Va ser novel·lista, periodista, guionista, llibretista i artista de 
revistes i cabaret francès. 
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 Fotografia de l’article adjuntada al final del capítol de Dolors Sistac. 
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(pantalons, americanes...), a causa de la seva introducció al món laboral. Per a España, com la 

mateixa Dolors diu, això és encara impensable. Una dona d’aquí mai podria sentir un: “Perdón 

señora, olvidó su pipa”, perquè la modernització estava estancada en el passat al qual el 

franquisme havia rebobinat Espanya.  

Ja amb el títol es pot endevinar la força dels seus escrits i la determinació a conscienciar tant a 

homes com a dones de la igualtat perduda en aquella època i que tant difícil seria de 

recuperar. Cristina Lacasa també va fer un gran nombre d’articles periodístics a la revista, però 

d’ella ja en parlarem més endavant.  

Vallverdú va dir quan va ser entrevistat per la Teresa Ibars i l’Antonieta Jarne, autores de la 

biografia de Francesc Porta (Francesc Porta, el mirall trencat de la burgesia lleidatana, 2016): 

“Aquella seria una revista des de la qual la gent liberal podia manifestar-se, tot i que la censura 

era terrible.”86 

Labor semblava una biografia del seu director. Contenia totes les seves passions: El jazz, els 

esports, el cinema, la política i la cultura. És per això que esdevenen inseparables l’un de 

l’altre. Francesc Porta és Labor i Labor és Francesc Porta. Va acabar-se l’any 1959 amb la 

publicació del número 220. Aquest contenia la crítica d’un pla urbanístic de la ciutat que el 

mateix Francesc Porta havia dirigit. En ell es culpava l’Ajuntament de no haver fet res per 

Lleida des de molts anys enrere. “El culpable” i “Algo sobre nada” van ser els dos articles que la 

censura no va deixar passar i van portar al tancament de la revista.  

La memòria i el cap de Dolors Sistac són increïbles. Ningú diria que estàvem parlant amb una 

dona de 94 anys. La seva lucidesa sorprèn. Ens desvela el seu secret no tan secret: “Si fas 

treballar una cosa, aquesta no s’adorm”. Ella ha continuat escrivint tots els dies de la seva vida. 

Ha fet treballar el cap i per això té aquesta memòria. També ha fet treballar les cames; i gràcies 

a l’ajuda d’un bastó per caminar, no se li adormen. Sempre ha estat una dona forta i 

independent i li agradaria poder seguir servint-se fins al final. Està molt agraïda a la vida per 

tot allò que li ha donat i ha aconseguit. Es nota la seva professió de professora de català en la 

perfecció i correcció constant de la llengua. Em recorda la meva tieta que sempre em corregeix 

el lleidatà. Ens comenta també curiosos canvis del català d’abans a l’actual. Per exemple: 

“Abans no es deia àvia, deien padrina; els pares franciscans eren anomenats els frarets...” 

Va continuar estudiant després d’estar casada i amb fills. Mai no li va importar el que diguessin 

els altres. Mentre els seus fills i el seu marit l’animessin, ella continuava endavant. El 1964 es 
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Ibars, Teresa / Jarne, Antonieta (2016) Unes passions: la revista Labor com a vehicle. Pàg. 43  Francesc Porta, el 
mirall trencat de la burgesia lleidatana. Lleida: Col·lecció Guimet. Pagès editors (978-84-9975-714-8) 
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va diplomar en francès. Una segona llengua per a ella. Va ser mestra de primer ensenyament 

(de 3 a 6 anys). Es va convertir en una de les primeres dones que va aconseguir, en ple 

franquisme, llicenciar-se en Filologia Catalana el 1975. Es doctorà el 1986 a la Universitat de 

Barcelona. Va ensenyar tant francès com català. Va esdevenir professora de la Universitat de 

Lleida mentre col·laborava amb el diari La Mañana87. Va participar en la primera televisió en 

català: Català amb nosaltres88. Un programa que ensenyava català a un públic extens a través 

de la televisió. Totes les lliçons de llengua catalana ensenyades al programa didàctic s’han 

perdut, ningú les va protegir i van ser oblidades. Ens recorda el primer que havia d’ensenyar a 

la Universitat: “A l’escola de Lleida la primera lliçó de coneixement de Catalunya era insòlita. 

Era explicar què  era Catalunya, on ens trobàvem.” 

La seva carrera va acabar 5 anys abans dels previstos. Als 65 anys la van jubilar. Ella hagués 

continuat treballant, diu que li van prendre cinc anys de vida professional, després del que li 

havia costat arribar allí. La Dolors va començar a gaudir de la seva professió més tard que si 

hagués nascut home. Fins que no va ser gran, no va ser que li van començar a valorar la seva 

feina. Per ella, el seu treball era la seva vida. Gaudia ensenyant sobre Catalunya i el català, no 

volia que li prenguessin temps de la seva dedicació i esforç. Però també és conscient que “la 

cultura no ha estat mai massa valorada enlloc.“ 

Ens parla de les dificultats trobades al món literari, totalment dels homes. La dificultat que 

suposava estudiar tant per part de la família com de persones alienes que consideraven que a 

la dona no li corresponia aquest dret; fer-se lloc entre els escriptors i que aquests la valoressin; 

el refús de moltes editorials cap als seus llibres per haver estat escrits de la mà d’una dona; la 

desigualtat justa o injusta als certàmens... Per això com a dona, gairebé no ha tingut 

reconeixement: “La gent oblida molt aviat. No ets mai allò que els homes representen. Ni 

abans ni ara. Tot i que ha canviat una mica. Sempre serem el segon sexe. Hi ha violència sexista 

d’ambdós sexes, però habitualment és la dona qui rep. Als països catalans la dona ha volgut 

estudiar una carrera i d’alguna manera sobresortir des de temps enrere, però l’home no l’ha 

deixat.” Dolors Sistac va ser l’única dona col·laboradora del diari La Veu de Catalunya89 
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La Manyana és un diari amb notícies i informació de Lleida i de les comarques de Lleida, amb actualitat de 
Catalunya i Espanya. Va ser originalment fundat al 1938 per la Premsa del Moviment. Extret de la seva pàgina web 
oficial: http://www.lamanyana.es/ 
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Català amb nosaltres era un programa per ensenyar català a un públic extens a través de la televisió. En aquest 
vídeo es recorda Català amb nosaltres i altres programes per aprendre català: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memories-de-la-tele/memories-tele-recorda-periodista-esportiu-quique-
guasch-programa-catala-amb-nosaltres/433491/ 
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La veu de Catalunya va ser un diari en català publicat a Barcelona des del 1899 fins l’any 1937. Va ser fundat per 
Narcís Verdaguer, Joaquim Cabot i Jaume Colell. La dictadura franquista va posar fi al diari pel seu idealisme 
polític contrari al règim. 
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(Biblioteca de Catalunya, 2009), ple d’articles de la societat catalana d’actualitat, quan només 

era una nena de 15 anys. 

Aquest segon pla com a dona l’ha fet inevitablement feminista. Defensora de la dona. Amb 18 

anys mentre feia el Batxillerat es va publicar el seu primer article al diari: Feminismo y cultura. 

Aquest feminisme és més aviat la defensa de la dona amb cultura. Dolors Sistac ha llegit  totes 

les grans feministes del món. Uns grans referents seus van ser les germanes Brontë, Cims 

borrascosos90 o Murasaki Shikibu, La historia de Genji91, per exemple. 

Als certàmens literaris la dona té desavantatge, segons ella ens comenta. Afirma que “Els 

certàmens gairebé mai els guanyava una dona i això feia que cada cop s’hi presentessin 

menys.” Això ens fa plantejar dues possibilitats. Que els homes tenen més influència o que les 

dones no s’hi han pogut dedicar tant. Una barreja d’ambdues. No era corrent que les dones 

estudiessin, així que la mostra de cultura que és l’escriptura tampoc era habitual en elles. 

Només els homes rebien educació i podien desenvolupar la intel·ligència. Seria la descripció 

habitual de “Mujer Florero”. Una cançó de Ella baila sola92 (Wikipèdia, 2016) amb aquest 

mateix nom reflecteix la realitat d’aquestes dones. M’inunda de tristesa que encara n’hi hagi 

però també m’alegra pensar que la majoria lluiten per ser dones independents que poden 

valdre’s per elles mateixes (Ella baila sola - Mujer Florero, 2014). Una traducció de “Mujer 

Florero” en català seria dona d’interior. Aquella que es dedica a la casa i als fills. També es pot 

servir per expressar la dèria de voler tenir la casa neta i les feines acabades.  

La societat de l’època era tradicionalista, evidentment masclista. Però Dolors Sistac era valenta 

i molt crítica. “El fet de ser una mica entenimentada ja feia que et consideressin una mica 

home”, ens diu Sistac. Ens explica que moltes vegades preferia les amistats del sexe masculí 

que del femení. Potser perquè amb els homes podien compartir més temes sobre els quals 

parlar. 

Quan va rebre la Creu de Sant Jordi93 (Òmnium Cultural, 1961), la Dolors considerà que no li 

havien donat en valorar els seus veritables mèrits, sinó per ser la vídua d’Enric Farreny. Una 

trista realitat. El nom de Sistac no es recordava, però el de Farreny sí. Ella sempre havia lluitat 

per defensar el seu nom. I ho ha continuat fent en tots el seus escrits des dels 17 anys quan ja 
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Brontë, Emily (1847). Cims borrascosos . Ed. 28. Barcelona, 2008: La Butxaca 
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 Shikibu, Murasaki (1000) La historia de Genji Madrid: Atalanta (Traducción al castellano (2005)) 
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"Ella baila sola", duet musical femení format per Marilia Andrés i Marta Botía. Actiu des del 1996 fins al 2001. 
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El Premi Creu de Sant Jordi és una distinció anual que atorga la Generalitat de Catalunya a aquelles persones i 
entitats socials que pels seus mèrits, han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat 
especialment en el pla cívic i cultural. 
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s’hi va dedicar més professionalment. Volia fer tots els possibles per ser ella mateixa i ho ha 

aconseguit. 

Els moments més durs de la vida de Dolors Sistac són clars. Potser a conseqüència d’aquests ha 

esdevingut una dona tan forta. El primer va ocórrer el 1975. Enric Farreny va morir abans de 

poder veure la fi del franquisme. Patia una malaltia de cor incurable, tot i això continuava 

ensenyant a la Escola Normal94 (Wikipèdia, 2016). Fins que al juny d’aquell any, va morir. Va 

ser molt dolorós per ella i els seus fills perdre’l de forma tan prematura.  

La segona desgràcia que va viure va ser només deu mesos després. Joan Enric Farreny i 

Sistac95, (Consell superior d'investigacions científiques, 1976) el seu fill, va morir escalant al sud 

de França. El sentiment més dolorós per una mare, perdre un fill. La va destruir i d’això, una 

mai es recupera del tot. Dolors Sistac estava molt orgullosa d’ell per tot el que havia estudiat i 

fet a la seva vida. 

L’Enric pare havia estat qui havia contagiat tota la família l’amor per la Geografia i la Història. 

L’amor per Catalunya i els Pirineus. Allí, la Dolors va trobar-hi el seu refugi. Abans que morís 

havien comprat una casa a Tírvia96. En llatí, vol dir tres camins per arribar-hi. Tírvia la tenia 

enamorada, quasi no la van poder gaudir plegats, però va ser molt important a les seves vides. 

La Dolors vol que quan ella mori les seves cendres siguin enterrades al costat d’un arbre 

d’aquest poble.  

Abans que l’Enric morís, estava treballant en les cançons de pandero. Ell havia fet tot el treball 

de camp. Havia investigat pels pobles de Catalunya i preguntat les dones de les confraries. Va 

morir abans de poder acabar-lo, i el va deixar a la Dolors. Ella va fer la seva tesi doctoral sobre 

les cançons de pandero (Les cançons de pandero o de tambor, 1997). Va acabar-la amb èxit i 

es va convertir en una especialista del tema, i ella diu que a la seva manera. 

Les cançons de pandero o de tambor són cançons cantades per les majorales de les confraries 

del Roser quan sortien a fer captiri a les festes (de Corpus, Major o d’algun Patró), a les noces i 

bateigs o amb motiu de la visita d’autoritats civils o eclesiàstiques. La recaptació era amb 

motiu de la construcció o renovació del cambril o la capella. Després de fixar el preu de cada 
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L’Escola Normal va ser una institució educativa encarregada de la formació de professorat ja sigui per a la 
educació bàsica o secundària. El seu propòsit era establir les normes de l’ensenyança, d’aquí el seu nom. Va ser 
creada per la Generalitat de Catalunya el 1931 i va ser dissolta en acabar la Guerra Civil espanyola el 1939.  
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Joan Enric Farreny i Sistac, (1952-1976) estudià a Barcelona Ciències Biològiques, va ser professor al Departament 
de Botànica de Barcelona.  
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Tírvia és un vil·la i municipi de la comarca del Pallars Sobirà, Lleida, Catalunya. Està situat al nord-est de la 

comarca. Informació del Google Maps: 
https://www.google.es/maps/place/25595+T%C3%ADrvia,+L%C3%A9rida/@42.515408,1.238764,16z/data=!3m1!4
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cançó, les majorales improvisaven cançons en honor dels assistents, que tenien, en general, un 

contingut de lloança. El cant, d’una melodia més aviat monòtona, era acompanyat amb la 

percussió d’un pandero. D’aquest penjaven cascavells i cintes i era cobert de pell per les dues 

bandes, on solia figurar una pintura de la Mare de Déu del Roser i un pom de flors a l’altra 

banda. El text era una cançó breu de cinc a catorze versos heptasíl·labs de rima assonant (en 

general, de vuit).97 La temàtica de les cançons era variada: religiosa, amorosa, d’enginy o per 

endevinar, etc. 

Va viure en un món ple de dificultats per les dones escriptores, però la Dolors Sistac sempre ha 

tingut molt bona relació amb molts escriptors de Lleida i voltants. Per exemple amb Francesc 

Pané98 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) i amb Josep Borrell 99. Amb aquest últim 

va preparar un llibre sobre escriptors de Lleida: Tres poetes simbolistes (Borrell & Sistac, 1986). 

“L’escriptor Josep Vallverdú juntament amb el meu marit van ser professors de català del que 

era l’Estudi General, que després seria la Universitat. Li tinc un gran “apreci” al Vallverdú, era 

un gran amic del meu marit. Tinc un plec de cartes que ens enviàvem.” Jaume Magre i Servet100 

(Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) també va ser un bon amic de la parella. La Dolors 

ens explica que sovint li deia: “El llegir farà perdre l’escriure. Has d’anar a poc a poc...”. Quan 

ella era impacient. A Jaume Magre li ha d’agrair una beca per anar a França per formar-se més. 

En aquell moment ella estava embarassada. Tant Jaume Magre com el seu marit la van 

acompanyar en aquell  viatge. 

Passes de vellut (1994) és un llibre que recull els articles periodístics de la Dolors Sistac, 

majoritàriament publicats als diaris de Lleida. El pròleg de Josep Vallverdú  és la millor manera 

de començar a llegir una escriptora com ella. T’introdueix a la seva vida i la seva personalitat a 

poc a poc, fins arribar al toc que només un amic com era ell podria crear. De manera personal, 
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 Informació extreta de la Enciclopèdia Catalana consultable online en el link: 
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=que+son+les+can%C3%A7ons+de+pandero [Data de consulta: 23/09/2016]. 
Per conèixer el repertori antic de cançons de pandero és indispensable la consulta de les obres de Valeri Serra i 
Boldú (nascut a Castellserà, l’Urgell el 1875 i va morir allí mateix el 1938. Ha estat un dels més destacats estudiosos 
de folklore català i el seu treball publicat ha estat la salvació d’una part important del llegat cultural popular de les 
terres de parla catalana), que –entre altres treballs dedicats al folklore del Roser– té una monografia del 1907 –
publicada en facsímil, el 1982, per Olañeta Ed.– sobre Cançons de pandero, cançons de ronda. Més recent en el 
temps és el treball de Dolors Sistac, Les cançons de pandero o de tambor. Estudi i noves aportacions (Ed. 1. Lleida, 
1997, Editorial Institut d’Estudis Ilerdencs). Un exemple n’és la cançó de la confraria del Roser d’Ulldemolins: “En 
nom de la confraria/ de la Verge del Roser,/ llicència us demanaria/ si no en fóssiu vós també; /llicència us 
demanaria /i no us en vull demanar, /prou ho dieu amb la cara / que ja podem ben entrar.”  
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Francesc Hilari Pané i Sans va néixer a Les Garrigues el 1955. És un poeta i polític català. Llicenciat en Filologia 
Catalana. Ha treballat com a professor d'ensenyament secundari a Lleida. És catedràtic d'institut de llengua i 
literatura catalana en excedència. Ha sigut també diputat al Parlament de Catalunya (2006-2010).  
99

Josep Borrell i Fontelles va néixer al Pallars Jussà el 1947. És un polític català militant del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC). versos heptasíl·labs de rima assonant 
100

Jaume Magre i Servet va néixer a Cervera el 1924 i va morir a Lleida el 1999. Fou un polític i promotor català. 
Escriptor del llibre Diccionari d’escriptors de Lleida de l’A a la Z. 
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ens prepara per a la màgia real que llegirem a les línies dels seus articles. Articles d’opinió amb 

molta informació i descripció que ens deixen retratada l’escena i la causa. En Vallverdú ens 

presenta el llibre així:  

“Dolors Sistac, en els seus articles, parla amb coneixement, humor, lirisme o 
sornegueria, del Pallars i de la seva gent, i dels seus problemes traient el nas entre 
la prosa estovada de complaença amb què descriu aquells indrets”.  
 

Vallverdú detalla curiositats del llibre Passes de Vellut com la següent:  
 

“Dolors Sistac fa seu el saludable lema que una admirada col·lega sintetitzà en 
l’epígraf general dels seus darrers articles, ”Un pensament de sal, un pessic de 
pebre“101. Sempre fidel a la seva condició de persona des de la realitat de la dona. 
Diu en referir-se a la desapareguda escriptora: ”Fidelitat exemplar que sols els qui 
hem après a consumir-nos en el foc de les paraules podem encertar a entendre del 
tot.” 

 
El llibre està dividit en diferents apartats segons la temàtica. El primer, “Boires a la ciutat”, 

parla de les terres lleidatanes. Cada article ocupa una o dos fulls màxim. Breus però suficients. 

Aprofitades en tots els contexts. Sistac ha estudiat molts escriptors ponentins que sovint 

esmenta en els seus escrits. Assenyala que la major part d’aquests adoren el fenomen 

característic de la nostra ciutat. Aquella boira que en tants escrits ha servit d’inspiració. 

Esmenta un expert en escriure sobre la boira: Jaume Agelet i Garriga102, reconegut lleidatà. Ens 

reviu com ella mateixa va escriure sobre el fenomen en aquests versos: “Aquelles tardes 

d’hivern, quan tot sembla emergir i flotar. Quan els sorolls ens arriben esmorteïts i que, de nit, 

la boira, cansada d’arrossegar-se, retroba el cel i esdevé rosada i transparent, quasi 

violeta...”103  Fàcilment et transporten els seus versos a la ciutat, si hi has estat a ple hivern. 

Tan propi de Lleida, que els lleidatans ja han après a estimar-la sense pensar en les molèsties 

que causa.  

“Els llampecs lírics sempre em faran respecte”104, diu en un altre article. Com l’espontaneïtat i 

la flexibilitat de la llengua la sorprèn i l’encanta. Quan parla de l’escriure és com si parlés d’un 

tendre amant, que vas descobrint a poc a poc i segueixes sense acabar-lo d’endevinar del tot. 

Es refereix a un verb aleshores inexistent en el diccionari general. La curiositat m’envaeix i el 

busco per si, ara, ha estat acceptat. Però no, fer mel continua essent mel·lificar. Haurem de fer 
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 Nota al peu núm. 35.  
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alguna cosa perquè mel·lar sigui un nou verb. Igual que li va semblar a Dolors Sistac. És una 

paraula tan curiosa, que m’ha agradat. No he pogut resistir-me de comentar una altra de les 

paraules que destaca. Gaudeixo llegint-les. Oriònids, també anomenat pluja d’estels, estels 

fugaços. O Papurrot, espantaocells en Pallarès. 

Dolors Sistac ens parla de la natura, de la malenconia i de l’enyorança, de les festes populars, 

de la parla valenciana i dels escriptors ponentins, però sobretot parla des de la seva condició 

de dona, de les dones. És una dona transparent, tant en persona com en els seus escrits. Diu el 

que pensa sense embuts i això fa que sigui fresc i sincer tot el que escriu.  

El següent capítol, és “Temps de lectura”. Espero no equivocar-me quan em penso que hi 

trobaré referències a un gran nombre d’escriptors de tota època. Em fa envejar el seu saber 

literari, la manera com explica cada característica de l’obra o escriptor en concret. És detallista 

i això permet que retrati l’obra a la perfecció. “No és morir el que ens fa mal: / Ens fa més mal 

la vida” Poemes d’Emily Dickinson 105  (Ruiza, 2004-2016) (Traducció de Marià Manent, 

Barcelona, 1979). Destaca aquests versos de la seva obra. Amb Pep Coll delata l’amor que 

comparteixen pels Pirineus. Parla també d’una oblidada clàssica, així anomena a Murasaki 

Shikibu106 (Ruiza, 2004-2016), que era escriptora de literatura clàssica japonesa. Em fa gràcia 

que destaca l’editorial d’aquest llibre com jo també vaig fer amb La Sal: Edicions de les dones, 

pel mateix motiu. L’editorial al·ludida és Espai de dones, Edicions de l’Eixample. El seu objectiu 

és semblant. Volia descobrir i fer descobrir autores i obres poc traduïdes, de dones, a 

Catalunya.  

Destaca Madame Bovary, novel·la feminista, l’antic pecat permès als homes però castigat 

severament a les dones: l’adulteri. Aquestes novel·les mai passaran de moda. Ens parla d’una 

coincidència del destí que jo desconeixia, Màrius Torres i Miguel Hernàndez van néixer el 

mateix any 1910 i van morir justament 32 anys després de la mateixa malaltia. Una 

coincidència en el món de la poesia que em crida l’atenció per l’estima que tinc a Màrius 

Torres. Nom de gran poeta i el del meu institut. “Un llibre de poesia és sempre un misteri per 

descobrir”107. Dolors Sistac comenta també obres de Jordi Pàmias, Kenizé Mourad, Mercè 

Rodoreda, Montserrat Roig i altres escriptors. 

El tercer capítol ens parla dels seus orígens: “El Pallars retrobat”. Descriu la seva bella terra en 

totes les etapes de l’any i es veu com se l’estimava. També esmenta que Lleida s’oblida de tant 

                                                           
105

Emily Dickinson va néixer el 1830 i va morir el 1886 a Massachussets, Estats Units. Va ser una important poeta 
americana. 
106

Murasaki Shikibu va néixer sobre el 973 d. C. a Kioto, Japó. Va ser una escriptora de literatura clàssica japonesa. 
Va escriure la primera novel·la en japonès. 
107

Pàg.62 Passes de vellut 
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en tant i que es màgica sota la lluminària de Festa Major. Ens apropa una mica més als exòtics 

jardins de Tírvia i a l’apel·latiu per als pallaresos com era cherokees.  

L’últim apartat parla sobre “Objectes perduts”, m’imagino andròmines de tota mena. Aquí es 

veu d’on prové el títol ja que anomena una rosa vermella, d’aquelles que semblen de vellut. 

Des de cartes de Rússia fins al viatge a Londres, de balderes rèpliques fins hores amargues. 

Més que objectes perduts són memòries viscudes i retrobades aquí. Aquest llibre ens duu una 

mica més l’essència de Dolors Sistac, a més de contenir i de transmetre la seva saviesa de tal 

manera que resulta un plaer aprendre.  

Després de compartir el nostre amor pel periodisme s’acostava el comiat. Ens va ensenyar casa 

seva molt amablement, perquè contemplessin tots els llibres i reculls que amagava. A cada 

racó on miraves hi havia coses per explicar. Finalment, el sol es ponia i a casa m’estaven 

esperant. Hora de tornar. Gràcies pels records compartits, Dolors. Va ser una tarda molt 

especial.  

 

“Salvar de la bufanda del temps les proses 
curtes que tan bé reflecteixen el pensament i el 

cor de l’escriptor, és encertat, útil, necessari.” 

Josep Vallverdú, Pròleg de Passes de Vellut (1993) 
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5 Fotografies preses al domicili de Dolors Sistac el dia 20 de Juny del 2016.  

 

 

6 Fotografies preses al domicili de Dolors Sistac el dia 20 de Juny del 2016.  
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7 Fotografies preses al domicili de Dolors Sistac el dia 20 de Juny del 2016.  

 

 

8 Amb Dolors Sistac. Al domicili de Dolors Sistac el dia 20 de Juny del 2016. 
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9 Article "Perdón señora olvidó su pipa", Dolors Sistac (Labor)108 
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 Consulta de la revista Labor a la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida [7-09-2016] 
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CRISTINA LACASA (1929-2011)  

“El jo líric de Cristina Lacasa pren cos i substància en la pedra humil, en l’espiga 
i l’arbre immolat, en l’au innocent i l’animal sacrificat a l’hora de rituals 
ferotges conduït pels humans. Aventuro que ara mateix seria difícil per a ella 
deslligar la ‘dona real’ sadolla d’amors i caritats, de la saviesa profunda que ha 
emmotllat el seu esperit com una irradiació de l’Univers. Els versos d’ara 
traspuen més que mai una tendència a la perfecció” 

Dolors Sistac 

Cristina Lacasa és indubtablement el major misteri de la meva recerca. L’he anat descobrint 

pausadament i encara tinc la sensació que se m’escapen moltes coses. Nombrosos detalls de la 

seva vida que es va endur amb ella mateixa. El primer que em va cridar l’atenció d’aquesta 

autora és la seva escriptura. Les seves obres són naturals i reflecteixen les seves creences 

espirituals que transmeten una aura de misteri, màgia i mística. 

Lacasa va néixer el 12 de maig de l’any 1929 a Terrasa, Barcelona. Aquesta data em va costar 

molt de trobar, ja que era una dona presumida i no li agradava dir la seva edat. La seva família 

era d’origen aragonès. Va viure els seus primers anys a Saragossa i després, es va traslladar 

definitivament a Lleida. Eren tres germans: Francisco, Blanca i ella. Des dels tretze o catorze 

anys va mostrar el seu interès per la poesia i la prosa i va començar a escriure, com hem sabut 

a través de les seves amistats. 

El seu neguit per la ciència també era notable en la seva escriptura. Li interessaven molt els 

secrets de la ment humana i ja relacionava, per exemple, la dieta ideal que cada persona havia 

de prendre segons el seu grup sanguini en aquells anys. Es va llicenciar en Psicologia a la 

Universitat Central de Barcelona ja de gran. 

Va col·laborar en diverses revistes literàries, espanyoles i estrangeres. Durant molts anys va 

publicar articles literaris al diari La Mañana de Lleida. Suposem també que escrivia a la revista 

Labor sota el pseudònim de “CrisLa”,  tot i que no hem pogut confirmar-ho.  

Qui em va parlar d’ella per primer cop va ser la seva veïna i amiga, Rosa Mari Martínez. Gràcies 

a ella vam conèixer el pensament de l’escriptora. Les seves famílies es coneixien des de feia 

temps i sovint dedicava els seus llibres als pares de la Rosa, el Paco i la Lola, en mostra del seu 

afecte. La Rosa Mari tenia a la Cristina com una espècie de germana gran i confident. La 

proximitat de les seves cases facilitava la seva amistat i les seves visites eren diàries tan des de 
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petites com al final. Llegien i comentaven juntes les seves obres. L’amiga ens explica que la 

Cristina de jove tenia una garsa, la Pepa, que volava lliure dins de casa seva.  

Per a la Cristina, la seva veïna també va ser font d’inspiració, i li demanava que fos la 

protagonista de les portades dels seus llibres. Tant En el Centro del Arco Iris com en La infinitud 

del pétalo posa amb un vestit blanc, melena clara i arrissada en un paisatge natural molt verd. 

Juntes compartien moltes vivències i també moltes passions. A la Cristina li encantava 

practicar el ioga, la vida tàntrica, la coneixença dels horòscops i era amant de la Filosofia.  

Malgrat la poca promoció que feia la Cristina Lacasa de la seva obra, és la primera de les meves 

autores en publicar i la única que escriu en llengua castellana. Hi ha llibres realment antics que 

ni tan sols tenen ISBN i parlen de Lleida encara com Lérida. 

La Rosa Mari em va permetre l’accés a la totalitat del gran registre de la seva obra. Data la més 

antiga del 1953: La voz oculta (Lacasa, 1953). És la primera obra publicada però la segona 

escrita. La primera fou El retablo de Melisendra (1951) però no se’n troba cap exemplar i 

només està datada dos anys abans. El llibre La voz oculta recull una antologia del seu cicle 

d’obra poètica fins aquell moment, caracteritzada majoritàriament per elements característics 

d’escriptura juvenil: “un ímpetu incontenible y una mágica sinceridad” com diu Miquel Lladó109 

(Universitat de Lleida, 2006) al seu pròleg. Base de la veritable i pura única poesia possible a la 

fi. El llibre fa que la gent en parli ja que no abundava la lírica femenina espanyola. Ell mateix va 

escriure la petita anotació i l’edició de l’obra i requereix:  “La veritable poesia, careix o no de 

sexe?” Acaba amb la seva conclusió que la Naturalesa mai no va dotar el sexe femení 

d’abundància en les arts de l’escriptura però reconeix el gran valor intrínsecament poètic 

d’aquesta obra.  

En aquestes referències em fa la impressió que es delata el que crec que és un escriptor o crític 

amb cert escepticisme vers la capacitat de les dones no sorprenent a l’època.  El pròleg signat 

el dia de Nadal del 1952, cita Hegel110 (Ruiza, 2004-2016) de la següent forma: “La poesia es 

més antiga que la prosa –deia Hegel. Com espai, la poesia és anterior al pensament; com a 

temps, es remunta a la infància del món. És més antiga llavors, que el propi home. ”  

Diu que l’obra de la Cristina Lacasa està dotada de poesia instintiva i especulativa. La primera 

és la visió sobrenatural del que diem natural i la segona és com una ciència, un interrogant. 

Està sorprès dels dos ressorts que descobreix a la poesia de la Cristina: el cor i el cervell. 

                                                           
109

 Miguel Lladó va néixer a Castelldans el 1919 i va morir a Andorra el 1999. Va ser un escriptor català que va 
escriure obres com Yo y mi perro  (1947) i va fer publicacions al diari La Mañana i la revista Labor. 
110

 George Wilhelm Friedrich Hegel va nàixer a Alemanya el 1770 i va morir el 1831. Va ser un filòsof alemany que va 
escriure obres com La Fenomenologia de l’ Esperit. 
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Sembla que ell rarament troba en les dones, que l’instint i la intel·ligència siguin simultanis i de 

grau altament desenvolupat, com troba en la nostra poeta. Afirma que viuen en ella junts però 

no en pau perquè la seva ànima és jove, massa jove. I és que Cristina Lacasa té en aquesta obra 

només 24 anys i ja presenta dots d’excel·lent escriptora i pensadora.  

En la seva obra es presenta una dualitat psíquica i racional que recorda a les escriptures 

pròpies de la filosofia grega primitiva. L’escriptura de Cristina Lacasa és filosofia. Es planteja 

qüestions cosmològiques i de raó de ser, de les quals moltes vegades, no obté cap resposta. 

Miguel Lladó declara finalment com a poeta a Cristina Lacasa descrivint així la seva poesia: 

“Habla sencillamente. Cada palabra ha pasado por su sangre, ha atravesado su carne, ha 

rezumado por su piel, como un sudor heroico.”111  

No puc passar per alt la seva definició també de Lacasa com “un cerebro varonil y un corazón 

de niña”, com si el seu gran intel·lecte fes que fos poc dona i la seva ingenuïtat massa nena. 

Cristina Lacasa, com totes les dones escriptores d’aquells temps, no va tenir gens fàcil fer-se un 

lloc a la societat que sempre ho dificulta tot al sexe femení. La seva poesia és de temàtica 

propera: parla de la seva família, de paisatges i d’ambients que l’envolten, dels primers amors, 

de la seva ànima i també de Déu. M’agrada particularment la comparació que fa en el tercer 

dels trenta poemes recollits a “Horas nocturnas”, compara els pètals que van caient d’una flor 

amb les hores del temps que se’ns escapen: 

La noche es una enorme margarita 

con pétalos de horas. 

Mudos y negros pétalos 

que desprendo uno a uno y doy al aire, 

después de haberlos impregnado  

con el aroma de mis manos 

y haber dejado en ellos  

una angustia, o un éxtasis, 

una esperanza, un sueño. 

 

Y el aire se los lleva y los remonta 

hasta el azul, 

o los arrastra, golpeándolos, 

contra la áspera tierra... 

¡Pobres pétalos,  

carne de mi existencia! 

Siempre a merced del soplo de los vientos, 

ante una ruta virgen de pisadas, 

envuelta en el misterio de la niebla. 
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 Lacasa, Cristina. La voz oculta (1953) La editora Leridana: Lleida. Prefaci, pàgina 7. 
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La noche es un océano creciente 

De sombras y silencios 

que nace en el crepúsculo 

de los días efímeros. 

Y en cada ola fugitiva late 

un suspiro, un adiós, un pensamiento. 

La noche es una nave gigantesca 

donde nos embarcamos 

sumisamente. 

Y recorremos sin notarlo apenas, 

La mitad de ese río turbulento 

Que hemos llamado vida.  

 

Potser és per la meva joventut que fa que senti en aquest llibre una Cristina Lacasa molt 

propera a mi. M’agrada la simplicitat dels seus versos decorada només amb la seva gran 

elegància. Em crida l’atenció també el format antic del llibre convertit en relíquia. El paper 

esgrogueït pel pas del temps i el preu marcat de 24 pessetes li dona una autenticitat, una 

essència de record i un valor incalculable. 

El segon llibre del que disposo és publicat el 1958, Los brazos en estela (1958), quan l’autora 

tenia 29 anys. J. S. B. són les inicials darrere les que s’amaga el primer comentari de l’obra que 

he llegit a la solapa del llibre. Aquest, ja no fa distincions de sexes i es refereix a Cristina com 

una dona valenta, madura i de gran intel·ligència. Defineix la seva obra com l’accés a una 

vigorosa, amplia i límpida ànima de dona. L’obra està mancada d’ampul·lositats i de freds 

circumloquis tècnics. La seva sensibilitat es veu contrastada per la seva força i empenta. Juan 

R. Gabernet112 (Ajuntament d'Alguaire, 2007) defineix la seva poesia com una espontània sobre 

naturalitat que ignora si ha estat pretesa però que s’entrega i contagia als lectors.  

El pròleg de Jaime Ferran113 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) destaca la sensibilitat 

de l’autora i la seva visió de la realitat. La poesia mostra fervor religiós, melangia, records 

d’infantessa i passió. La temàtica predominant és la seva infantesa i joventut humils. En la 

primera secció retrata Lleida amb el Pont Vell i la Seu Vella: 

Por todos los caminos llegaba la noche 

al pueblo entregado, pero en el puente viejo 

se detenía como a la entrada de una iglesia 

y haciendo acopio de silencios oscuros 

hechizaba el agua del río plácido, 
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 Juan R. Gabernet va ser un jesuïta nascut a Lleida que presidí la renovació de les Congregacions Marianes. 
113

 Jaime Ferran va nàixer el 1928 a Cervera, Lleida i va morir a el 2016. Va ser un escriptor català que va pertànyer a 
la Generació del Mig Segle. Va escriure llibres de poesia com Desde esta orilla (1952),  Canciones para Dulcinea 
(1959) i de prosa Angel en España (1960). 
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transportando a su seno la enigmàtica cara de la luna. 

Luego, misteriosa, quietamente, 

Ungía casa tras casa, 

Humildemente alzadas con medrosos adobes. 

També parla de la seva dolça àvia de la qual recorda la tendresa de les seves blanques mans; la 

seva mare estricta que només intentava assegurar el bon futur de la seva filla i protegir-la; el 

seu pare que recorda gran i fort, poderós i protector, al qual ja trobava a faltar; el ninot pobre 

que sempre l’acompanyava de petita i que portava uns bolquers, aviat va haver de ser pel seu 

germà; la monja severa que l’educava a l’escola juntament amb les seves companyes; relata 

també la seva primera comunió i dedica poemes a Déu i als àngels.  

La segona part és l’adolescència, i es defineix com la perfecta adolescent tímida e innocent; 

parla de la boira que s’alça a Lleida en diferents poesies i la compara amb els seus dubtes i 

secretes inquietuds; el pas del temps, de les estacions, també apareix als seus poemes. En 

l’apartat de “La llaga”, els problemes amorosos fan la seva primera aparició; la passió s’amaga 

entre els seus versos i també el desamor que sembla ser el que dona títol a l’apartat.  L’últim 

capítol del llibre és “La cruz”: On parla del destí incert, de la religió, la solitud i la reflexió 

espiritual. Apareixen també els primers versos dedicats a la mort, que en el primer llibre, més 

innocent, ni tan sols s’esmentava.  

Un resplandor que perdonó la noche (1959) és el seu tercer llibre i va quedar finalista al Premi 

Ciutat de Barcelona. L’any en què està datat (1961), hi apareix en nombres romans: MCMLXI.  

En aquesta obra notem com les experiències de Cristina han avançat. Parla més del dolor 

contingut, de les tortures i espines clavades que amaga. Ara, quan parla de la infància, no es 

fixa solament en la seva, sinó que ella és una mera observadora. La càrrega emocional 

augmenta, sobre pors i desenganys. Es l’obra que conté més patiment. La mort i el pas del 

temps també són presents al final de la publicació. A la vegada que declara una filosofia pròpia 

propera al Tempus Fugit i al Carpe Diem. Cristina Lacasa mai no es va casar, potser perquè 

l’escriptura i les seves preguntes sense resposta no van donar lloc a que succeís.  

Conec l’existència de dues antologies espanyoles de la seva obra: Mientras crecen las aguas: 

Antología poética de 1953 – 1976 (1977) i la Antologia Cósmica de Cristina Lacasa (2000). 

D’aquesta última en ressalto l’edició a Mèxic. El pròleg i estudi el va realitzar Fredo Arias de la 

Canal114 (La Nueva España Noticias, 2011) i la compara amb Sèneca i altres grans poetes i 

explica com tots formen poesia a partir de la meravella del cosmos. 
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 Ha estudiat filologia clàssica i hispànica. 
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Jinetes sin caballo (Lacasa, 1979) y Los caballos sin brida (Lacasa, 1981) són les seves dues 

obres narratives per excel·lència. De Los caballos sin brida hi ha un annex al final del treball 

d’una nota bibliogràfica al diari La Vanguardia en què la Cristina es alabada per la seva gran 

dosificació de realitat i paranormalitat en la seva narració (Notas bibliográficas: Los caballos sin 

brida, 1981). En destaquen també les seves influències endògenes i exògenes (internes i 

externes) 115, és a dir, la capacitat de proporcionar al lector una història fantàstica sense deixar 

de tocar de peus a terra.  

La següent publicació és un suplement al número 4 de la “Corona del Sur”116( Màlaga, 1981). 

Cristina busca altres sortides per l’edició dels seus llibres. L’exemplar que tinc, ella mateixa el 

dedica i hi explica que es tracta de breus impressions poètiques sobre el seu viatge a París 

quan tenia 51 anys. Va anar-hi amb dues amigues seves, María Álvarez117 i Carmen Gaudens118, 

amb qui va compartir totes aquelles experiències úniques.  

Ens convida al viatge tot mostrant la il·lusió amb què el va viure. Va anar-hi l’agost de 1980 i 

feia molt sol, cosa que no s’acostuma a veure a la capital de França. Ens confessa que aquesta 

terra era la seva utopia i que li hagués agradat anar-hi sent jove. Ens explica les seves 

impressions davant la impactant Torre Eiffel, la bella Place de la Concorde i la vida del Museu 

del Louvre. Destaca la Mona Lisa com l’imant del museu que atrau tots els amants de l’art i els 

turistes. París encanta la nostra autora que acaba l’obra amb “París ne change pas!”.  

En aquell moment, Cristina Lacasa és guanyadora de diversos premis més: Premi Ciutat 

Mudéjar de Terol el 1972, Juan Alcover de Palma de Mallorca i una Hucha de Plata en 1982. La 

Fundació Juan March la va pensionar el 1964 i el Ministeri de Cultura li va atorgar el 1981, una 

ajuda a la creació literària, com sabré després de les entrevistes realitzades a les seves 

amistats.  

El seu poemari En un plural designio (1983) va ser publicat a Madrid. El va dedicar a tots els 

nens que no gaudien dels drets humans més essencials i en reclamava la seva defensa i 

protecció. Es basa en històries reals i algunes imaginàries que va investigar i va fer que 

sorgissin els seus poemes. Fa referència al dret a la igualtat, sense distinció de raça, de creença 

o de nacionalitat; el dret a ser alletat, a tenir nom, a jugar (té en el nen un valor de catarsis o 

de realització espiritual); dret a l’escola, a no ser discriminat pel sexe, dret a la infància, a la 
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 Annex pàgina 128 
116

 La “Corona del Sur” és una editorial andalusa nascuda en 1980 per acollir tota una sèrie de llibres de poesia i 
narrativa espanyola i hispanoamericana d’autors novells o reconeguts. Informació extreta de la pàgina web oficial 
de l’editorial: http://www.editorialcoronadelsur.es/coronadelsur.html  
117

 Maria Álvarez era una amiga i companya de Cristina Lacasa nascuda a Lleida.  
118

 Carmen Gaudens era una amiga i companya de Cristina Lacasa nascuda a Lleida. 

http://www.editorialcoronadelsur.es/coronadelsur.html
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integritat i a la pau, dret a ser defensat entre d’altres. Explica històries que reflecteixen la 

concepció, fosques prehistòries, però en algun poema també hi ha amor a la parella i al nen 

que ha de venir. 

DERECHO A LA INFANCIA 

Existen terremotos 

Desflorandores de ciudades y de vidas. 

Los niños sacudidos quedan huérfanos. 

 

Existen los monzones  

En ciclos torrenciales, dando la consigna 

de todos los diluvios: 

Los niños diluviados se sumergen en lodo 

o lloran orfandades sin remedio. 

 

Existen unas guerras 

en crecimiento, acometiendo olivos 

y mordiendo palomas. 

Rojas nieblas de arena 

y muerte, de desesperanza 

van invadiendo las esquinas del mundo. 

 

Los niños desnutridos y asaltados 

jamás conocerán el fulgor de la infancia. 

 

La seva veïna i amiga, Rosa Mari Martínez, ens explica que la Cristina sentia que com que 

escrivia en castellà, la seva obra no era prou entesa a la ciutat on residia. No va saber o no la 

va poder promocionar suficient, ja que amb la quantitat de llibres escrits i publicats és 

incomprensible la seva desconeixença. Compartia companyes escriptores, com Dolors Sistac o 

Rosa Fabregat, que van ser posteriors, tot i ser de la mateixa generació. És a dir, Lacasa va ser 

de les primeres escriptores que van aconseguir publicar. Tot i això, la gran quantitat de 

participació a la premsa i les ressenyes d’autors nacionals ens fan pensar el contrari. Tenia un 

sentiment de solitud, però rebia reconeixement a la premsa com per exemple a La 

Vanguardia. En un article informatiu de 1964 del sopar anual organitzat per la revista Ciudad, 

anomena l’entrevista que van fer-li a Cristina Lacasa i reconeixen el seu mèrit com a 

escriptora119 (Cristina Lacasa en la cena de Navidad de la revista Ciudad, 1964). Com ens 

mostra El noticiario de Cataluña, Lacasa era també la primera participant de les activitats que 

organitzava l’Institut d’Estudis Ilerdencs120.  
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Dolors Sistac va fer una ressenya al diari La Manyana (2002)  del llibre La infinitud del pétalo 

(Lacasa, 2002) on comentava els detalls que més li havien agradat de l’escriptura de la poeta i 

declarava que les dues estaven al mateix bàndol: “Joiosa recuperació! Sap prou bé que, per 

aquest costat, ambdues combreguem al mateix altar”. Declarant així que les dues són 

escriptores, són dones, i tot superar les adversitats no veuen la seva obra reconeguda com es 

mereixen. 

Mantenia relació amb la locutora de ràdio, Chus Borrell. Qui a banda de dirigir el programa 

radiofònic és filòloga, coach certificada per l’Institut Gestalt de Barcelona i presidenta de 

l’associació Dones Terra, entre altres. Eren amigues i compartien també aficions. Quan la Chus 

es va casar, va demanar a la Cristina que li escrivís uns versos que pogués llegir el dia de la 

cerimònia al seu marit. Mentre els llegia, la Cristina va aixecar-se i va interrompre perquè veia 

que la núvia estava nerviosa i no els llegia bé, així que amb la seva gran personalitat va acabar 

de recitar-los.121 Va formar part de la Tertúlia Onda Rambla 2001 (Borrell C. , 2001) on la Chus 

Borrell va entrevistar a grans personalitats femenines de Lleida. Dolors Sistac, Rosa Fabregat i 

Cristina Lacasa hi van coincidir en una de les tertúlies organitzades per La Caixa. La Cristina 

sona a la gravació amb una veu entretallada i amb uns matisos lleugerament aguts sense 

perdre la seva pròpia musicalitat. Té una veu molt personal. Parla en un accent castellà 

aragonès i ens explica com busca la totalitat en els seus poemes. Explorar tots els temes del 

seu interès i expressar tot el que el seu pensament reclama. Es manifesta clarament defensora 

de la igualtat de sexe i de la visibilització  de la figura de la dona. 

Antònia Palau122, (Palau, 2003) escultora, va interpretar i representar els poemes de Cristina 

Lacasa amb la seva obra de ceràmica Jardí Mineral V: Cristalls i poemes (Lacasa & Palau, 2006). 

Palau va aconseguir amb la barreja d’aquestes dues disciplines artístiques que les paraules de 

la Cristina Lacasa cobressin forma i poguessin ser percebudes materialment. Podem trobar un 

vídeo que mostra el treball al blog de l’escriptora: (Blog de Cristina Lacasa: Tejedora del decir 

del planeta, 2007). Cristina Lacasa va ser una dona molt moderna a pesar de l’època que va 

haver de viure. Va ser avançada al seu temps a les xarxes socials en obrir l’esmentat blog a 

Internet i vendre-hi les seves obres online. Això li facilitava el contacte amb ciutats de l’exterior 

i ampliava així les seves relacions llunyanes. 

Cristina Lacasa durant molts anys va treballar com a administrativa als Jutjats de Lleida, 

després d’aprovar les oposicions, com em va dir la Chus Borrell. Era una escriptora partidària 
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 Informació extreta del vídeo en DVD del casament  Chus i Miquel (2005) cedida per la Chus Borrell. 
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 Antònia Palau és una ceramista que va estudiar a la Escola Oficial d’Arts i Oficis de Barcelona del 1970 – 1972. Ha 
obtingut diversos premis com el diploma de “Maestra Artesana” el 2012.  
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del misticisme, la creença de la unió directa entre una persona i Déu. La unió es podia 

aconseguir si es renunciava a la vida complicada de la ciutat i s’acceptava la simplicitat i la 

plenitud que aporten la natura i els cicles naturals a les nostres vides. L’allunyament dels  

defectes com l’avarícia, l’ànsia de poder i l’arrogància  podia aconseguir virtuts com la saviesa i 

el goig o l’èxtasi de l’alegria de la unió amb Déu. Podríem dir que la seva filosofia era hedonista 

ja que buscava el plaer mitjançant la saviesa i s’allunyava del materialisme i la superficialitat. A 

través la meditació trobava la calma i tranquil·litat que faltava a la ciutat i aconseguia fer de 

casa seva el seu lloc tàntric i perfecte pel culte a la ment i l’exploració d’un mateix.  

Els seus poemes han estat traduïts a molts idiomes: francès, anglès, italià, polonès i xinès. Per 

exemple el seu recull poètic en italià és Gli ardenti enigmi (2003). Al xinès va traduïr els seus 

poemes el catedràtic de Llengües occidentals de la universitat de Pekín, el Dr Zhao Zhenjiang 

que va venir a Lleida personalment per conèixer-la i la va incloure a la seva antologia: 

Antologia de la poesia femenina d’Espanya en el segle XX (2001). Ella escrivia únicament en la 

seva llengua materna, la castellana. Aquest motiu li feia pensar que potser el seu èxit a Lleida 

es mostrava contingut. L’obra de la Cristina Lacasa és molt extensa però no va saber arribar als 

lectors de la seva ciutat. Per això buscava un públic que es relacionés també en castellà i va 

conèixer diverses escriptores i filòlogues de parla castellana, remarcant el seu vincle amb Sud 

Amèrica, amb les que de seguida va establir una profunda relació d’amistat tant epistolar com 

personal. Contactar amb elles va ser una gran sort, vaig veure els seus noms als pròlegs dels 

seus llibres i que contestessin els meus correus electrònics explicant la seva relació amb la 

Cristina em va ajudar a conèixer-la.  

Candelas Gala123 (Department of Romance Languages) és la catedràtica de Wake Forest 

Univesity, a Carolina del Nord, Estats Units d’Amèrica. Es van conèixer quan Candelas Gala va 

ser convidada a fer una conferència en la Universitat de Lleida sobre l’obra de la Cristina, atès 

que ja havia inclòs a la nostra poeta en una antologia anterior. Aquesta, va ser organitzada 

l’any 2000 des del departament d’Anglès i Lingüística per la professora Nella Bureu. Aquell dia 

va adonar-se d’aspectes importants a la personalitat de la Cristina: la seva passió i coneixença 

de temàtica natural, orgànica i dels animals. Ella mateixa ens explica en el seu e-mail: “Me fue 

Cristina a recoger a la estación y me llevó a desayunar. Recuerdo que cuando pedí un café y un 

zumo de naranja, me advirtió de que no debiera mezclar ambas cosas pues se trataba de 

liquidos muy ácidos y fuertes para el estómago”. L’assistència a la conferència va ser 

concorreguda, probablement entre altres, plena pels alumnes de la Universitat. Va sortir a 
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sopar amb un grup proper d’amics de la Cristina que es reunien per discutir diversos temes i 

finalment es va allotjar aquella nit a la casa de la professora Bureu.  

Abans de conèixer-la personalment, Candelas Gala es proposava escriure un llibre sobre dones 

poetes que al final no va acabar i on ja incloïa la nostra poeta. Va fer diferents assajos sobre 

autores i la Cristina es trobava entre elles. Les publicacions formen part d’un moviment de 

gran interès sobre les poetes espanyoles dels 80 als Estats Units, on es van publicar estudis 

sobre poetes anteriors al renaixement del 1980 i que van ser oblidades.  

Cristina Lacasa va col·laborar al Women Writers of Spain (Galerstein, 1986) i a The Feminist 

Encyclopedia of Spanish Literature (Ihrie & Pérez, 2002), ambdues editades a la universitat de 

Carolina del Nord. El nom de la Cristina als EEUU es contemplava entre altres com María 

Beneyto124 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Elena Andrés125 (Poemas del alma, 

2006), Ana María Fagundo126 (Domínguez Luis, 2015) (a qui li dedicà el poema “Dejo aquí la 

palabra” de Fuentes Siderales), entre d’altres.  

La Cristina i la Candelas Gala van mantenir una relació epistolar. Gala conserva totes les cartres 

a la seva residència als EEUU. La inclinació de la Cristina per les ciències no oficials com 

l’astrologia i el pensament oriental eren evidents. En la seva espiritualitat còsmica es veien 

reflectides la seva fe i les seves creences tant personalment com en els seus escrits. Les dues 

tenien en comú l’interès per la física quàntica, més enllà d’allò purament científic, es tractava 

d’un enteniment poètic d’aquesta.  

Candelas Gala ens explica que un dels seus llibres tracta de la connexió entre poetes de la 

Generació del 27 i la física. “Diría que el interés de Cristina por estos aspectos cósmicos 

conectaba con la corriente llamada New Age”- ens afirma. Aquesta corrent denominada en 

català com Nova Era, es refereix a una ideologia nascuda durant la segona meitat del segle XX i 

principis del XXI. Es coneguda també com la Era d’Aquari i neix de la creença astrològica 

segons la qual quan el Sol travessa un signe del zodíac al següent es produeixen canvis a la 

Humanitat. El moviment influiria directament en el comportament i la consciència dels éssers 

humans. Hi ha dues teories: la primera diu que encara no hem arribat a la Era d’Aquari (el Sol 
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 María Beneyto va nàixer l’any 1925 a València i va morir el 2011. Va ser poeta i novel·lista d’obres com Ratlles a 
l’aire (1956) llibre amb el qual va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona i La dona forta (1967). Va ser membre 
d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.  
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 Elena Andrés va nàixer a Madrid el 1929 i va morir el 2011. Va ser una poeta espanyola escriptora d’obres com El 
buscador (1959) i Dos caminos (1959). 
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 Ana María Fagundo va nàixer el 1938 a Santa Cruz de Tenerife i va morir el 2010 a Madrid. Va ser professora, 
catedràtica de la Universitat de Califòrnia, filòloga anglesa i espanyola, poeta i novel·lista. Va escriure obres com La 
miríada de los sonámbulos (1994) i Literatura Femenina de España y las Américas (1995). Va ser directora i 
fundadora de la revista literària Alaluz.  
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segueix travessant la constel·lació que comprèn Piscis) i que ho farà al voltant del segle XXVII. 

L’altra teoria diu que ja vam entrar en l’era el 4 de febrer de 1962. (Wikipèdia, 2016) 

Cristina Lacasa va dedicar a Candelas Gala un poema al seu llibre Seis voces que han perdido 

puerta y eco (2006). Finalment acaba la carta escrita, s’acomiada de nosaltres la Candelas, 

gràcies a qui he pogut completar gran part del treball. Acaba de parlar-nos de la poeta de la 

forma següent: “Sentí mucho su muerte aunque era algo que se esperaba por el deterioro de su 

salud. Fue una mujer con mucha entereza y fuertes convicciones, con un gran amor por la vida, 

la naturaleza, los animales, los seres humanos y por el cosmos, del que se sentía parte muy de 

lleno”. 

La pròpia Candelas Gala va realitzar el pròleg del llibre Las fuentes siderales (Lacasa, 2012) de 

tal manera que permetia conèixer una mica més la nostra poeta. Ens endinsa en la seva ment, 

en la seva cosmovisió de com els humans estem destinats a buscar un pla sagrat. Defensa els 

desvalguts, es contraria a la llei del més fort que amenaça el nostre món, suporta la vida 

davant l’avortament, li agrada exaltar els seus amics amb la poesia i també l’exaltació de parts 

del cos de les quals a vegades n’obviem la importància. Per exemple, el colze ens permet 

abraçar i el moviment dels ulls allibera l’ànima. En aquest llibre cada poema està curosament 

dedicat a algun amic o familiar seu. 

EL CODO 

Si hacia mitad del brazo no existiera 

su mágico y sensible movimiento, 

no podría la mano, otro portento, 

auscultar, abarcar, ser gran remera. 

 

Sin su total prodigio no se diera 

el abrazo de amor, que es instrumento 

del corazón, su fuego y su contento. 

Dando su apoyo al brazo dondequiera. 

 

El codo tan alfa como omega 

que permite el avance, el retroceso. 

Y la circunferencia y la alianza. 

 

Entre el hombro y la mano el codo entrega 

Equidistante su flexión de acceso 

al mundo de la acción y su esperanza. 

 

El seu cristianisme místic la porta a desxifrar el que ella anomena “una Conciencia en diálogo 

con el Universo” i que tracta d’apropar-nos als seus sonets. Però no només va fer el pròleg del 
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llibre, sinó que al final hi ha un apèndix amb l’estudi complert de la seva obra en el que ens 

desvetlla secrets de la seva escriptura i màgia personal: “”Epifanías, cosmogonías, 

gin/ecologías: la escritura poética de Cristina Lacasa”. Escrit, sospito, per la realització de la 

conferència en què es van conèixer personalment per primer cop. 

Peggy Von Mayer catedràtica de la Universitat de Costa Rica, va conèixer també a Cristina 

Lacasa. Va llegir la seva obra a través  del doctor Alfonso López Marín,un professor espanyol de 

la Universitat de Costa Rica. Desconeixem com el professor va saber de l’existència de Lacasa 

però al 1990 va enviar-li un article sobre “La lengua castellana ante el V Centenario del 

Descubrimiento de América” i li demanava que enviés la seva obra per presentar-la en un 

programa de televisió que ell tenia.   

Van intercanviar un parell de cartes i ella el va animar a escriure sobre la seva obra, però López 

Marín ho va anar endarrerint. Llavors va ser quan li va encomanar a Peggy von Mayer que 

interpretés Ramas de la esperanza (poemas ecológicos) (Lacasa, 1984). Ja al 1994, Von Mayer 

es va veure immersa en un món que va seduir-la, va escriure l’article i li va enviar a la Cristina 

Lacasa. Es va publicar en un suplement cultural del Diario de Málaga i va començar la seva 

relació epistolar, segons ella mateixa ens va confirmar.  

Von Mayer va escriure també una ressenya del llibre Despertando la rosa y el instante (2006) 

on explica com es tracta la trobada amb l’amor als seus poemes. La passió s’expressa com una 

ona d’emoció humana però alhora com un fenomen còsmic. Mostra la part vulnerable del 

sentiment i, així, la seva realitat més pura. La catedràtica explica també com l’esperit i 

personalitat de la poeta estava immensament reflectida a la seva obra: “La infinitud del pétalo 

(2002) induce a construir nuestra propia espiritualidad, mediante una toma de conciencia 

importantísima, ya que la luz que emana de sus palabras es transformadora, vivificante y 

poderosa”. El diàleg amb la sagrada realitat ens apropa a la resposta de preguntes com: D’on 

vinc? A on em dirigeixo? Es pot interpretar d’infinites maneres però el fet de buscar la llum, la 

filosofia del Carpe Diem i l’expectativa d’una raó de ser són indiscutibles al seu pensament. La 

Cristina va respondre amb els següents versos aquestes mítiques preguntes: 

Hacia el Sol, hacia un polen celestial, 

explorando el Camino, peregrina 

en pos de una Señal definitiva. 

 

Sobre Las fuentes siderales: Un espacio dialógico con la conciencia (2012) explica com ens 

porta al camí de la Consciència, “así, con mayúscula, para diferenciarla de la conciencia común, 

pues se refiere a la exploración de la realidad desde los niveles sutiles del Arte, de la Poesía 
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desde la perspectiva de quien contempla con ojo agudo su realidad circundante y de otras 

realidades intangibles, de más difícil acceso y complejidad”. L’enigmicitat de la poesia de la 

Cristina transporta als lectors a trobar els seus propis enigmes i alhora, a com resoldre’ls. La 

ideologia de Cristina comprén una barreja de tots els seus coneixements que podria formar 

una nova i pròpia doctrina en la que ciència i esperit es trobarien units. En aquest llibre Lacasa 

fa un poema curiós que imita el Soneto de repente de Lope de Vega: 

SONETO IMPROVISADO 

Un soneto me pides al instante 

y un soneto te escribo sin porfía 

y te lo entrego fiel, con alegría, 

porque el amor me dicta, desbordante. 

 

Me lo pediste tú, no Violante, 

que lo pidió a la plena maestría 

de una pluma genial; y es osadía 

encontrar por mi parte consonante 

 

Mas la encontré y asuo esa victoria 

con humildad; humilde es mi soneto,  

si bien no me exigió requisitoria. 

 

Pasó el instante ya con su secreto 

pero no el sentimiento, que en la gloria 

de su luz monumento elevó al reto. 

 

Gràcies a Peggy Von Mayer descobrim d’on sorgeix la seva trajectòria espiritual. Quan tenia 14 

anys, la Cristina va conèixer a una professora que li va ensenyar mecanografia i taquigrafia 

però, a més, la va introduir en l’estudi de la Teosofia i li va descobrir les lectures de 

Krishnamurti127. Ella era molt jove i alguns d’aquells llibres estaven prohibits a Espanya. Quan 

es va fer una mica més gran va estudiar per correu a l’escola Teosòfica, els Rosacruces Amorc, 

la Vedanta, etc. Totes aquelles filosofies i escoles que sentia afins. Sense deixar de viure la seva 

pròpia realitat, plena d’amors i desenganys, de problemes, morts d’éssers estimats i soledat; 

però alhora de gratitud i bons records.  

El senyor López Marín va viatjar a Lleida, al voltant de l’any 2002, amb la seva dona per trobar-

se personalment amb ella i després li va portar a Von Mayer una fotografia de Cristina Lacasa 

que  va col·locar a la seva “galeria personal”, juntament amb altres persones importants per a 
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 Krishnamurti va nàixer el 1895 a l’ Índia i va morir el 1986. Va ser un filòsof, un pensador i mestre religiós. Va 
escriure obres com La llibertat primera i última llibertat i La única revolució. Informació extreta de la pàgina web 
oficial: http://www.jkrishnamurti.org/es/about-krishnamurti/biography.php  
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ella com ho eren Lilia Ramos, Eunice Odio y Evelio Ramírez. Ella mateixa li va comunicar a 

través d’una carta: “Y ahora tú, que brillas en mi vida con esa luz espiritual única, que te 

pertenece porque emana del fondo de tu alma. Gracias por esa foto bella que me recuerda 

todos los días que hay esperanza, que todavía quedan seres nobles y buenos por los que vale 

la pena vivir”. La Cristina va aportar part de la seva cultura a Amèrica, mitjançant la donació de 

la Peggy dels seus llibres a la Biblioteca General de la Universitat de Costa Rica i un altre a la 

Biblioteca de la seva Facultat.  

A la primera correspondència que es van enviar la Peggy i la Cristina, ella li explicava que 

estava a punt de sortir publicada Sin lastre en la cascada (tres laderas de un pálpito) (Lacasa, 

1995). Les “tres laderas” són: els gossos, els arbres i les aus. La Cristina s’havia sentit vibrar 

amb els tres éssers i a vegades, se sentia com un arbre, per exemple. Arrelat a una terra i que, 

a poc a poc, creixia estenent les seves branques per arribar al cel.  

D’aquí naixia la seva inquietud holística (del tot o que considera una cosa com un tot). D’això 

tractava també Ramas de esperanza (1984), llibre utilitzat al Departament d’Espanyol pels 

estudiants de la Universitat d’Oregó, del qual s’alegrava molt d’haver transmès l’amor cap a la 

naturalesa als altres, com ens afirma Von Mayer als seus correus.  

Tant Peggy Von Mayer com Candelas Gala m’expliquen la predisposició de Cristina vers els 

seus amics i com tots els dilluns es reunien a casa seva per meditar i parlar de temes 

transcendents. Llegien grans mestres espirituals com Hermes (El Kybalion), Vivekananda, Buda, 

Crist, Sivananda, etc. De tot això va escriure en un llibre sobre la Tradició Sagrada de la 

Humanitat: Set poemes sobre els set principis de Hermes, poemes sobre Buda, Lao-Tsé, 

Krishna, Pitágoras, etc. També va escriure sobre la seva biografia interior i sobre Jesucrist i 

l’Evangeli.  

UNIDA AL UNIVERSO 

Está Platón a mi costado, amigo 

esencial, que me apoya y que valoro. 

Es de mi vida sol, un gran tesoro 

que en diario transcurrir bendigo. 

 

A mi pan da su harina que del trigo 

procede y maduró en el campo su oro, 

en mi latido es puro afán sonoro, 

vertiéndose a favor de cuanto digo. 

 

Porque yo digo amor y amor y en todo 

lo creado me vierto y acomodo 
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hasta sentirme unida al Universo. 

 

Soy río, árbol y páharo, conciencia 

abierta hacia los seres, residencia 

humana, que os entrego en este verso. 

 

L’interessaven la Teosofia, l’Hermetisme, el Budisme, d’Hinduisme i altres grans tradicions 

espirituals. La Cristina estava plena d’una llum interna que deia que era viva gràcies a la força 

de l’Amor i el Bé, conceptes universals plenament filosòfics. Va confessar a Peggy en una altra 

carta les vicissituds que havia patit al llarg de la seva vida, i és que no hem d’oblidar que va ser 

una nena en una guerra fratricida civil amb totes les penúries d’una llarga postguerra. “Viví en 

mi vida muchas frustraciones de toda índole, hasta llegar a la soledad. Nada me fue donado 

gratuitamente por el destino. Todo requirió gran esfuerzo y trabajo. Los amores fueron todos 

arrebatados por la frustración y hasta por la muerte...” Però era un dona forta i que va 

aconseguir sortir lluitant de tots els maldecaps. Com ella mateixa ens especifica, va aconseguir-

ho gràcies a l’autoconeixement: “Sí sé que el encuentro con mi alma, conmigo misma, es la 

experiencia que más bien me ha aportado”. 

En el seu ampli registre literari trobem mostres de dibuixos artístics realitzats per la pròpia 

autora, com per exemple un autoretrat, que he afegit a l’annex (Lacasa, Caballo) (Lacasa, 

Autoretrato). Entendre la vida com ho feia Lacasa és gairebé impossible si no mires a través 

dels seus propis ulls. Com més t’apropes a ella, més comprens l’enrevessament del seu 

extraordinari pensament.  

Finalment vaig saber que Cristina Lacasa va morir un 20 de desembre del 2012 (Article Obituari 

de Cristina Lacasa, 2012), va deixar enrere els seus amics, companys, familiars i amors però no 

va marxar mai dels seus cors. La Cristina, que tant lamentava en algunes de les seves primeres 

obres el dolor que causava l’amor, va morir deixant escrits que la mostraven enamorada i feliç. 

La poetessa mor, però la seva obra queda per sempre més, el compendi de 
tota una vida literària que per damunt de l’inexorable pas del temps és la 

transcendència vital de qui l’ha creat. El testament literari de Cristina Lacasa. 

Josep Maria Solé i Sabaté, Pròleg de Las fuentes siderales (2012) 
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11 Fotografia de Cristina Lacasa. Extreta del llibre Despertando la rosa y el instante (2006) 

10 Fotografia de Cristina Lacasa. Extreta del llibre Pleamar del silencio (1990) 
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12 Fotografia de Cristina Lacasa. Extreta de la contraportada del llibre La infinitud del pétalo (2002) 
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CONCEPCIÓ G. MALUQUER (1914 - 2004) 

Benvinguda a les lletres catalanes, Concepció! Tant de bo que aquest llibre no 

sigui el teu comiat definitiu a la literatura sinó la represa després d’un llarg 

silenci! 

Pep Coll – Xavier Macià (1990) 

 

Vaig saber de Concepció G. Maluquer a través de Rosa Mesalles. Va ser una llàstima no poder-

la conèixer personalment, però la seva essència m’ha arribat igualment gràcies a l’homenatge 

Papers en un calaix de Rosa Mesalles durant el premis literaris del 2014128 i a la Revista URC129, 

que recull tota la seva biografia. Papers en un calaix130 és una representació en viu i recital de 

les obres de l’autora. En aquesta documentació que he obtingut, he trobat l’explicació i 

mostres fins i tot de la seva obra inèdita i vivències de la seva infantesa que m’han ajudat a 

crear aquest capítol. Totes les referències com Records d’infantesa provenen o bé del vídeo o 

de la revista literària URC, número 19.  

Les seves obres m’han ajudat a poder retratar aquesta gran escriptora lleidatana. La Rosa 

Mesalles inicia l’homenatge de Papers en un calaix amb unes paraules de Mercè Rodoreda: 

“Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir amb la màxima simplicitat les coses essencials.” 

El poema “Vent del Nord”, és recitat a l’homenatge després d’aquestes paraules. Sembla 

premonitori de la seva mort. Com si Maluquer  sabés que un abril de 2004 l’esperaria:  

“Avui, per què és abril i se m’aturen les ales sobre un prat, 

Un vol d’esquelles assaja semitons de marge a marge 

I esquerda les fronteres del silenci” 

Aquests homenatges són un camí per la coneixença de més escriptors lleidatans. A més de 

portar a la vida les seves obres, permeten que joves actors i músics de Lleida hi puguin 

treballar. Faciliten que la nostra ciutat mostri la cultura que s’amaga darrere tants ciutadans 

que a vegades ni tan sols coneixem.  

Mirant Papers en un calaix és difícil no emocionar-se. Rosa Mesalles va aconseguir mostrar la 

Concepció G. Maluquer de la forma més pura i natural. Apropant-te a l’escriptora mitjançant la 

seva poesia. El 2014 feia 100 anys del seu naixement. Tres actrius sobre l’escenari van 

                                                           
128

 Vídeo homenatge “Papers en un calaix” de Rosa Mesalles durant els premis literaris del 2014 a Lleida. 
129

 URC, revista literària (2004). De la terra i del vent. Reivindicació de l’obra de Concepció G. Maluquer: perspectiva 
i projecció. Núm. 19. Lleida: Pagès editors. Ajuntament de Lleida.  
130

 Rosa Mesalles. (2014). Premis literaris 2014 [DVD]. Ajuntament de Lleida. [5/10/2016]. 
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apareixent a mesura que avança l’obra. Una representa la infantesa, l’altra la joventut i, 

finalment la maduresa. Parlen des dels seus punts de vista, tots, de Concepció G. Maluquer. 

Una Concepció més jove o menys, amb més o menys força, més o menys abatuda...  

Comença amb la seva infància, amb un piano alegre i natural que ens transporta als seus 

orígens pagesos. Els poemes encenen l’escenari amb la seva musicalitat i frescor. Els 

descendents de Maluquer, que viuen a Barcelona i a Salàs de Pallars, es troben entre el públic 

assistent. 

Concepció González Maluquer va nàixer el 1914 a Salàs de Pallars, Pallars Jussà, i va morir el 

2004 a Barcelona. La seva vila de teules i terra era famosa per la seva anual Fira de Bestiar de 

Peu Rodó131 (Ajuntament del Pallars, 2007). Ella era de casa Montsó , una de les millors del 

poble. La seva mare era casada amb un enginyer d’ascendència mallorquina i fill de militar, 

Francisco de Asís González. El seu pare havia vingut a treballar al Pirineu amb la companyia La 

Canadiense132 (Wikipèdia, 2016) per construir la pressa de Talarn. Va morir prematurament 

l’any 1918, víctima de la mortífera epidèmia de grip que va sofrir el país. Concepció era la 

major de dues germanes. L’anomenaven “Xiteta” de forma afectuosa quan era petita. La seva 

germana menor s’anomenava Carme i estaven molt unides. Als 4 anys ella i la seva germana 

petita vivien amb la mare i l’àvia materna, la Quima, una dona també vídua i de caràcter ferm. 

Trobem aquesta descripció a la biografia de la URC, on ella mateixa la va descriure així:133 

La seva infantesa va marcar la seva vida. Es veu reflectida a les seves obres, sobretot a les 

primeres i després amb certa melangia en les darreres. Constantment escrivia sobre el seu 

poble i el definia així: “Un poble envoltat de vinyes verdes i d’oliveres grises, i abocat damunt 

l’aigua remorosa del torrent de la Solana”134.  

Des de ben petita mostra les seves inclinacions artístiques. Podien provenir del seu avi patern, 

un militar que havia escrit una pila d’obres de teatre. Li agradava escriure i pintar. Ja de gran, li 

va confessar a Pep Coll135 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), un altre escriptor 

pallarès, que li hagués plagut si l’haguessin deixat estudiar a l’escola artística Massana de 

                                                           
131

 La Fira de Bestiar de Peu Rodó o Fira del Salàs és una trobada anual de firaires que exposen béns i mercaderies 
durant un temps. Les fires són tradicionals a Catalunya i sovint celebrades. En aquest cas, en aquesta fira 
antigament és mostrava el bestiar com a mercaderia (cavalls, bous, vaques...) com a producte de consum i també 
com força de sang (per ajudar a conrear o fer de medi de transport). 
132

“La Canadiense” era com anomenaven l’empresa elèctrica “Riegos y fuerzas del Ebro” ja que el principal 
accionista de la companyia era el Canadian Bank of Commerce of Toronto. Va ser fundada a Canadà el 1911. “La 
Canadenca” és el nom en català amb què  també s’ha conegut  aquesta companyia. 
133

 URC. Concepció G. Maluquer pàg. 23 
134

 URC. Concepció G. Maluquer pàg. 22 
135

Pep Coll i Martí va néixer al Pallars Jussà el 1949. És un escriptor català llicenciat en Filosofia i Lletres. Autor 
prolífic que ha cultivat tot tipus de gèneres literaris. El seu món literari i vital són Els Pirineus. 
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Barcelona. En tenia les aptituds. Però la seva mare i la seva àvia no la van ajudar gaire amb les 

seves vocacions artístiques. Consideraven que la seva aptitud intel·lectual havia de ser 

aprofitada en una professió més “seriosa i útil” i li deien que havia de ser mestra. Una carrera 

en aquell temps, ben reconeguda per a les dones intel·ligents. 

Dins del recull Records d’infantesa136, parla de la seva àvia. La descriu tant físicament com 

mentalment. L’àvia era estricta i Concepció G. Maluquer s’escapava per fer trapelleries. Tenien 

una relació seriosa. Parla de la seva mort i de com sempre la va recordar, després de fer-li un 

petó al seu front fred.  

 

L’ÀVIA 

L’àvia Quima semblava fràgil –cos menut, gest suau- però era dura com el petit diamant 

rosa del seu anell de núvia. Al poble li deien “Donya Quima”. Era l’única “donya” amb 

autèntic senyoriu de tots aquells verals. I també era la única pubilla de casa bona i amples 

heretats. Viuda, no havia de compartir ni discutir decisions. Ella i jo batallàvem una guerra 

sorda. Ella no em perdonava ni la mínima falla. Jo continuava fent els meus fets 

entranyables (gambar amb la quitxalla del poble aprenent “coses lletges”). 

 

Un dia es va morir. Tothom plorava. Jo no. No podia. La mare ens va acompanyar a la 

meva petita germana i a mi, a la sala gran. Allà, sobre un improvisat cadafal envoltat de 

quatre ciris encesos, l’àvia Quima jeia guarnida amb el seu vestit de seda negre passat de 

moda, la seva mantellina de blonda al cap, el seu rosari d’atzabeja entre les mans, les 

seves mitges negres... em va estranyar que no li haguessin posat sabates. Més tard em van 

dir que no n’era el costum. Però llavors em va semblar una badada imperdonable. Segur –

pensava- que si hagués pogut aixecar-se de nou, cridaria la seva filla –la meva mare- 

manant-li: “porta’m les meves sabates, nena!” 

 

La mare ens va dir que li féssim un petó, que així, sempre més ens en recordaríem. I sí que 

me n’he recordat. Tota la vida! No oblidaré mai la gelor d’aquell front del qual havia 

desaparegut, per sempre, el séc, tan seu!, d’autoritat indiscutible. 

 

Va estudiar la carrera de Magisteri. Els dos primers anys amb l’ajut d’un mestre al seu poble 

natal. Després, es va traslladar a Lleida per acabar-la. La cursava al carrer Cavallers, durant la 

proclamació de la Segona República. Es va allotjar a l’internat de monges de la Sagrada Família, 

lluny del seu poble i dels seus familiars.  

A Records d’infantesa parla de la fosca vestimenta i dels llibres pesats que portaven a les aules 

tristes. La República va marcar un temps temperat i d’alegria. Nois i noies seien per fi junts a 

les aules. “El primer amor ens esperava sota els porxos del Carrer Major”, relata l’actriu de 

Concepció G. Maluquer, ja des de l’adolescència.  

                                                           
136

Records d’infantesa és una obra poètica autobiogràfica inèdita fins a la publicació de la revista URC, número 19. 
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Als 20 anys obté el títol de mestra amb relativa facilitat i es presenta a les oposicions per la 

prestigiosa Escola Normal de Mestres de la Generalitat137. La selecció d’alumnes d’aquesta 

escola era molt rigorosa i la seva preparació, molt dura. A casa seva es podien permetre 

ampliar la seva formació. A Barcelona va descobrir el valor del català com a llengua de cultura i 

la dignitat i l’orgull de ser dona. Va començar la seva etapa de sensibilització més feminista. 

Finalment, en sortirà amb una excel·lent preparació i una plaça segura de mestra. “Aquella 

jove, i tots els joves del seu temps són els de la generació mutilada. Estroncada per aquella 

impúdica i vergonyant sotragada històrica”, va retratar Rosa Mesalles a l’homenatge.  

La guerra, esclatada el 1936, li va generar complicacions a l’hora d’exercir el seu ofici. Es 

refugiava en un cafè amb la resta de veïns buscant una fràgil seguretat. Concepció G. Maluquer 

ho va descriure com: “Érem com fantasmes eternament desvetllats”, a la seva obra inèdita.  

Es trobava en l’últim curs de l’Escola Normal, un cop superades les oposicions. El caràcter 

catalanista de l’Escola feia que davant el franquisme els seus títols fossin posats en dubte. Tres 

anys després, al 1939, durant la postguerra, la seva formació i participació a l’Escola 

Catalanista ja no li eren favorables. Va haver de justificar i implorar avals per poder treballar a 

Barcelona com li hagués tocat. Va haver de marxar a l’Alt Berguedà. 

 

Es va casar amb Lluis Jordana, tècnic de Ràdio Barcelona, un cop va haver superat les 

oposicions i quan es va quedar embarassada, va veure’s obligada a demanar l’excedència de 

mestra. Una anècdota que explica a la Revista URC va ser un incident d’aquell mateix dia. La 

superiora li va preguntar si no li agradava ensenyar a la canalla, i ella va respondre: “És una 

feina galdosa i mal pagada, només s’hi dediquen les dones que no poden fer altra cosa. Només 

les coixes”.  Ho va dir recordant una companya que havia conegut feia temps. Quan la 

delegada de la comarca va aixecar-se per acomiadar-se es va morir de vergonya. Es va adonar 

llavors que la senyora, també era coixa. 

 

Vivint a Barcelona i sense treballar mentre cuidava dels seus tres fills (Ada, Francesc Xavier i 

Lluís Francesc), va tornar a llegir els clàssics i obres de grans autor catalans des d’ Àusias March 

a Salvat-Papasseit; els castellans Marqués de Santillana, Federico García Lorca o Pablo Neruda i 

també estrangers com Walt Whitman. Era una dona amb una gran capacitat pel món de les 

lletres. Va traduïr al català el “Comentario al Cantar de los Cantares” de Fray Luis de León. 
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Nota al peu número 30. 
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També va reaparèixer la seva dèria per escriure versos. Converteix el balcó del seu pis al carrer 

Consell de Cent, on viurà fins a la seva mort, en el seu espai íntim d’inspiració. Un orador a 

l’aire lliure, on escriu tot de versos evocant els records de la infantesa al Pallars i de la pubertat 

i L’amor somniat. El balcó donava a un carrer tristament silenciós, d’aquells que els vencedors 

de la guerra havien callat amb la seva repressió. Un carrer que avui en dia és impensable en 

l’atrafegada i sorollosa Barcelona. Entre els primers títols es troben Pallareses i Vint cançons de 

l’amor perdut. Amagava la seva passió vergonyosament en la intimitat i els escrits es trobaven 

totalment inèdits fins a aparèixer a la revista. 

 

Amb la seva escriptura tractava d’omplir de colors i força els carrers de la grisa Barcelona de 

postguerra. D’aquesta manera reunia forces per enfrontar-se a la realitat. Fins a la meitat de la 

dècada dels 50 no va ensenyar els seus versos a ningú. 

 

La situació del país poc a poc va anar normalitzant-se i Maluquer va prendre seguretat en la 

seva obra literària. El primer lloc on ressonaven els seus versos va ser no gaire lluny de Salàs, al 

Comú de Particulars138 de La Pobla de Segur (Ajuntament del Pallars, 2007), gràcies al metge i 

amic seu Lluís Casanovas. El Comú mantenia un fort dinamisme cultural a base de 

conferències, exposicions d'art i concursos literaris. Concepció G. Maluquer va participar en 

recitals primerencs, tertúlies literàries del divendres liderades pel lleidatà Antoni Bergós139 

(Gran Enciclopèdia Catalana, 1966) i vetllades poètiques, organitzades al Centre Comarcal 

Lleidatà de Barcelona140. Els seus versos aviat es van estendre per tota Catalunya. 

Es generalitzen les vetllades poètiques i es rodeja d’un grup d’intel·lectuals, entre els quals es 

trobaven Carme Montoriol141 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Cèlia Suñol142 

(Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Carles Sindreu143 (Institut Ramon Llull, 2001)(que 

                                                           
138

 El Comú de Particulars de La Pobla de Segur és una associació de La Pobla de Segur, Catalunya, creada l’any 1841 
pels veïns i l’Ajuntament per preservar i estendre la seva cultura i passat. Se li va concedir el Premi Nacional de 
Cultura Popular del 1993. 
139

Antoni Bergós i Massó va néixer a Lleida el 1899 i va morir a Barcelona el 1986. Fou un polític, enginyer agrícola i 
advocat català.  
140

El Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona va ser fundat el 1927. A Barcelona hi hagué una gran florida de 
“Penyes” culturals. Catalans que havien hagut de traslladar-se a Barcelona per estudiar, treballar o altres motius, 
enyoraven la seva terra i van crear aquesta organització. Pàgina web oficial: http://www.cclleidata.cat/ 
141

 Carme Montoriol va néixer el 1893 i va morir el 1966 a Barcelona. Va ser una dramaturga i escriptora catalana 
molt amiga de Concepció G. Maluquer. Va escriure obres com Teresa o la vida amorosa d'una dona (1932) i L’ 
avarícia (1936). 
142

 Cèlia Suñol va néixer el 1899 a Barcelona i va morir el 1986 a l’Ametlla del Vallès. Va ser una escriptora catalana i 
secretària al Departament de Cultura de la Generalitat. Molt amiga de Concepció G. Maluquer.  
143

 Carles Sindreu va néixer el 1900  a Barcelona i va morir el 1974 a La Garriga. Va ser un poeta i narrador català 
que va ser molt amic de Concepció G. Maluquer. 

http://www.cclleidata.cat/
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diu que sempre estava de broma) i Aurora Bertrana144 (Associació d'Escriptors en Llengua 

Catalana) amb qui mantindrà una intensa relació literària i d’amistat personal. Els fills de la 

Concepció sempre quedaven encantats quan l’Aurora els explicava les seves aventures per 

paradisos oceànics dels mars del Sud o pels deserts del Marroc.  

 

Llegeixo a la revista URC que Josep Vicenç Foix va demanar conèixer a Concepció G. Maluquer 

en una tertúlia poètica a casa seva, a Sarrià. Volia sentir la veu de l’autora de La ciutat i les 

hores del recull de Cançons d’Orat i altres veus. Poemes que homenatjaven a Foix pel seu caire 

surrealista, inspirats en el mestre. 

 

Ella mateixa va declarar abans de la seva mort: “Era molt difícil que una editorial et publiqués. 

Als meus 40 anys, tenia un munt de poemaris al calaix, però cap editat. L’única forma de 

publicar era guanyant algun premi”145. I així s’ho va proposar i ho va aconseguir. Es va donar a 

conèixer com a poeta. Es va presentar al 1956 al premi Ciutat de Barcelona, va quedar finalista 

amb l'obra La ciutat i les hores que parla de Barcelona i serà publicat 4 anys més tard.  

 

L'any següent guanya amb La creu dels vents (G. Maluquer, 1959), una obra més realista 

publicada dos anys més tard amb pròleg a càrrec d’Agustí Bartra146 (Associació d'Escriptors en 

Llengua Catalana). Són dos poemaris centrats en el paisatge i la gent de Barcelona. Descriu la 

vida a Barcelona al llarg de les 24 hores del dia. Cada hora es representada amb una escena i 

presidida per una dona diferent. Els noms de les dones van en ordre alfabètic. Els versos són 

decasíl·labs i retraten una visió real i poètica de la Barcelona de postguerra.  

 

VENT DEL NORD 

Avui, perquè és abril i se m’aturen 

les ales sobre un prat, un vol d’esquelles 

assaja semitons de marge a marge 

i esquerda les fronteres del silenci. 

 

 

Un verd total i tendre inunda els àmbits 

Com una immensa mar. Ni port ni escàlam, 

                                                           
144

 Aurora Bertrana i Salazar va néixer el 1892 a Girona i va morir el 1975 a Berga. Va ser una escriptora i música 
catalana molt amiga de Concepció G. Maluquer. Escriu cròniques dels seus viatges i ja és reconeguda per això en els 
anys de la República. Ha escrit obres com El Marroc sensual i fanàtic (1936) i Camins de somni (1955).  
145

Pàg. 27 
146

 Agustí Bartra i Lleonart va néixer el 1908 a Barcelona i va morir el 1982 a Tarrasa. Va ser un poeta, traductor i 
prosista català. Va escriure obres com L'oasi perdut (1938), Els himnes (1974) i La lluna mor amb aigua (1968).  
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ni vela ni llagut. Només onada, 

onada vegetal, flairosa d’heures. 

 

Un monòleg fluvial recita endreces 

a la fusta dels pins. Enyor i freses 

de rais humits i pèrtigues que es claven 

damunt de cada tronc. M’enduc el càntic. 

 

Després he dit adéu a les ramades 

i a l’home dels ulls blaus. Té la pell negra 

i eixuta com un llop. Parla amb les cabres 

i sap el ritual de les estrelles. 

 

M’agrada revoltar les quatre dares 

de tots els campanars. Pregària immòbil 

d’un temps cristal·litzat. Cada ribera 

té un dit que marca fites a les boires.  

 

Aquest premi era mal vist per alguns escriptors ja que les autoritats el lliuraven la data que les 

tropes de Franco van entrar a la Ciutat, recordant la seva victòria. Concepció G. Maluquer 

ignorava aquest fet perquè pensava que la llengua catalana havia d’aprofitar qualsevol 

oportunitat que tingués per donar-se a conèixer. L’any 1958 guanya els Jocs Florals de Gràcia i 

l’any següent, el premi Maragall en els Jocs Florals de París. Malgrat això, l'embranzida 

editorial s'acaba en aquest punt. Més endavant tan sols es van poder conèixer engrunes 

aparegudes a revistes i a l'antologia poètica prologada per Josep Vallverdú amb el títol Lleida, 

vuit poetes (Colomines, 1970). 

  

Dos dels seus primers reculls van ser Pallareses (2006), on manifestava les muntanyes de la 

seva infantessa, publicat després de molts anys. Gràcies, en part, a la revista Urc de Lleida. Tot 

i això, l’autora moriria sense veure’ls mai publicats. La revista Urc de la Paeria li va dedicar un 

monogràfic la tardor del 2004 (Barbal, 2004), coordinada per Maria Barbal i, desgraciadament, 

Maluquer va morir tres dies abans del Sant Jordi d'aquell any. 

Maria Barbal, a la seva introducció a la revista ens deixa una pregunta sense respondre que em 

va cridar molt l’atenció, ja que és un pilar fonamental al meu treball: “La tensió vida-escriptura, 

¿és més intensa en el cas de les dones?”147 Crec que cadascú ha de respondre-la per si mateix, 

reflexionant. Però crec que la resposta és un sí. Les dones ho han tingut severament difícil per 

arribar a esdevenir el que han volgut ser. Però, clar, un cop hi són ningú es pregunta l’esforç 

                                                           
147

URC, revista literària (2004). De la terra i del vent. Reivindicació de l’obra de Concepció G. Maluquer: perspectiva i 
projecció. Núm. 19. Pàgina 19. Lleida: Pagès editors. Ajuntament de Lleida. (1130-1236) 
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del seu treball. La vida d’una dona lligada a l’escriptura és més complicada que la d’un home. 

Per què? Perquè una dona no podia comprometre la seva vida a escriure encara que fos la 

seva passió, no estava ben vist. En canvi, a un home el rebien amb els braços oberts en 

quantes passions volgués tenir. Bé, segur que hi ha hagut homes que també ho han tingut 

complicat per fer-se sentir. Per això vull deixar els gèneres de banda i dir que, quan les 

circumstàncies han estat enrevessades, més satisfacció porta l’èxit i més mèrit té la victòria.  

De Concepció G. Maluquer he llegit amb estima algunes de les seves obres. Per començar 

voldria comentar Lascaris Princesa grega, comtessa del Pallars (1991). L’obra de la Concepció 

es descrita en el pròleg del llibre per Pep Coll i Xavier Macià en 1991: “L’obra narrativa de 

Concepció G. Maluquer, marcada pels corrents més influents del moment (objectivisme, 

psicologisme i existencialisme), desenvolupa literàriament actituds humanes, comportaments 

de classe i fenòmens socials molt arquetípics de la societat catalana dels anys 60.” 

Concepció G. Maluquer va descobrir Lascaris en un petit llibre de Miret i Sans (Ruiza, 2004-

2016)148 titulat Tres Princeses Gregues a la Cort de Jaume II149. Lascaris era una princesa grega 

que va arribar a Catalunya i de la qual se’n sabia més bé poc. El poema que li va dedicar a 

aquesta misteriosa noia va trigar molt de temps en sortir a la llum, però afortunadament, no es 

va quedar al fons del calaix.  

LASCARIS  

Lascaris té els ulls blaus com l’ampla mar llatina, 

Un blau emmirallat d’oliva i atzavara, 

I porta inquietuds d’onada i de gavina 

dins l’àmbit més pregon de la pupil·la clara. 

 

Lascaris té el passar ple d’harmonia gràcil 

la veu amb tornassol i la paraula amb flaire; 

el gest alat i viu, i la rialla fàcil 

com dring de picarols tallant el pas de l’aire. 

 

El sol, que besa el fris i el capitell d’Atenes 

i dins l’ull buit d’un déu avarament reposa, 

li pinta d’ambre i mel la troca de les trenes 

i encén vermells de foc damunt el llavi rosa. 

 

Relata la seva història en bells cants poètics. Més o menys la història esdevé així: Lascaris era 

una bellesa grega que va ser rebuda al port de Barcelona. El Rei Pere l’acull i li mostra els 
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 Miret i Sans, Joaquim (1903) “La princesa griega Lascaris, condesa de Pallars en Calaluña” París: Revue 
Hispanique (9965-0355) 
149

 Miret i Sans, Joaquim (aproximadament pel 1903) “Tres Princeses Gregues a la Cort de Jaume II” París: Revue 
Hispanique 
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encants de la nostra terra. Des de Montjuïc fins el riu Llobregat. Ella li agraeix oferint-se com la 

seva futura esposa. L’Infant Alfons acaba d’arribar de Sicília i es lamenta per la verge dama i el 

seu futur incert. Arnau Roger torna també a terres pallareses. El Rei li dona la benvinguda al 

comte Arnau, l’abraça i li cedeix el gran honor de que sigui ell qui es casi amb la noia grega. 

Lascaris, sempre amb un sentiment de llibertat desitjada, és difícil d’enamorar però el comte 

no es dona per vençut. Es casen i tenen filles. Mentre servia al Rei Pere lluitant contra els 

sarraïns, el comte és assassinat. Lascaris sent tristesa i preocupació. El Comte de Foix, amic del 

difunt, promet donar-li protecció. La protecció es converteix en infidelitat descoberta i Lascaris 

és repudiada per la dona del comte. Un rei pallarès també s’ha enamorat per capritx de la noia 

grega, es casen i quan ella viatja a Xàtiva li és infidel amb un hoste guerrer. La noia escapà del 

furiós rei i tornà a Salars, el poble que ella sentia seu. En la solitud es lamenta dels seus errors 

passats. Trista, mig buscant mig fugint, desapareix misteriosament i mai més se’n torna a saber 

res.  

La manera més maca de relatar la història d’aquesta princesa és sens dubte, l’emprada per 

Concepció G. Maluquer. El seu detall i la seva innovadora però alhora senzilla escriptura fan 

que llegir-la sigui un plaer. Els seus versos més populars van ser una auca en el seu origen 

d’autoria desconeguda que circulava arreu de Catalunya amb el nom de “La fi del 

Cagaelàstics”150. Primer es pensava que eren obra de l’escriptor Pere Quart, tot i que aquest 

ho va desmentir. Fins que finalment va ser publicada a la revista Sàpiens151 (Wikipèdia, 2016) 

(abril del 2004) i es va revelar que eren obra de Concepció G. Maluquer. L’obra era formada 

per vuitanta versos irònics que es burlaven de la agonia de la mort del general Franco. 

Concepció va explicar que ho havia fet com entreteniment i que una amiga seva va escampar 

còpies per tota Barcelona. Aquests versos mostren la seva capacitat humorística i la seva 

modèstia davant la fama que van assolir i que ella no va reconèixer fins l’any 2004. 

FI DEL CAGAELÀSTICS 

Pel sant de la Pilarica 

a dintre del llit es fica. 

 

Diuen que és un refredat 

que ja el tenen controlat. 

[...] 

(Algun dia es morirà 

i ningú no s'ho creurà.) 

                                                           
150

 G. Maluquer, Concepció  “Auca de l’enfadós o La fi del Cagaelàstics.” Publicació a la revista: La Pica d’en Roc, 
núm. 7 (21-10-1978) 
151

 Sàpiens és una revista escrita en llengua catalana de divulgació històrica. Es publica mensualment. Va néixer 
l’any 2002 i segueix publicant.  
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Però al tomb dels quatre dies 

tornen les anomalies. 

 

Diuen que es torna a escolar 

i ningú no ho pot parar. 

 

Tothom prepara el xampany 

que està en fresc fa més d'un any. 

 

I que si això no s'acaba 

ja tindrà bouquet de cava. 

 

Amb l'orella al transistor, 

l'ull a la televisió, 

 

tots els nervis en tensió 

i el xampany dintre el porró, 

 

esperant el gran final 

d'aquest xou fenomenal. 

 

L'últim parte demencial 

de l'equip de l'hospital 

 

diuen que l'han hivernat 

com un mero congelat. 

 

El cas és fer-lo durar, 

ningú sap per què serà. 

 

Hi ha una explicació concreta: 

és per fer-nos la punyeta! 

 

Ens consola que ha patit 

com pertoca a un mal parit. 

 

Vint de novembre gloriós: 

s'ha acabat el gran merdós. 

 

I aquests són els quatre fàstics 

de la fi del Cagaelàstics! 

 

Fins els anys 60 només havia escrit poesia. Per això, guanyar el premi Joan Santamaria amb 

l’obra Dues Cases152 de regust faulknerià, segons la revista URC, va capgirar les seves obres i es 

                                                           
152

G. Maluquer, Concepció (1958) Dues Cases.El Pont. Ed. Arimany. 
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va consagrar com a novel·lista. El relat és ambientat a la guerra civil espanyola des de diferents 

veus narratives. Alguns personatges es veuen obligats a fer de víctima i altres de botxí en les 

seves narracions. La mateixa autora assenyala el seu canvi literari a l’antologia Lleida, vuit 

poetes (Colomines, 1970):  

“És evident que un poeta autèntic pot convertir en un bon poema qualsevol 

motivació, problemes personals o col·lectius, clams d’injustícia social i política... 

Però tota aquesta temàtica si no l’aguanta un autèntic valor poètic, sol tenir en 

d’altres formes literàries: assaig, novel·la, periodisme, pamflet..., una expressió 

més eficaç per arribar a un públic lector determinat a qui és evident que cal 

influenciar. Per això, equivocadament no, m’he passat a la prosa. Hi veig més 

possibilitats de comunicació.” 

La seva prosa és molt diferent a la seva poesia. Aquesta es caracteritza més per un realisme 

social i històric. Fa crítica i denuncia social i política del moment, dins d’un plantejament 

clarament d’esquerres i nacionalista. 

Al 1962 publica Parèntesi l’editorial Albertí, suposarà el seu debut com a novel·lista. Es tracta 

d’una història protagonitzada per un industrial barceloní que viu immers en una crisi personal i 

financera, s'obre i es tanca amb la simetria d'un parèntesi gràfic, configurat per la fàbrica i 

l’amant mantinguda153. El 1964 publica la seva obra més important, la novel·la Gent del Sud, 

basada en el seu poble de la infància, Salàs del Pallars. Parla de dues maneres d’entendre la 

vida i crec que és la més personal de les seves obres. Descriu la immigració andalusa a 

Catalunya.  

Paradoxalment, Francesc Candel154 (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana),va escriure un 

llibre de la mateixa temàtica i en el mateix temps: Els altres catalans (2013). En aquell 

moment, l’autor no sabia de l’existència de l’obra de Maluquer. Se’n va assabentar quan al 

2001, 37 anys després de ser publicat, l’editorial Garsineu de Tremp li va demanar que fes el 

pròleg per una reedició amb la versió íntegra de la novel·la de Maluquer. Candel es sorprèn i 

ho deixa per escrit: 

“Gent del sud és una novel·la que m’ha fet enveja. M’hauria agradat escriure-la. Per 

tant, es tracta d’una bona novel·la. Aquest sol és el meu vàrem particular, si desitjo 

haver signat una obra és que és quelcom excel·lent, sinó arronso les espatlles. M’hauria 

entusiasmat escriure-la. Com se’m va passar per alt la publicació al seu dia de Gent del 

Sud? Sento com una mena de remordiment. En els meus rampells d’enveja d’allò que 

                                                           
153

 Informació extreta de la pàgina web BIB UAB: 
http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/tasis/cerca.php?au=Maluquer,%20Concepci%C3%B3%20G. 
154

Francesc Candel Tortajada va néixer el 1925 a Racó d’ Ademús i va morir el 2007 a Barcelona. És conegut com 
Paco Candel i va ser un escriptor i periodista valencià establert a Catalunya.  

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/tasis/cerca.php?au=Maluquer,%20Concepci%C3%B3%20G
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han escrit uns altres i davant d’aquesta errada en relació a Gent del Sud, no he deixat 

de pensar en l’extraordinari colofó que hauria representat per a mi, despenjar-me 

després del meu assaig Els altres catalans amb Gent del Sud. Pensar-hi, em fa 

estremir.” 

Guanyà un accèssit als Jocs Florals de Perpinyà pel seu poema llarg Curriculum Vitae: 

Jo vaig néixer a la llinda d’un baladre 

quan encara era estiu, però les guilles 

ja ensumaven els tords. Madona Lídia 

apilava els codonys sota les bigues 

clivellades de seny. Madona Clara 

es rentava els pits nus dintre la segla 

aombrada de joncs. La mare, alta,  

però fina de peu, mirava els cingles 

tot pensant en la mar. Jo no comptava. 

Algú va dir de dintre les portes: 

“Com és fembra i no val per alts designis, 

no es prudent fer conjunts amb les estrelles.  

l’ungirem amb els dons eterns i fàcils 

de la Terra i dels Vents.” 

 

L’editorial Alfaguara, el 1967 va publicar Què n’és del Pere Cots? (1966), Aigua tèrbola (1968), 

una de la seva novel·la  més ambiciosa, i Gent del Nord (1971) (rèplica de Gent del Sud, situada 

a Andalusia). Concepció va reconèixer en una entrevista al Correo Catalán155 que la novel·la 

que més l’havia satisfet un cop l’havia escrita era Aigua tèrbola:  

“Té un títol simbòlic –explica- i no pel sol fet que una part de l’argument se situa en una 

petita ciutat on la principal indústria són les adoberies que empastifen l’aigua del riu 

amb els residus vermells i tèrbols dels tanins i les deixalles de les pells adobades. 

Símbol, n’és també i sobretot, per l’estat col·lectiu d’una petita burgesia de la 

postguerra, encotillada entre una falsa i hipòcrita moralitat i una covarda i potser 

també falsa acceptació d’una dictadura ferotge però que sí que era permissiva per 

propiciar negocis fàcils i lucratius”. 

El 1971 després de Gent del Nord, va deixar d’escriure. Només comptava 20 anys la seva filla 

Ada, quan va morir a causa d’un problema cardíac. No va superar l’operació que li van 

practicar, una de les primeres de l’Estat Espanyol. Aquest fet tràgic i dolorós la va trasbalsar. La 

seva veu pública, per voluntat pròpia, es silencia i es reclou: “Amb aquell patiment tan fort a 

dins, tot el que abans m'il·lusionava, com és ara escriure, ja no tenia cap sentit”. Just quan 

començava a ser coneguda com escriptora, quan la censura era ja història i quan més temps 

tenia, la injusta fortuna li va prendre tot el que li importava.  
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 Nota al peu número 134 
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Un temps després de la mort de la filla, començà a pintar. Evocant els records un altre cop, 

d’aquella infantesa. I anys després, sense públic, escriu molt i omple els calaixos de literatura 

tancada. Es dona per vençuda, però altres autors lluiten perquè aquestes obres surtin a la 

llum. Malgrat tot, la figura i obra de Maluquer encara no ha estat reconeguda com li pertoca. 

Rosa Mesalles declara: “Mereix sens dubte més visibilitat. Tenia plom a les ales”. La seva obra 

reclosa, és molt major, a la publicada. 

Concepció G. Maluquer va morir a Barcelona el 20 d’abril de 2004 en la calma del seu pis a 

Barcelona. Va marxar discretament, tal com havia viscut els darrers quaranta anys. 

L’homenatge abans esmentat acaba quan apareixen les tres Concepció G. Maluquer. La que 

representa la seva infantessa i joventut, la vida adulta i la vellesa. Reciten el seu poema “Tir al 

blanc” per mostrar les dues cares de la seva vida, de la seva moneda. La seva sort, o millor dit, 

dissort. “He fallat la diana, un cop i un altre i he deixat el desig sobre el taulell. Jo tenia només 

dues monedes.” 

Conèixer la seva vida i llegir les seves obres m’ha deixat la pell de gallina i m’ha apropat a ella. 

La figura i l’obra de Maluquer va caure en l’oblit per circumstàncies de la vida de la pròpia 

autora. És una més de les oblidades lleidatanes que vull reviure en el meu treball. De moltes 

maneres a Lleida s’ha intentat fer justícia a tots aquells poemes i lletres escrites per Concepció, 

que han quedat amagades, oblidades, per culpa de la desgràcia que va patir. Les obres que va 

escriure necessiten ser llegides i comunicar tot el que el dolor va callar. 

 

“El poema de Concepció G. Maluquer ens presenta un carisma fins 

ara inconegut, on la realitat pròxima ens sembla remota, encara que 

real, per la força centrífuga de la fantasia que empeny endalt, 

panoràmicament, el fervor pindàric de la lloança, tornada visió 

còsmica sota el trànsit regular del temps.” 

 Octavi Saltor, Pròleg de La creu dels vents (1959) 
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14 Concepció G. Maluquer i el seu marit a casa seva. De la 
Revista URC número 19. 

13 Concepció G. Maluquer a casa seva. De la Revista URC número 19. 
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15 Concepció G. Maluquer de jove. De la Revista número 19 URC 
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Conclusió 

Rosa Fabregat, Dolors Sistac, Cristina Lacasa i Concepció Maluquer són els quatre pilars del 

meu treball. Quatre noms de quatre dones que ja formen part de mi. Les he conegut, les he 

estudiat, les he llegit i les he viscut a través de la seva persona, d’ajudes, de lectures i de 

llargues recerques. Cadascuna tan diferent i alhora tan semblant. Totes elles amb desbordants 

personalitats han hagut de lluitar per sortir endavant, han patit i han triomfat. Tenen en comú 

que van aconseguir coses extraordinàries quan la situació era molt difícil. Rosa Fabregat va 

formar part d’un laboratori alemany, va investigar la fecundació in vitro quan aquesta només 

era una fantasia, va reivindicar el sacerdoci femení i tot això, amb el cap ben alt i les paraules 

ben clares, sense deixar d’escriure tot el que pensava i anhelava. Dolors Sistac va ser una 

periodista que no deixava que li diguessin de quina secció havien de formar part els seus 

escrits, sinó que escrivia per eliminar seccions masclistes i unir el que mai s’hauria d’haver 

separat, escrivint, lluitant, superant les adversitats que la vida li presentava, mai va deixar 

d’ensenyar la llengua catalana, difondre-la i apreciar-la. Cristina Lacasa va formar els seus 

escrits i amb ells va anar prenent forma el camí de la seva vida, la poesia i ella eren un únic 

ésser. Va ser psicòloga i va voler penetrar en els racons més recòndits de l’ànima tan en l’àmbit 

científic, literari, religiós i espiritual. Va estendre alhora la importància d’estimar la natura i els 

animals. Concepció Maluquer va ser una lluitadora que tampoc va passar una vida fàcil. Va 

lliurar-se dels estereotips i de les persones que volien guiar-la per un camí que no sentia seu. 

Els sentiments i les emocions es mostren i barregen en la seva magistral escriptura. Jugava 

amb la llengua i la feia seva, i la feia de tothom, tots hauríem de poder llegir-la i admirar-la. 

La vida ja és dura per si mateixa quan la sort no ens és afina, però és més dolenta si les 

condicions externes no ens afavoreixen o si ens reprimeixen. Escriure és l’art que crida, que 

comunica i que perdura al llarg dels temps. La literatura és immortal i reflecteix la societat en 

la que vivim. No ho van tenir fàcil per fer-se escoltar, potser per això van trobar en fer-se llegir, 

una millor opció. Gràcies a excepcionalitats com elles, avui en dia, en sorgeixen més. Crits de 

rebel·lia contra injustícies. Elles eren feministes. Demanaven la igualtat i cridaven l’atenció. 

Elles són les meves oblidades però jo no vull ni podré oblidar-les mai. 
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Agraïments 

El meu treball no hauria estat possible sense la gran ajuda que tothom m’ha ofert. Primer, a la 
meva família, per ajudar-me i tindre tanta paciència. 

Després, en la investigació, vull donar les gràcies a la Rosa Mesalles, historiadora i regidora de 
cultura de Lleida. M’ha proporcionat material imprescindible, coneixement i m’ha ajudat des 
del l’inici.  

A la Teresa Ibars, escriptora i arxivera a l’administració local, amb qui vaig compartir les meves 
idees i va contribuir a la creació i perfecció de la meva feina. 

A la Chus Borrell, presidenta de l’Associació Dones Terra, filòloga i coaching, amiga de Cristina 
Lacasa, em va permetre endinsar-me i conèixer millor el món de l’escriptora. 

A la Rosa Mari Martínez, amiga i veïna de la Cristina Lacasa, probablement la seva major 
confident. Gràcies per ajudar-me a reviure la seva obra i compartir amb mi l’ampli repertori 
literari, les experiències viscudes amb ella i les anècdotes. Sense elles no podria haver-la sentit 
tan propera a mi.  

A la periodista Anna Sàez, des del principi fins al final he pogut comptar amb la seva ajuda, 
m’ha guiat i m’ha donat l’empenta per tirar endavant el projecte. 

Vull agraïr a les meves inspiracions principals en la realització d’aquesta recerca, la Tània Balló 
autora de las SinSombrero i la Elena Medel, de las Cien de Cien. Sou models a seguir per a mi. 
Moltes gràcies per donar-me a conèixer meravelloses escriptores i pels grans consells que 
m’heu donat. Espero que us agradi el meu treball, que no deixa de ser un petit homenatge a 
qui com vosaltres s’encarrega de conscienciar a la gent de que les dones també formem part 
de la història. 

A la Rosa Fabregat i a la Dolors Sistac, per acollir-me a les seves cases i explicar-me tantes 
històries fascinants. 

A la Cristina Lacasa i a la Concepció Maluquer, malgrat no ho puguin llegir, per haver lluitat 
tant en la seva vida i per haver demostrat tot el que una dona pot fer.  

I finalment, a la meva tutora del meu treball de recerca, amant de la literatura, fotògrafa... 
Polifacètica, dona havia de ser. Gràcies per fer possible aquest treball, per haver-me ajudat 
tant, haver dedicat tantes hores i sobretot, per haver confiat en mi en tot moment. Treballant 
amb tu he après moltes més coses de les que m’ensenyaran en la meva vida estudiantil, lliçons 
de vida que no oblidaré. Gràcies.   
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Annexos 

Entrevistes 

Entrevista a Elena Medel 

El dilluns 21 d’abril del 2016, Elena Medel, va visitar el nostre centre Màrius Torres. A més 

d’haver començat molt jove a escriure, ara es troba en ple projecte de Las Cien de Cien, un 

recull de poetes espanyoles oblidades del segle XX. Vaig tenir la sort de poder compartir amb 

ella unes preguntes i el resultat va ser una agradable i emotiva xerrada. Va nàixer a Còrdova, i 

viu a Madrid des de fa 10 anys. 

Frases destacadas: “Escuchamos poesía todos los días”, “Vida que podía ser la mía, pero no lo 

era” 

 ¿Cuándo empezaste a escribir? 

Comencé a escribir de muy pequeña. Leyendo cuentos como el de Heidi y fascinándome con 

sus aventuras, hacía que quisiera crear personajes y sus vidas. Enseguida me interesé por los 

clásicos de literatura gracias a una profesora gallega de mi escuela. A los 12 años fue cuando 

los leí y conocí La Generación del 27 y Federico García Lorca. Eso hizo que me apasionara por la 

escritura. Al leer sus poemas, no entendía del todo su poesía, pero hizo que me emocionara y 

empezara a escribir. A los 17 años gané el Premio Andalucía Joven y se publicó mi primer 

poemario. 

 ¿Qué te gusta más escribir, poesía o prosa?  

A temporadas. Hay veces que por el trabajo se me encargan más prosas que poemas, pero 

disfruto haciendo ambas cosas. 

 ¿Qué inspira tus poemas? 

Mis poemas pueden surgir a partir de un momento importante en mi vida, o simplemente de 

la inspiración de una buena idea. Sobre todo cuando empecé a escribir, cada vez que me 

ocurría algo y sentía que no podía explicarlo a los demás porque pensaba que no me 

entenderían, lo transformaba de alguna manera en un poema. Historias que me pasaban a mí 

y a mis amigos. 
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 ¿Qué inspiran tus poemas? 

Un poeta puede escribir su poesía sintiendo algo, por alguna razón concreta o intentando 

contar una historia. Pero después, es el lector el que tiene que interpretarlo. El que tiene que 

escuchar lo que siente y lo que le remueve y despierta el poema. Cuando el poema hace eso, 

puede significar que realmente ha inspirado a esas personas.  

Machado cuando lo leí de joven, no me gustó nada. Después, cuando estaba en la Universidad, 

releí sus obras y me encantó su manera de escribir. Un claro ejemplo de todo lo que se puede 

decir con un poema, es lo que hace Machado con el siguiente “A José Maria Palacio”, 

disfrazado como carta a su amigo Palacios, le pide el favor de que vaya a poner flores a la 

tumba de su mujer, porque siente añoranza. 

 Empezando tan joven, ¿escribir te parecía un hobby o tenías ya idea de dedicarte a 

ello? 

A mí me gustaba escribir. Era como crearme una vida distinta a la realidad, una vía de escape 

de ésta. Cuando escribía lo hacía por placer, pero en mi instituto, mis compañeros no 

compartían mi gusto. No les gustaba escribir, algunos ni siquiera leer. Buscando gente que 

compartiera mi afición decidí presentarme a un concurso. Quería hacer amigos y poder hablar 

sobre escritura y literatura, nunca me imaginé que ganaría tanto. Así que no, no tenía la idea 

de dedicarme a ello, yo me veía como profesora de instituto o Universidad. 

 ¿Qué temática destacarías mayoritariamente en tus poemas? 

En todos los poemas se pueden encontrar mil temas. Esto ocurre porque como transmite y 

despierta diferentes sensaciones en cada receptor, los temas pueden ser muchos. Hay poemas 

de amor, o de la soledad en todos los poemas que leáis. Uno de mis poemas de amor fue a mi 

abuela, la mujer que me crió, cuidó y enseñó a leer. Cuando ella murió y quise escribir el 

poema, la imaginé cocinando. Describí la imagen que yo tenía en mi mente de ella y formé ese 

poema. 

 En muchos poemas, utilizas el color azul como metáfora. ¿Qué simboliza? ¿Por qué 

el azul? 

No podría decirte de una manera científica o exacta que significa ni por qué. Me gusta el color 

azul. Es especial, porque a pesar de encontrarse en nuestro alrededor constantemente, en la 

naturaleza, en el cielo y en el mar… Es un color llamativo. Un amigo me preguntó una vez: ¿Te 

comerías algo de color azul? Y mi respuesta fue claramente que no. Así que elijo el color azul 

porque es un color curioso. 
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 ¿Qué planes tienes para el futuro? 

Ahora mismo estoy escribiendo pequeños ensayos. De aquello que me interesa o me llama la 

atención. Además de eso, me ocupo de descubrir a las mujeres poetas andaluzas que han sido 

olvidadas, Las Cien de Cien. Por eso encuentro interesante tu trabajo. Igual que hay muchas 

poetas ocultas del pasado en Andalucía, también podrás descubrir a muchas catalanas.  

 Cuando empiezas a escribir poesía, ¿es mejor dejarse llevar y después arreglar el 

poema, o ser más consciente de la métrica y la rima antes de empezar? 

Yo creo que es muy importante trabajar las obras. En mi caso, pienso que tienes que dejarte 

llevar pero estudiar lo que quieres escribir y transmitir antes que nada. El hecho de descartar 

poemas, de corregirlos, leerlos y releerlos es lo que hace una buena poesía. Aunque la métrica 

y la rima, como veréis en mis poemas, no son lo mío. 

 ¿Qué te lleva a recuperar la memoria de las poetas andaluzas olvidadas, Las Cien de 

Cien?  

Hubo un momento, en el que yo necesitaba para escribir mis obras, como mujer, descubrir que 

es lo que las otras mujeres habían escrito antes que yo. Así que fui a la Biblioteca e investigué 

tanto como pude. Al principio pensé que había pocas mujeres, y era por eso, que apenas se les 

reconocía su trabajo. Investigando descubrí lo equivocada que estaba. Había muchísimas 

escritoras que apenas se conocían y que sus trabajos eran comparables a los de sus coetáneos. 

Cada vez me doy más cuenta, de que parte de culpa de que no se conozcan estas mujeres es 

nuestra. ¿Por qué en los libros de texto por cada cinco hombres sale quizás una mujer? Todos 

tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto no suceda. 

 Si pudieras hacerle una pregunta a alguna de ellas, ¿cuál sería? 

Estudiándolas, me di cuenta de que todas ellas tenían algo en común. Mis autoras favoritas, 

que son Lucía Sanchez Saornil, Angela Figuera y Alfonsa de la Torre (Premio Nacional), son un 

claro ejemplo. Todas las mujeres escritoras del siglo XX, en un momento de su vida, 

desaparecen del mapa. Algunas se sabe que era porque tenían que cuidar de sus hijos o nietos, 

otras porque sus maridos no lo aceptaban, otras sin razón aparente, etc. Mi pregunta sería 

¿Por qué? ¿Por qué dejasteis de escribir de repente? No debieron hacerlo.  
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 ¿Crees que sus obras y su trabajo es equiparable al de escritores hombres de su 

misma generación? 

Sí. De hecho en la época de Bécquer, hay una compañera suya Rosalía de Castro, que 

personalmente me transmite más y me gustan más.  

 Empezar a escribir tan joven supuso ventajas o adversidades? 

Creo que todo tiene sus ventajas y desventajas. No sé qué habría pasado si me hubiese puesto 

a escribir más recientemente. Probablemente mis obras hubiesen sido diferentes. Pero nunca 

sabré que hubiese sido mejor. Estoy contenta con lo que me ha llevado escribir. 

 Cuando relees tus primeras obras, ¿qué sientes o piensas?  

De la obra “Mi primer bikini”, he modificado versos y cambiado cosas mil veces. Es normal, a 

medida que pasa el tiempo te gusta más te gusta menos, pero siempre me traen muchos 

recuerdos y me sirven para ver cómo ha evolucionado mi manera de escribir.  

 ¿Qué consejo darías a los jóvenes apasionados por la escritura? 

Sobre todo que disfruten leyendo y escribiendo, que lo hagan por gusto y vocación. 
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Entrevista a Anna Sàez 

Anna Sàez va ser la primera persona a la que vaig entrevistar. Em sap greu perquè no sabia ben 

bé la llargada adequada de l’entrevista i va haver de respondre moltes preguntes. Però gràcies 

a això tinc un munt de consells que m’han servit de molta ajuda per aquest treball.  

 Què és el que més t’agrada de la teva feina? 

Tinc la sort de no saber què és la rutina. Cada dia és diferent. Ser periodista et permet explicar 

el món i això, a la vegada, t'ajuda a tu mateixa a entendre'l millor. Amb la perspectiva dels 

anys, t'adones que és com si fas un esborrany de la història. Però des del present, i vivint-la en 

primera persona. M'agrada que això em permeti apropar-me a persones que, segurament, mai 

no hagués conegut. I no parlo només de gent famosa a la qual admiro, sinó també -i jo diria 

que sobretot- de gent anònima que t'obre les portes de la seua intimitat i et permet descobrir 

vides increïbles, personatges fascinants.  

 I el que menys? 

Quan treballes en una redacció, encara que sembli que contradigui la pregunta anterior, hi ha 

dies en què maleeixes no tenir un horari. Són les dos cares d'una mateixa moneda. El preu de 

no avorrir-te és haver de fer un enorme sacrifici familiar. Equilibris de funambulismes que es 

compliquen molt si tens fills. De fet, l'índex de persones sense parella i/o sense fills és molt 

més elevat en el periodisme que en d'altres professions. També pesa la responsabilitat. Cada 

dia és un examen. Cada dia és enfrontar-se a un full en blanc. Això és estimulant, però 

estressant a la vegada.  

 Si poguessis o haguessis de triar una altra professió, quina escolliries? 

M'agrada imaginar-me altres vides, encara que sàpiga que faig trampa. Treballar a casa, en 

algun lloc aïllat, escrivint sona terriblement bé, però en el fons sé que em faltaria acció. 

Darrerament penso que hagués estat molt feliç fent Història de l'Art. Descobrir el destí d'un 

compartiment de retaule perdut durant segles ha de ser molt emocionant.   

 Quan va començar el teu interès per la literatura i l’escriptura? 

Sempre m'ha agradat llegir i escriure. Els meus orígens són molt humils. En tota la meua 

infantesa només vaig anar una vegada de vacances quan tenia cinc anys. El destí, Vall 

d'Ordesa, al Pirineu d'Osca. Els llibres eren l'única manera de visitar altres mons. De conèixer 

altres realitats. També era una enamorada dels contes. Aleshores no ho relacionava amb la 

literatura, però escoltar ma mare, que té molta traça a explicar històries recreant contes 
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clàssics o, simplement, evocant moments de quan era petita em fascinava. Al poble, tot sovint 

se n'anava el llum i jo, secretament, adorava que això passés perquè sabia que la mama diria 

després de sopar: “voleu que us expliqui una història?” També li'n demanava al meu padrí. 

Llegia desacomplexadament. Que els pares no tinguessin estudis es traduïa en què tu no tenies 

prejudicis. Et deixaves portar per la intuïció, pel títol, per la portada... Un estiu, als catorze 

anys, vaig trobar una edició de quiosc de 'Cien años de soledad' i se'm va obrir un univers 

inabastable. Me'l vaig llegir tres vegades seguides. I quan dic seguides, vull dir que en posar el 

punt a la darrera frase, me'n tornava al primer paràgraf. Potser va ser el llibre que més em va 

marcar.  

 Dins el periodisme, quin àmbit prefereixes? 

Els temes són secundaris. A mi del periodisme el que m'agrada és explicar històries. Em sento 

més còmoda en el periodisme cultural, perquè és en el que he treballat més temps i perquè 

m'interessen l'art, la literatura... Però penso que en totes les seccions pots treure el suc d'una 

bona història.  

 Com a periodista, com d’important consideres el treball d’investigació que hi ha 

darrera de tot escrit? 

És bàsic per poder aportar coses noves. I més avui dia en què tothom, amb el seu telèfon 

mòbil, pot esbombar una 'notícia'. Fer la foto i penjar-la a internet. Aquest model ha caducat. 

Penso que el periodisme sobreviurà si aporta un plus. Si t'explica perquè ha passat allò de què 

tothom parla. I si ho fa amb exquisidesa literària.  

 Has fet moltes entrevistes? T’ha marcat alguna especialment? 

Moltíssimes! Centenars, potser milers. És curiós. De vegades fas una entrevista i quan l'has 

acabat de redactar, es dilueix en la memòria. Tant és que hagis parlat amb Vargas Llosa com 

amb Joan Manuel Serrat. D'altres, t'arriben. Sents que has connectat amb la persona i, quan 

això passa, és meravellós. De totes, però, en guardes algun un record. Em va marcar la que li 

vaig fer a Paco Ibáñez el setembre de 1996. No sé com va passar, però l'entrevista va quedar 

en un segon terme i vam fer-nos amics. Prou perquè m'empenyés a prendre una decisió molt 

important a nivell personal. També va ser estranya, divertida i un punt esperpèntica la que li 

vaig fer al cèlebre lladre d'art Erik el Belga. Conservo intacta a la memòria la primera entrevista 

que li vaig fer a Jesús Moncada. I l'amor a primera vista amb Ana María Matute. N'hi ha tantes! 

D'altres ha servit per desmitificar persones a les quals admirava. Em costa fer una tria. Són 

molts anys. 



Oblit és nom de dona 

91 

 

 Quines són les característiques que ha de tenir una bona entrevista? 

A mi em funciona l'empatia. No m'agrada fer, ni veure, ni llegir, entrevistes impertinents que 

es fan passar per incisives. Entenc l'entrevista com un acte de generositat immens en què algú 

que, sovint, no et coneix, se t'obre fins a despullar-se i, en aquell moment de màxima 

vulnerabilitat per a la persona, tu el retrates. Tens el seu cor a les teues mans. Per això no 

m'agrada ser literal. Procuro ser fidel al personatge i no trair-lo, però si ha dit una frase que 

intueixo que fora de context es pot malinterpretar, li canvio. També penso que és molt difícil 

expressar-se oralment amb coherència i, per això, em sembla un acte de respecte envers 

l'entrevistat cuidar-li el llenguatge. Interpretar què volia dir i fer-li dir de la manera més neta i 

brillant. També és bàsic preparar-se, encara que no sempre és possible. I, sobretot, escoltar. 

 Són millors les preguntes directes i tancades o aquelles indirectes i obertes? 

Jo crec que depèn del personatge. Ara fa poc vaig conèixer un padrí de Torres de Segre que té 

108 anys. Fer-li preguntes tancades l'hagués atabalat innecessàriament. És millor conduir una 

conversa i deixar-lo parlar. Després ho vaig redactar com un reportatge, aprofitant les 

respostes per aportar veracitat al text. És només un exemple. Les preguntes són una eina de 

treball, res més. Si jo li pregunto a un autor per què va començar a escriure i en la resposta 

se'n va per les rames i m'explica una altra cosa que considero interessant, quan ho transcrigui, 

canviaré la pregunta. Primer, per respecte a ell, per no fer evident que es va despistar. I, en 

segon lloc, perquè la part que l'ha conduït a explicar-me això que jo vull destacar acaba sent 

palla que perjudica el conjunt. S'ha de saber tallar.  

 Quina és la llargada adequada d’una entrevista? 

Tot depèn d'on s'hagi de publicar. En els mitjans escrits tens una limitació d'espai i en els 

audiovisuals, de temps. Has d'aprendre a gestionar-ho. Més que la llargada, és important saber 

cap on vols anar. Quines respostes busques. Quan les tinguis, la resta serà un regal. O una 

nosa, segons la pressa que tinguis. 

 Quantes més entrevistes fas més senzill et resulta amb el temps? 

Sí, evidentment. El periodisme té molt d'ofici. Al principi t'ho has de treballar molt i obtens uns 

resultats incerts. Amb els anys, adquireixes una tècnica que et fa ser més eficient. Que 

t'ensenya a llegir entre línies, i també a interrogar de manera diferent. Aprens que la primera 

pregunta ha de ser la que trenca el gel, mai la més punyent. I t'adones que el que t'has 

preparat no sempre et serveix: has de saber reaccionar als imprevistos. Una persona et pot 
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soltar una bomba informativa o emocional que no havies previst. Aquell fet passarà a ser 

l'epicentre de la conversa.   

 Com creus que s’ha de transcriure correctament una entrevista al paper? 

Més o menys ho he respost abans: no hi ha una única manera de fer-ho. De vegades parles 

amb algú que penses que paga la pena conservar-li totes les paraules literalment, perquè és un 

orador brillant. D'altres, l'entrevistat t'explica coses molt interessants, però deixa frases 

inacabades o se'n va d'un tema a l'altre. En el segon cas, li 'arreglo' la prosa, si se'n pot dir així. 

I, sempre, cal tallar. Per això és important escoltar, per sabre de quines frases pots prescindir 

sense perdre l'essència d'allò que t'han dit.  

 Com d’ importants són algunes preguntes clau? 

És més important saber quan les pots fer. De tota manera és diferent fer una entrevista 

temporal en profunditat que entrevistar algú per algun tema d'actualitat candent. En el primer 

cas, el que et donarà més bon resultat es deixar parlar i crear un clima agradable que faci fluir 

la conversa. En el segon cas has de dominar tu la situació. I anar al gra.  

 Quan et vas interessar per la recerca de dones oblidades de Catalunya? 

Abans de ser mare no em considerava feminista. No era un tema que m'interessés 

especialment. Després, però, vaig ser conscient del terrible dilema  al qual han de fer front la 

gran majoria de dones: carrera o família. Arrossegues  un injust sentiment de culpa tant si tries 

una opció com l'altra. Sobre el paper, la igualtat existeix, però no és així. Això porta moltes 

dones a abandonar una trajectòria creativa. Per pur cansament.  Perquè ja massa equilibris 

han de fer compaginant la feina i la família. I et preguntes quanta gent s'ha quedat pel camí.     

 Com les has anat coneixent? Les coneixes personalment? 

Les hemeroteques són la meua passió. M'agrada mirar enrere. De vegades hi descobreixes 

històries increïbles. No sempre estan explicades, les intueixes. En d'altres ocasions és l'atzar 

allò que et porta a persones que han passat desapercebudes injustament. Per la meua feina, a 

algunes d'aquestes dones les he conegut. Penso en Rosa Fabregat (farmacèutica i escriptora), 

Dolors Sistac (escriptora i filòloga), Isabel Arqué (pedagoga avançada al seu temps, fundadora 

de l'Escola Alba), Rosa Siré (artista contemporània), Àngels Santa (primera catedràtica de la 

UdL i experta en literatura femenina)... Perfils molt diferents. També hi ha dones a les quals he 

conegut que sí que han gaudit de reconeixement: Maria Mercè Marçal, Maria Barbal... però ja 

pertanyen a una altra generació. 
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 Com penses que haurien d’estar reconegudes? 

Cada cas és diferent. No crec que es pugui establir un únic criteri.  

 Què preguntaries si poguessis a una SinSombrero? Com plantejaries l’entrevista? 

El primer que m'agradaria saber és si ella se'n sent. Si pensa que pel fet de ser dona ha estat 

menystinguda. Si li ha dolgut ser considerada una musa -passa tot sovint- o ser reconeguda per 

la tasca del seu marit/parella. A partir d'aquí, m'agradaria saber com va ser la seua relació amb 

els homes de la seua generació. Els companys de lletres (en el cas de les escriptores). Se les 

van prendre seriosament? Jo sempre m'havia pensat que María Teresa León era -només- la 

primera dona d'Alberti. Descobrir el personatge em va fascinar. Va ser el propi Alberti quan 

ella ja tenia Alzheimer, qui em va explicar com de valenta i excepcional havia sigut. A més a 

més de guapíssima.  

 Què és el que sempre intentes transmetre quan escrius? Com ho intentes 

transmetre? 

Transmetre ja és molt. Aquest és el primer repte, per això m'agrada tant interactuar amb el 

lector. Intento ser honesta i posar molt de mi en cada text. Aquesta autenticitat penso que 

arriba. Això no vol dir necessàriament explicar la teua vida, sinó creure en allò que fas. 

 Quin consell donaries a una jove interessada per les lletres? 

Tres: llegir, llegir i llegir. I un de personal: sigues tu mateixa. No perdis el temps en un llibre 

que no t'agrada perquè l'autor és important. No t'amaguis d'escriure perquè et faci vergonya 

que et llegeixin.    

 I un últim consell per a les entrevistes o relacionat amb el periodisme? 

El periodisme és una feina apassionant, de les que enganxen. Però és molt dura i està molt mal 

retribuïda. Se n'ha d'estar molt convençut per voler dedicar-s'hi perquè, tot i agradant-te has 

de saber que des de fa molts anys lidera el rànquing de CareerCast  de les deu pitjors 

professions que es poden exercir. I és l'única que requereix estudis superiors de la llista. 

Aquesta enquesta es fa tenint en compte el nivell d'estrès, la qualitat de vida i la remuneració. 

Això sí, si t'agrada no hi ha una feina millor. Un consell? Tingues paciència. Abans de fer una 

entrevista interessant o un reportatge hauràs de redactar agendes de festes majors, fer la 

programació de la tele, quadrar teletips... La feina no s'assembla gens a la dels periodistes de  

les pel·lícules. T'has de guanyar la confiança del teu cap de redacció abans no et donin un tema 
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interessant. I quan arriba aquest moment esperat, has de ser ràpida i brillant. No és fàcil, però 

potser això és part de l'encant de la feina. 
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Entrevista Rosa Fabregat 

El dia 13 de juny de 2016 vaig poder entrevistar a Rosa Fabregat. Una escriptora lleidatana 

nascuda a Cervera el 3 de febrer de 1933 amb un important doctorat en Farmàcia. Ens explica 

com va ser treballar a Alemanya en un món laboral dominat pels homes. 

 Vostè té una carrera impressionant, que li va suposar el voler estudiar en una 

societat on les dones moltes vegades no eren escoltades?  

Vaig tenir una sort immensa, sempre m’ha ajudat molt tothom i la meva família em va donar el 

suport que necessitava per estudiar. A pesar de la dificultat que suposava. Gràcies a un 

franciscà, el pare Pallars, vaig poder iniciar la Universitat. Al matí anava a estudiar i a la tarda 

donava classes en català de tot tipus d’assignatures. Mai em van posar cap problema per fer-

les en català.   

La major part dels directius eren homes en aquella època, així que quan em van fitxar en 

l’industria farmacèutica era l’única dona viatjant en un avió de negocis cap a Alemanya. En 

aquella època es trobava feina més fàcilment. Em vaig hostatjar amb una família alemanya i 

poc a poc aprenia la llengua.  

 Com va ser la seva estança a Alemanya quan hi viatjava per assumptes 

professionals? 

Al principi volien que m’hostatgés a una casa d’obrers. Tot eren homes i no hi havia ni un 

lavabo en condicions. Tot i que eren molt bona gent, jo que era de bona família, em vaig 

espantar. Vaig demanar una família que m’acollís però em vaig espavilar a trobar-la jo mateixa.  

  Quan va començar a escriure? 

Tenia un professor que em va ensenyar mètrica i em va introduir en tot aquest món. Vaig 

començar a escriure poemes cap als 13 anys. Encara guardo els manuscrits amb molta estima.  

  Va notar-se clarament discriminada professionalment per la seva posició de dona 

algun cop? Era difícil ser escriptora en aquella època? 

Mai em vaig sentir discriminada a la meva feina. Em van acollir molt bé i de seguida vaig travar 

amistat. Vaig ser fidel a l’empresa que m’havia contractat fins que la va absorbir una altra i 

vaig decidir obrir la meva pròpia farmàcia a Llorenç del Penedès. Un lloc meravellós.  

Com a escriptora en canvi, sí que he notat les complicacions de ser dona. Per exemple, tots els 

premis els rebia el sexe masculí, havies de buscar el temps que et faltava constantment i 

poques dones s’animaven a escriure. 
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  Com va ser viure a Llorenç del Penedès? 

Van ser uns anys molt bons. M’havia casat amb en Josep Maria i teníem un fill. Quan va fer set 

anys, van comprar La Industria. I llavors, l’empresa alemanya va ser absorbida, juntament amb 

el personal. Em van voler colonitzar i van menysprear el meu títol de directora tècnica i no hi 

vaig estar d’acord. Per això vaig decidir muntar una farmàcia. A la inauguració de la farmàcia 

va venir l’inspector de Barcelona i Tarragona. I en aquell poble va ser quan em vaig posar 

escriure. Al vespre i els cap de setmana una novel·la que lligava amb els meus poemes. Una 

amiga meva em va animar perquè em presentés a un premi “Vila de Martorell” i el vaig 

guanyar. Me’l van publicar però les editorials no em feien cas. Fins que vaig trobar La Sal 

Edicions, les feministes, i per fi es van fer exemplars del meu llibre. 

 Per què la reivindicació del sacerdoci femení? Com va viure el revolt que va causar La 

Capellana? 

Als anys 80 va sorgir un moviment que defensava el sacerdoci femení i de seguida em vaig 

interessar en ell. Crec que es totalment injust que els homes arribin a l’església i les dones 

l’haguem de netejar. 

Vaig guanyar la Flor Natural de Lleida amb el llibre Ancorada en la boira, que reclamava el 

sacerdoci femení i el bisbe no se’n va adonar. Llavors vaig començar a fer recitals. 

L’escenografia va ser feta per Joan d’Escalls i també m’acompanyaven instruments. En els 

recitals em posava una túnica i reivindicava el sacerdot femení.  “Pareu esment” era el poema 

principal.  

 Per què creu que van trigar tant en donar-se a conèixer escriptores oblidades, 

SinSombrero entre altres, com vostè? 

A l’edat que la Maria Mercè Marçal va morir, vaig publicar el primer llibre. Als 45 anys i gràcies 

a que guanyar un premi em va donar confiança. Sinó potser no ho hauria fet mai. Som 

escriptores sense generació perquè vam emergir sense generació.   

Som unes quantes dones que vam començar a escriure sent més grans i sembla que per això 

som més desconegudes.  

Els premis eren dominats pel món dels homes, i no són necessaris per indicar el talent de la 

dona escriptora. Ja que no ens fan justícia. Que cada 16 o 17 anys guanyés una dona em 

descoratjava molts cops. La lluita per la igualtat encara persisteix. 
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  Com va conèixer a Josep Maria Prim? 

El coneixia des de que érem estudiants a Lleida, però gairebé mai no havíem parlat. Vam 

estudiar a l’únic institut de tota la península que era mixt, L’Escola del Treball. Jo que sempre 

he sigut de biblioteques, vaig anar a l’Ateneu Barcelonès i vaig trobar-me amb el Josep Maria 

després de més de vint anys sense saber-ne res. Ell baixava de Suècia i jo, d’Alemanya. Em va 

saludar amb una pregunta que em va sorprendre: 

-Què n’has fet de les trenes?  

Quan explica ell la història sempre parla de les trenes i de la conversa llarguíssima que vam 

tenir. Teníem moltes coses en comú. I encara avui, fent gairebé les noces d’or. 

  Té algun projecte en ment?  

He fet una antologia dels meus propis poemes fa poc. En aquests llibrets hi ha més de mil 

pàgines de poesia. Vaig participar en el Dilluns dels Poetes de la Institució de les lletres 

catalanes. Poc a poc la meva obra consta de més de mil pàgines! Llegeixo els meus poemes en 

els certàmens en els que em convoquen molt contenta.  

  Creu que les coses han canviat actualment i la igualtat de sexes ha millorat? 

Ara venen aires nous. Que hagi guanyat una dona el premi d’honor de les lletres catalanes es 

significatiu, que l’Olga Xirinacs hagi estat elegida com a poeta del dia mundial de la poesia i 

també la presidenta de la associació de l’AEC és una dona. Així veiem que es mouen el fils 

suaument, a pesar de la gran inèrcia.  

Hi ha un detall que s’hauria de tenir en compte. Les dones no volem la connotació especial de 

poetessa, jo sóc poeta. 
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Entrevista a Dolors Sistac 

El dia 20 de juny  de 2016 vaig poder entrevistar a Dolors Sistac. Una escriptora lleidatana 

nascuda el 1922. Ens explica algunes dificultats de la dona treballadora i també defensa el 

feminisme. També ens explica la seva carrera professional de Filologia Catalana.  

 Com recorda la seva infància aquí, a Lleida? 
 

Tinc un gran amor per les cases que he habitat. Formen part de la meva vida. Vaig nàixer al 
carrer Marquès de Vila Antònia. Una casa que ja no existeix. A l’estiu no podíem dormir dels 
mosquits que venien de l’aigua bruta del Segre. Acabàvem fets un ècziomol. Tota la meva 
infància la vaig escriure a la primera part de la meva biografia: Temps de Llucar. El meu pare 
era d’Aragó. De Binèfar, el primer poble de la franja que no ha parlat mai en català sinó en 
aragonès. La meva mare també era de la franja, a prop de Fraga.  
Érem bilingües. Em vaig tornar tan catalanista perquè em vaig casar amb qui em vaig casar. 
 

 Enric Farreny, com el va conèixer? 
 

Els pares de l’Enric eren d’Alpicat. Va viure i estudiar a Lleida i vam coincidir al setè curs de 
Batxillerat. Abans n'eren set i després s’havia de fer l’examen d’Estat. La gent es va sorprendre 
quan vaig arribar a Lleida havent tret un notable. Moltes dones ni tan sols l’aprovaven, era 
molt dur. L’Enric em va ajudar molt a escriure la biografia. Era el típic home que sempre duia la 
càmera penjada al coll. El confonien per un professional. Sempre apuntava la data a les 
fotografies i això m’ha ajudat a recordar.  
 

 Quan va començar a escriure? 
 

Des de ben petita. De seguida vaig començar a fer articles. Per mi escriure es la vida. Ja veieu 
com la taula del menjador és plena de llibres en comptes de menjar. 
 

 Què suposava endinsar-se en el món literari quan aquest era gairebé totalment 
prespels homes? 
 

Era difícil. Com que sóc una dona gairebé no he tingut reconeixement. La gent oblida molt 
aviat. No ets mai el que els homes representen. Ni abans ni ara. Tot i que ha canviat una mica. 
Vaig ser, per exemple, la única dona col·laboradora de la revista Labor. Sempre serem el segon 
sexe. Hi ha violència sexista d’ambdós sexes, però habitualment és la dona qui rep. Als països 
catalans la dona ha volgut estudiar una carrera i d’alguna manera sobresortir des de temps 
enrere, però l’home no l’ha deixat. 
Aquest segon pla de la dona m’ha fet inevitablement feminista. Defensora de la dona. Amb 18 
o 19 anys mentre feia Batxillerat es va publicar el meu primer article en el diari: Feminismo y 
cultura. Aquest feminisme que he tingut sempre és més aviat que defenso la dona amb 
cultura. He llegit totes les grans feministes del món. El que passa que ho hi ha hagut literatura 
del món que m’ha marcat molt. Les germanes Brönte, Els cims borrascosos. He viscut més 
entre llibres que entre persones.  
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 Com recorda el seu pas per l’ensenyança? 
 

Primer vaig ser mestra de primer ensenyament. Després de casada i fills continuava estudiant. 
Vaig ser de les primeres que en ple franquisme es va llicenciar el Filologia catalana.  
Vaig anar a la primera televisió de català: Català amb nosaltres. Fèiem un bon programa i s’ha 
perdut. Aquestes lliçons no sé sap on paren. 
A l’escola de Lleida la primera lliçó de coneixement de Catalunya era insòlita. Era explicar que 
era Catalunya, on ens trobàvem. Vaig estar a l’escola de mestres fins que em van jubilar, cinc 
anys abans. Les de Universitat ens havíem de jubilar als 65 anys però ho van canviar. La cultura 
no ha estat mai massa valorada. 
 

 Quan va decidir estudiar una carrera en aquella època, la seva família hi estava 
d’acord?  
 

Des de sempre he tingut un llapis a les mans però pensa que una dona que en aquell temps era 
filla de gent normal (mare pagesa i pare maquinista de tren) tenia molt difícil estudiar. Vaig 
aconseguir-ho gràcies a mon pare, un home que dins del seu ofici va arribar a cap de dipòsit, 
passant per tots els graus. La meva casa sempre feia olor de carbó. Ma mare no era tan 
partidària del meu ensenyament. Mon pare em va animar sempre dient:  

- “La chica a estudiar, después ya veremos.” 
La mare no li donava massa importància, però com la majoria de les dones en aquella època. 
 

 Vostè va patir dues pèrdues importants a la seva vida… Com les va viure?  
 

L’Enric a més de llengua sabia molt de geografia i historia. De país. Em va contagiar l’amor per 
Catalunya. Va ser molt dur tot plegat. Però aquesta és la meva historia i m’ha fet forta. La mort 
del meu marit va ser molt prematura. Jo sempre he viscut entre llibres i fills. N’he tingut 
quatre. Un d’ells, botànic i amant de l’escalada, va morir escalant als 22 anys. Només feia 10 
anys que s’havia mort el meu marit. Quan en tenia 54. 
 
 

 Creus que en els certàmens literaris les dones tenien desavantatge? Creu que 
continua passant? 
 

Als certàmens literaris és obvi que tenen desavantatge. Ja sigui perquè els homes tenen més 
influència o perquè les dones no s’hi han pogut dedicar tant. Ara, més que mai m’he tornat 
dona d’interior. Una dèria per mantenir la casa neta i fer les feines. No ho era abans. Vaig tenir 
sort i era privilegiada i tenia minyones però abans les dones tenien que ocupar-se de la casa i 
els fills i no tenien tan temps.  
 

 Va sentir-se algun cop discriminada professionalment per ser dona? 
 
Discriminada pels homes directament no, però si per la societat masclista que hi havia. He 
sigut valenta. Per l’edat que tinc he viscut d’una manera molt avançada. No era corrent que 
pogués estudiar. Les habituals carreres eren el piano o fer feines de casa. 
Quan eres una mica entenimentada ja eres considerada una mica home. Només els homes 
rebien educació i intel·ligència. Jo amb això he sigut molt crítica. 
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 Com va rebre el Premi de la Creu de Sant Jordi? 
 
La Creu de Sant Jordi va ser ha instigació d’un noi que havia estat alumne de la nostra escola. 
No me la van donar per mi sinó per ser la vídua de l’Enric Farreny. Quan me vaig ajupir em va 
dir que no li sonava Sistac, però Farreny si. Jo volia ser la Dolors Sistac, he lluitat terriblement 
per defensar el meu nom. I ho he fet en tot el que he escrit. He lluitat perquè fos el meu nom i 
la meva vida allí. Era així des dels 17 anys.  
 

 Com descriuria les seves obres?  
 

El periodisme sempre m’ha tirat molt. És una manera d’empaperar el món. He escrit molts 
articles de tot tipus.  
He tingut una gran referència per l’ortografia i el tipus de lletra per fer-me entendre a totes les 
obres. També he fet moltes conferències entorn de la literatura, tesi doctoral, els llibres...A mi 
la tribuna no em fa por. Sóc una dona de tribuna.  
Tinc aquesta memòria i aquest cap perquè els he fet treballar tota la vida. Escrivint. Voldria 
servir-me de mi fins al final. Sempre ha sigut una dona forta e independent. 
Sóc feliç amb el que tinc, amb el que he aconseguit i escrit i amb el que puc explicar. Ningú pot 
ser feliç absolutament però estic molt agraïda a la vida. Això si, com a dona m’ho he guanyat. 
Jo, no solament volia ser, feia els possibles per ser. 
 

 Què són i per què va investigar les cançons de pandero? 
 
Les cançons de pandero són cançons que cantaven les majorales de les confraries del Roser a 
les celebracions.  Quan vaig acabar la carrera, va morir el meu marit, i després del títol vaig fer 
la tesi de carrera. Ell me l’ havia deixat: Cançons de pandero. L’Enric havia preguntat a les 
majorales de diferents pobles com cantaven i si encara ho feien. Va fer tot el treball de camp. 
Vaig fer la tesi doctoral a la meva manera i em vaig especialitzar en les cançons de Pandero.  
 

 Ha tingut bona relació amb els escriptors de Lleida?  
 

Entre els homes escriptors de Lleida estic molt contenta. Tinc molt bones relacions. Per 
exemple amb el Pané i el Borrell (regidor de cultura a la generalitat). Amb el Borrell he fet un 
llibre sobre escriptors de Lleida. 
L’escriptor Vallverdú juntament amb el meu marit, van ser professors de català del que era 
l’Estudi General que després seria l’ Universitat.  
Li tinc un gran apreci al Vallverdú, era un gran amic del meu marit. Tinc un plec de cartes que 
ens enviàvem.  
Jaume Magre Marbre o jo que se “El llegit farà perdre l’escriure” Em deia que a poc a poc, però 
em va donar una beca per anar a França quan estava embarassada i ens va acompanyar a mi i 
al meu home.  
 

 Què va ser Tírvia per vostè?  
 

Un refugi. A través del meu marit vaig començar a estimar El Pirineu. Em va encantar, per això 
ens vam fer una casa Tírvia. Que vol dir Tres Camins en llatí. Tres camins per arribar-hi.  
 

  Què és el que té pensat fer actualment? 
 

Fa un temps que m’he retirat bastant de la vida pública que feia. Dejavú, això ja ho he vist.  
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La gent d’avui en dia es sol relacionar amb la gent de fora i obliden els que estan a la vora. No 
m’agraden les tecnologies. Sóc incapaç d’ entendre-ho.  
Actualment vull acabar la segona part de la meva biografia, però ara mateix toca gaudir les 
vacances d’estiu. 
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Articles 

What do this women want? The Second Feminist Wave per Martha Weinman 

Lear 
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Oblit és nom de dona per Anna Sàez 

El retrovisor  (Segre, 19-6-15) 

Oblit és nom de dona 

Anna Sàez 

Al santoral català es passa d'Obdúlia a Oceà. Es veu que Oblit no és nom de dona. En tinc els 

meus dubtes, però. Dimarts va fer cent anys que va nàixer en una casa del carrer la Palma de 

Lleida una  dona excepcional. Es deia Cèlia Viñas. El més probable és que no els hi soni de res. 

No ha estat profeta a la seua terra. Només va viure trenta-nou anys, però va deixar un 

important llegat literari. Poesia en català i en castellà, llibres per a infants, assaig, novel·les, 

teatre... Però ella pensava que “el més apassionant del món” no era escriure, sinó “una classe 

ben donada i ben rebuda”. Va mamar pedagogia a casa. Literalment. El seu pare era catedràtic 

de la Normal i ella mateixa va estudiar a l'Escola Annexa de Magisteri fins als vuit anys, quan el 

reuma que arrossegaven ella i la seva mare va empènyer la família a buscar un clima més 

benigne i es van traslladar a Mallorca, on Cèlia i les seues germanes van seguir anant a centres 

públics. L'esclat de la Guerra Civil la va sorprendre a la universitat. Tot es va capgirar. Va tardar 

set anys a poder-se treure el títol de Filosofia i Lletres. L'1 de febrer de 1941 es llicenciava amb 

la incertesa de si podria exercir, perquè el seu pare havia estat purgat. Va tirar pel dret i es va 

presentar a oposicions de catedràtica de llengua i literatura. Va ser la número u de la promoció 

de 1943. Podia triar plaça i va decidir anar-se'n lluny, on no se sentís marcada. Amb uns quants 

poemaris inèdits i la il·lusió intacta va arribar a Almeria a l'institut que ara porta el seu nom. Era 

l'únic centre de secundària i això feia que compartissin aula “nois amb espardenyes i senyorets 

andalusos amb brillants a la corbata”.  Se'ls va guanyar. Se sentia orgullosa d'haver aconseguit 

que ells no s'avergonyissin de la seua sensibilitat i elles no llegissin tantes novel·les rosa. “La 

meua tasca no es limita a la càtedra. Sóc amiga de tants com puc, confident de molts, 

bibliotecària de tots”.  Potser per això va deixar petjada. A banda de donar nom a un institut, a 

Almeria té un carrer dedicat i un bust a la plaça Bendicho, molt propera a la catedral. Va ser 

amiga de Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Carmen Conde, Sanchis Guarner, Josep M. Llompart, 

Bartomeu Rosselló-Pórcel... I, és clar, se la va definir com a “musa”, com passava sempre. Però 

era més que això. Molt més.  

 

XAPA: Fins al 27 de juny Almeria acull una exposició dedicada a la poeta lleidatana Cèlia Viñas 

en el seu centenari 
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Perdón, señora, olvidó su pipa... per Dolors Sistac 
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Portades de la revista Labor i  síntesis corresponents números 73 - 78, 80, 82, 

83, 84, 90,  91, 95 i 104  
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Ressenya de La infinitud del pétalo per Dolors Sistac 



Oblit és nom de dona 

118 

 

Ressenya de Los caballos sin brida  a La Vanguardia 
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Ressenyes de Despertando la rosa y el instante per César Augusto de León 

Morales, M. L. Peggy Von Mayer i Norma Suiffet  
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Cristina Lacasa en la cena de Navidad de la Revista Ciudad, La Vanguardia (1964)  
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Obituari de Cristina Lacasa:
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Dibuixos de Cristina Lacasa  
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Enquesta 

 

La primera pregunta era molt directa: Saps què és el feminisme? La gran majoria (189 

persones) van respondre rotundament que sí. Mentre que només 11 van dir que no. 
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Coneixes a algun d’aquests escriptors? Si és així, quin? 
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Punts de llibre  
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Cronologia 

Calendari: 

21/4/2016 Entrevista Elena Medel 

2/5/2016 Anna Saez 

19/5/2016 Rosa Mesalles 

13/6/2016 Entrevista Rosa Fabregat 

20/6/2016 Entrevista Dolors Sistac 

31/8/2016 Teresa Ibars, Casal de la Dona, IEI, Centre Dolors Piera (UDL) 

20/09/2016 Rosa Mari Martínez Boneu 

02/10/2016 Chus Borrell 

17/10/2016 Dia de l’escriptora. Acte a la Biblioteca Pública de Lleida amb l’assistència de 

Dolors Sistac, Rosa Fabregat, Rosa Mesalles i Teresa Ibars. Recital de textos d’escriptores 

pòstumes per part d’escriptores lleidatanes.  

24/11/16 Tània Balló entrevista INS Màrius Torres 

 

 


