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La realitat social de la violencia contra les dones ha estat constant al lIarg de la
historia. j la literatura, corn qualsevol altre sistema de representaci6, ha ha fet visible. Es·
llegeix i s'interpreta la literatura amb uns criteris detenninats, corn ara et del valor Iiterari 0

el de l'adscripci6 dels escriptors i les escriptores a un carrent estetic, i aixo fa que es deixiIi
de banda altres possibilitats hermeneutiques. Comparteixo l'opini6 de Katherine Anne
Ackley, editora delllibre Women and Violence in Literature (1990), quan diu:

Una invcstigacio sabre les maneres corn cls escriptors i les escriptores han representat la
vioJencia contra les dones i les forces que hi intervenen pot ser malt instructivaja que la Iiteratura es
un dip6si[ malt rlC d'aetituds socials que no es queslionen; tambe es !loc on es poden desernrnascar
1es injusticies i parlar-ne en eontra. (Ackley, 1990, p. xi)!

La litcratura representa tant la real itat social de la violencia dc genere corn les
conseqGcncics que aquesta violencia genera tant en un ambit mts privat 0 individual corn
en un marc social 0 comunitari. Des de la teoria feminista i, mes concretament, des del
ferninismc matcrialista, s'ha analitzat corn la violencia exercida sobre les dones ha servit
tant per justificar la seva subordinacio a l'esfera privada corn per negar-Ios l'agencialitat, es
a dir, ~I control sobre la propia vida. En paraules de Milagros Rivcra:

Quan la v'iolencia va prendre la forma cI'agressi6 flsica contra el cos femen!, va servir
perquc les d{lnCS necessitessin ser protegides pels homes. Aqutsta necessiLat socialment constru"ida.i
fomentada va eontribuir a agudltzar i a perpcluar la subordinaci6 de les dones. Aquesta forma de
violencia va restringir la mobilltat de les dones malt mes que no pas la maternitat. Va diticultar 0

impedir el seu ;.}n,;es ah mitjans de produc(ill i va justificar la creaci6 de multiples institutions
restrictives per ales Jones (om, per excmple, lJ dausura monastica, (Rivera, 1994, p. 103)

Es a dir, que es justament la viol~ncia d~ genere, matcrialitzada en forma de diferents
agressions a la dona, a1l6 que hll fet que la societat patriarcal hagucs de crear institucions
per protegir·la. En aquest article analitzare corn la violencia de genere es representa a la
literatura catalana, concrctament a ]'obra de dues autores, Caterina Albert (que va escriure
amb el pseud6nim de Victor Cata]a) i Aurora Bertrana. La represemaci6 de la violencia de
gencre ales seves pagjnes te una importancia cabdaL ja que li atorga visibiJitat. Corn diu la
drarnaturga nord-americana Eve Ensler a la seva obra Eis rnondlegs de la vagina:

\ La traduccio d'aquesta cita es meva, corn la de la resta de cites de I'article.
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Alia que no diem, no ha veiem, no ha reconeixcm, no ha recordcm. AlIo que no diem cs
convertdx en un secret. i cls secrets sovint generen vcrgonya i por I mites. IIo die pcrque vull que
arribi un dia en que quan ha digui em semi comoda, i no avcrgonyida, ni culpable. (Ensler. 1998, p.
XX)

A. De N~mesi a la fatalitat del silenci: Caterina AlbertNiclor Catala

EIs maltractaments d'homes a dones son freqUents a Ies pagines escrltes per Caterina
Albert. La narracio mes paradigmatica d'aquesta situaci6 es "Pas de comedia" (1950), que
tracta exclusivament aguest tema. En Pelegrf rnaltracta la seva dona, la Maria. d'una
manera conscient i autojustificada:

-Les danes, senyor AnIon. son una mena de bcstiar que s'ha de mcnar moil acorat, si es vo1
que Ilauri dret. (Catala, 1950, p. 1.039l

Despres de deu anys de maltractamems, un dia la Maria descobreix que pot moure, amb
l'enginy, un sac que et seu rnarit no ha pogut moure amb la for~a. Aixo fa que rautoestirna
de la dona es desvellli en descobrir-se mes lIesta que no pas ell. A partir d'aquell moment,
"la Marialeu exac!ament amb el seu mar;! IQ que aquest haviale! amb ella/ins aleshores"
(Catala, 1950, p. 1042). La dona pol defensar-se del seu marit assumint ella el paper de
maltractadora. En Pelegri es justifica a si mateix el canvi de papers animalitzant una vegada
mes la seva dona: "Desgracia! del que arreplega en aquest man una mala beslia"(Catali,
1950, p. 1.043). La ironia de la narracio es subversiva: si les dones s6n corn besties que
s'han de domar, a ell n'hi ha tocat una que es indomab!e i que I'ha ven~ut utilitzant les seves
mateixes armes.

La narraci6 "Animes mudes" (1904) descriu I'amor que es ten en, sense haver-sc
parlat mai, un vei i una vefna de families enemistades, que nomes es miren i que s'estimen
en secret. Quanja son vclls, un dia ell presencia COm el madt d'ella comen~a a apaUissar~la.
Es lIen~a a aturar el marit i li diu: "-Bac6. mes que bacJl Pegar Cl la dona.' -Si la toques
mai mes amb un caire d'ungJa, t'estripo de dalt Cl baL'c' Com hi ha Deu al cel,/"(Catala.
1904, p, 594). El contrast entre el marit que la m,'o.llracta i I'altre amor. l'amor prohibit del
vel que mai no li ha pogut adre~ar la paraula, no podia ser mes conttll1dent, i contribueix a
destacar la brutalitat dels maltraclarnents.

A "La cotilla de domos groc" (1930), un pare apallissa brutalment la filla fins a
causar-li la mort. A "Daltabaix" (1902), el sogre sotmet la Dularetes a tota mena de
vexacions psicologiques fins que acaba boja i demanant caritat. A "Ombres" (J 902), la
Maleneta, la protagonista, fuig de casa seva i no vol dir a ningu per que no hi vul rornar. No
sabrem mai que Ii ha fet el marit a la Maleneta. que Ii ha provoca( la bogeria; pero no deixa
de ser signific,atiu que s'apunti el tema dels maltractaments corn la primera causa (Catala,
1902, p. 203).'

A vegades els maltraclaments s'apumen com una intc:nciunada pinzellada de fons.
El protagonista d'''En Met de les Conques" (1902), abans de morir. recurda un episodi que
havia presenciat feia temps. L'escena no put ser mes esgarrifosa. Conreant un camp hi ha un

2 Malauradalflent, aquesta justificacio de la vialencia domestica cs hen eonlcmporimia. En un
reportatge qu~ va emelre Antena 3 el mes de desembrc dl ' 2001 tiluJat ..VuJlca nu/so una don<l que havia
patil mallmelamcnts alribui'a <11 scu rnarit un raallament malt semblallt.
1 A "Nostramo" (1930), aparcix una refercncia a la violencia domestiea per apuntar lil crueltat i )a
brutalitat d'un personatge, l'hereu Civcra: ··A la martir de la sev;) muller. fins l'ataeona" (Catala, 1930,
p. 922).

home, una dona i un caval I. L'arada queda encallada i el cavaIl no pot treure-Ia. Llegim el
que segueix:

De sabte l'hame digu~ quelcom a la dona, la dona s~ li ~ira d'esquena... Ell deixa l'arada, ~e

li aeosta amb el pal de l'agullada enlaire j eomenca a pegar-IJ rablOsament; la dona traclava de f~glr,

cridant malcdiccions, pero ell la perscguia, alrapant-la sempre sota el pal: A la fi, la dona csten.gne els
bra/yos, corn demanant demeneia, i !'home abaixa el pal. Tragueren del lato una corda Ilarg~, I al cap
de res, la dona, lIigada al davant del eavall, estrcbava lambe fortament per a arrabassar \arada del
glever. L'home agullonava aJ cavall i a elJa .. , (Catala, 1902, p. 66)

ReaJment, sorpren que l'atenci6 crLtica que ha rebut aquesta narraci6 hagi negHgit aquest
episodi tan significatiu. . , ' ., ,

Georges Vigarello comen~a la seva IIlstona de .Ia vlOlaclO. amb ,~es ~araules

segtients: "La historia de la violacio no esta escnta. T~nmatelx, to~ ~ns hi porta . (.v~~arello.
1998, p. 7), Escriure la historia de la violacio vo! ,dJr,. e~ ~efimtlv~, ~o?ar V1SL?lhtat als
sistemes d'opressi6 exercits sobre la dona. La teona temmlsta h~ I~SI~tlt, especIal~ent a
separar la violaci6 de la sexualitat i a considerar-Ia un acte de vlOlencla I d agressl6. En
paraules de Barbara Sichtennann:

Un cas de violaci6 es names molt indireetament un aele sexual; es, corn el movimenl de les
dones ha dcmostrat repetidament, abans que res, una demostraci6 .de p~d.er d'una volunrat ?'afi.rmar
I'autoritat i de dominar, un intent de restablir la dommaei6 masculma mltJan/yant la for~a. fislca, 19ual
que els maltractaments. Utill[zar I'organ sex~al en aquest acce. de viole~cia no el eonvert~l~ en un ~ete

sexual, pero serveix per mostrar que el vlOlador no nomes menysprca les doncs SlnO tambe la
sexualitat i vol dominar~les totes dues. (Siehtermann, 1986, p. 27&)

Un acte de violaci6 es una manifestaci6 de la voluntat de permanencia del poder masculi i
del I10c que acupa la dona en I'ordre simb6lic patriarcal.. .,

La violacio apareix a gairebe tots els lIibres de narraclons que. va ~~crture Vlct.or
Catala. Tambc a la novel·la canonica de I'aurora, So!itud, on la vlOlaclO de la Mlla
desencadena el desenl1a9 de I'accio: es la humiliaci6 definitiva qUl: la porta a act~ar

posilivament cap a la propia vida, abandonam 011 madt j camen~ant la davallada de l'enmta
totalment sola i mestressa d'elIa mateixa.

La naITaciD "La fi dels tres" (1904) relata la caiguda d'un don Joan d'estar per casa
que agredeix sexualment la Xica, La noia pOJ defe~sar-se am? exit ~~ I'a~ac gracles a un
ganivet j a l'ajuda del seu pare i altres homes. La Xlca establelx un dlaleg mtert~x~al a:nb
]01 Mi\a de Solitud, ja que despres de l'agressi6 les dues dones senten la prese,ncIa d ~n

"bot6 de foe"al seu cos. Aquesta metafora defineix les protagonistes corn a cautentzades, es
a dir, vfctimes de l'agressi6 sexual que les ha marcat de per vida, corn un ferro roe~~. .

L'acte de violaci6 es motiu de venjan9a a "Contraclaror" (1907). L'acclo aparelx
focalitzada segons el punt de vista d'un narrador que descriu un veIl jornaler, en Josep, .com

. , , .. P' m "esdeve tan SOVlnt auna persona incapa~ de cap tenJr sentlment J1l cap passlO. ero, co s.
\'obra de I'autma les aparences enganyen: a\iat descobrim que ell estlmava molt la s~va

, , fi ' ue It vanoia, la Guideta, que. quan tenia Iretze anys va ser v.iolaca per un'paralgo~r aBee,s q, , '
transmelre la lepra. Es important destacar que la n01a no va atrevlr-se a dlr res a nmgu d allo

~~scretor de la societat patriarcal retrarada ta que la Xica es pugU! scntir vlctima per tots eosta[s, tan
per part del promes, que la pot acusar d'haver flirtejat ~ tre,near rl. matrim~ni., ~om ~er ~a~ de
I'agressor, que eonsidera que si el pare permet que treballJ a Ihostal es perquc e:)ta a dlSPOSlcI6 de
totborn (vegeu Catala, 1904, p. 586-87).
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que li havia passat, "peeD lota la nit, del tremolor, h sentirem petar la cap<;alera del seu Ilit a
I'enva" (Calala, 1907, p. 680). El pare venja la noia, mala eI frances i I'enterra a I'hort
perquc facl d'adob de Ies seves cols. L'originalitat d'aquesta narraci6 es que la violaci6 es
explicada al narrador des del punt de vista del pare, cl venjador de la violaci6 que va
ocasionar la mort de la noia.

A "La pua de rampi" (1930) la protagonista es agredida per un rodam6n, en Roge!
Quan ell apareix, ella recorda en una Ilambregada dues a!tees dones que van sec vioJades: la
seva mare i una criada. La seva mare va moTir d'una malaltia que 1i va transmetre el
yio!ador. I va veure's condemnada al silenci, igual que la criada, que nomes ha explica quan
descobreix que est:l embarassada. Es cornu a aquestes protagonistes un sentiment de culpa
per haver-se exposat a un perill, un sentiment causat pel 1loc que ocupa la dona en la
societat patriarcal. D'aquestes altres dones violades, la noia en treu forces per lIuitar, per
defensar-se: "mussega, esgarrapa, perneja fiJl/ament" (Catalit, 1930, p. 917); es capa, de
lluitar corn una Ileona, treu totes les energies del seu cos j aconsegueix vencer el seu
agressor, matant-lo accidentalment. I quan arriba a casa seva, no en diu res a ningu.

En aquest sentit, el silenci apareix indissoJublement Higat a la fatalitat la nota te
tilles i travessen el bosc per anar a costura: "Probablement un dia 0 altre passaran les filles
per l'esglai que passa la mare, que passa l'avia, que passa la besavia, tal volta.. Mes, qui
podria evitar-ho? El fat es inexorable" (Catala, 1930, p. 919). Aque,1 desti que cs repeteix
es la de l'agressivitat del poder mascuti sobre la victima fcmenina. Ens recorda un l1ibre
pioner sobre cl tema de la vioiacio, el de Susan Brownmiller. Contra nuestra voluntad.
Hombres, mujeres y violacion (Brown miller, 1975). que destaca el fet que les violacions
aconsegueixen crear un clima generaIitzat de por que fa que la majoria de Ics dones tinguin
por de patir algun dia una agressi6 sexua 1.

Una altra violaci6 silenciada es la que ha patit la protagonista de la narracio "La
Pepa" (1950). La veu narrativa se sorpren que la Pepa, que ara es vella pen) que conserva el
rastre de la beIJesa i dels nets senyorivols. s'hagues casat amb un home tosc, groller i sorrut
la dona mateixa el defineix: "lIeig com una griva iamb aque/Is posits de guineu... •· (Carala,
1950, p. 1052). Ella mateixa explica el moriu del matrimoni desigllal: ell era el 1110SS0;

primer va declarar-se-li. pero davant el rebuig de la dona, va violar-la. QUim expressa l'odi
que sent envers el seu mar it, el seu rostre csdeve "dur j hermetic com una mascara dc
bronze; la mascara d'una Nemesi implacable" (Catala, 1950. p. 1054). En articular la n'lbia
e~ paraules, la Pepa es toma la mascara de la decssa grega, personificaci6 de la venjanr;a
dlvma que no ha oblidat ni pot perdonar.

A "NoveI·leta" (1920), la Nieve, rebutja les propostes de matrimoni que li fa el
doctor Reguera perque ja te promes. fins que un dia intenta violarMla, pcro ella pot defensar
se. gra~ies a la s:va forr;a fisica. Li prohibeix l'cntrada a casa seva "en actitud greu de
NemesD>, la matclxa mascara de la venjan9a que ha utilitzat la Pepa en la narraci6 anterior.
Aquesta vegada es el mateix agressor qui li demana que guardi silenci sobre l'intent de
violaci6; la Nieves es veu obligada a ferMho: "de primer uti gras esdmdol i un lranstorn
terrible per a la mare: despres, la malalta sens assistem.'ia)· el pare, arbOl'al, demanant
comptes af miserable... Qui sap quin drama en porta... •· (Catala, 1920, p. 753). El silenci
que cs veu obligada a mantcnir la noia per la pressio social la immobllitza.

B. La violaci6 en temps de guerra: Aurora Bertrana

L'escriptora Aurora Bertrana. ales novel·Ies Tres presoners (1957) i Entre dos si/ends
(1958), retrata la situaci6 de dos pobles francesos despres de l'ocupacio alemanya durant la
Segona guerra mundial. A les dues novel'les, un soldat invasor viola una noia del poble;

aquesta violaci6 tindra consequencies molt importants per al desenvolupament de la trama
narrativa. Susan Brownmiller, en un article titulat "Making Female Bodies the Battlefield" i
publicat l'any 1993 a la revista Newsweek, recorda l'associaci6 historica del cos de la dona
amb el territori, de manera que violar un j conquerir I'altre es el mateix. En les seves
paraules:

En un acte d'agressi6, I'espcrit cQI'leetiu de les dones i el de la nacio s'ensorra, deixant una
empremta q\le dura tins malt temrs dcspres que les tropes hagin marxat. I si clla sobreviu a I'assalt,
que cs cl que la vietima d'una violaclo [eta en temps de gucrra esdeve per a la scva gent? Una
evidencia de la bestialitat de I'cnemic. Un sfmbal de la derrota de la seva nado. (Brownmiller, 1993,
p.37)

Sovint les victimes de violacions de guerra se senten a'j\[ades de les seYes
comunitats. Aixo es precisament el que passa a la Gabrielle de Tres presoners, que, en ser
violada per un soldat alemany i quedar embarassada, es rebutjada per la gent del seu poble,
Felsen. Primer tothom demanava yenjan9a, pero, quan el violador es afusellat pels seus
companys, la gent del poble es gira contra eIJa:

A mesura que d seu ventre creixia, J"hoslilitat dels pagesos augmentava corn si la
responsabilitat d'aquell fet ignomini6s no recaigues solament sahre el soldat enemlc. luxurios i
embriac, sim) tamhe damunt la pabrc victlma. (Bertrana, 1957. p. 28)

Primer Gabrielle te ganes de morir, pero despres no pot evitar senW esperan9a per aquest
fill que ha de venir. Curiosament. la imatge del violador va fent-se mes humana. i la noia
recorda que abans d'aquell dia tragic solia mirar-Ia i somriure. A poc a poc, Gabrielle va
covant un sentiment de culpabilitat en convencer-se que ha encora~jat una violaci6. No
podia recordar si havia somrigut al soldat en veurc'l: "Si era veritat que li somrigue (i
potser si que ho feu, fet i fell el remordiment la turmentaria lola la vida" (Sertrana, 1975, p.
125). La veu narrativa deixa sense resoldre el fet que la protagonista construcixi dins seu el
remordiment d'haver encoratjat una violaci6. Si be Tres presoners te cl merit de donar
visibilitat a una violaci6 efectuada en temps de guerra. la protagonista acaba creient-se que
I'ha encoratjada. No cal dir que aquesta es, probablement, \'unica possibilitat que li deixa la
societat. Al final de la novel, la, Gabriclle pot refer la seva vida amb un deIs prcsoners de
guerra, en Kostia; un cami que obre l'espcranr;a de la rcconciliaci6 j que destrueix
l'estructura de poder entre colonitzador i colonitzada.

A Entre dos sifencis qui patcix una violaci6 es la Marieta, la dona irresistible i
seductora que viu la sexualitat d'una manera lliure, cosa que no es rnai acceptada ni pels
homes ni per les dones de Hemam. Despres d'haver tingut relacions amb ella, el capita
inv3sor la tracta amb prejudicis eyidenls de ral;a i de genere: quan la Mariera li diu que esta
embarassada, ell la incita a avortar: "1 cl nostre rUhrer. saps ---el capitil Drel deta Fiihrer
amb una uncio religiosa-. el nostre Fuhrer condemna els rnesrissatges ... son immorals ... Cal
mantenir la pures,l de la rar;a~" (BeI1rana. 1958. p. 104). En la seva reacci6, hi yeiem tots
els prejudicis imperialistes i colonials del nazlsme.

Mes tard, la Marieta es violada per un soldat, en Mirtva, que diu haver-la conf6s
amb la prostituta Eddy' Bretzer, com si per aques[ motiu la violaci6 fos justificable. Quan el
comandant ordena afusellar el violador, aquesta mesura resulta impopuJar tant pels seus
companys de l'exercit com per les dones del poble, que apedreguen la noia. Fins i tot el seu
antic promes Ii diu: "Tu no ets mes que una gossa" (Bertrana. 1958, p. 106).
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Afortunadament, el tinal de la guerra donan\ tambe ]'oportunitat a la Marieta de comenc;ar
una nova vida en un altre horitzo.

***

Emerson i Russell Doblash, editors del llibre Rethinking Violence Against Women (1998),
destaquen la importfmcia del context per explicar el resorgiment i la persistencia de la
violencia de genere, i identifiquen guatee nivells d'importancia: J'individual,
I'interpersonal, I'institueional i I'ideolbgie (Doblash i Doblash, 1998, p. 9-10). En aquest
sentit, insisteixen en el fet que no hi ha cap practica que estigui ben arrelada a la sacietat
que pugui aturar-se per decret, encara que aguest decret sigui de les Nacions Unides. En les
seves paraules: "Qui esperi un canv; social s 'ha de compromelre amb coneixemenf i
delicadesa amb les persones i les practiques culturals que sostenen l'aClivitat que es vulgui
eradiear" (Doblash i Doblash, 1998, p. 13). No hi ha dubte que donar-hi visibilitat,
representar la violencia de genere, corn fan Caterina Albert i Aurora Bertrana, es un primer
pas per fer-ho.

M'agradaria acabar amb unes paraules de Wassyla Tarnzali, directora del
programa de la UNESCO que va realitzar un estudi sabre la utilitzaci6 de la violaci6 corn a
arrna de guerra a B6snia i Hercegovina:

Per que cal dir, per qu~ eal expliear la violeneia? Perquc si cs tria la violCneia l:om a arma
de guerra es perque el botxi sap que la victima s'enfonsa en cl silenei despres de la violacio. I que no
pot trencar aguest silenei. I d'aquesta manera, et silenci i la vcrgonya s'insl31·len de mancra lenla i
destructiva a la eOmUnllal, a1 poblc, a la familia aJ lIoe on les dones han estat violades. (T<imzali,
1997, p. 152)
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