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2 . 2 . 2 . 1 . El matrimoni i la matemitat per davant de tot: 'Teresa o la vida amorosa 

d'una dona* 

A Teresa o la vida amorosa d'una dona, h. frustrada il-lusió per la celebració de 

Faniversari de casament obre el periple narratiu de la protagonista, el qual es 

desenvolupa mitjangant un seguit de decepcions destructores del món perfecto en qué li 

havia semblat viure. Després de la greu malaltia causada per la primera infídelitat del 

marit, el perdó i Fadopció de la petita Margarida suposen la recuperació temporal del 

benestar emocional de Teresa fins que, per casuaHtat, descobreix que Lluís ha tornat a 

veure's amb la Mulata i ha estat pare del germá de la nena. Incapa? de disculpar-lo altra 

vegada, Fabandona i se'n va a casa de Maria, la seva cunyada, on la pau que retroba 

acaba sent doblement ataUada per Fenamorament del nebot adolescent (Martí) i per la 

passió de Josep, espós de Maria. El personatge central es veu forgat, per agraiinent a 

ella i per repugnancia, a manar. Aquest cop s'instal-la en un pis de lloguer, sola, pácies 

a la feina de confecció de fakes i cotilles que li proporciona Marcel-la, una jove 

modista amiga seva. El viatge a París que faran totes dues en companyia de Caries, 

gemÁ de la noia, descloura el sentiment anrorós entre eB i la prot^onista. Just quan 

Teresa sent que comenta una nova vida, Maria li escriu des de Barcelona perqué Lluís 

está malalt. Quan arriba a la ciutat, el marit ja és mort, pero la dona sent que, en esperit, 

li reclama alguna cosa que no és capag de definir. Finalment, entén que la preocupació 

de l'home era el fiítur deis nens i assumeix la matemitat adoptiva deis seus dos filis com 

a missió central d'una existencia estrictament maternal, en la qual la relació amb Caries 

no pot teñir lloc. En F«Epfleg», situat nou anys després deis fets, Teresa apareix 

immeraa en la serenitat satisfeta derivada d'aquesta decisió. 

Crida forga Fatenció, d'entrada, que la noveHa es tituli Teresa o la vida 

amorosa d'una dona. La intercanviabilitat que s'establek entre el nom del personatge 

principal i el sintagma nominal no té correspondencia aparent en el desplegament 

argumental, centrat en el desengany dolorós, en el rebuig de les passions, en la 

fiíistració sentimental (amb l'excepció exclusiva, i parentética, deis dies que la 

protagonista passa amb Caries a París) i en la preeminencia de la matemitat. 

L'equivaléncia de les dues seccions relacionades per la conjunció, tannratebc, enclou 

sintéticament la significació essencial del relat, ja que establebc un Uigam intertextual 
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cía» per a la interpretació de la trama protagonitrada per Teresa i de la seva construcció 

com a carácter. 

El títol remet de manera directa, literal, a Frauenliebe md Leben (1840), un 

conjunt de vuit can?ons del compositor Robert Schumann (1810-1854) que té la seva 

base en una serie de poemes de l'autor d'origen francés Ádelbert von Chamisso (1781-

1838) i que fou tradul i adaptat al cátala per Joaquim Pena amb el títol de Vida 

amorosa d'una dona. Frauenliebe und Leben representa el sentiment amorós d'una 

noia, jove i imiocent, envers un home que idolatra (peí qual sent una adoració gairebé 

malaltissa) mitjan^ant el procés d'enamorament, la posterior felicitat del personatge 

femení amb el matrünoni i amb la matemitat i el dramátic punt final del dolor per la 

mort de l'estimat L'expressió en un text en primera persona, que convertía la pe^a en 

un deis pocs cicles de Heder específicament pensats per a una cantant, per a una dona, 

va fer que esdevingués una obra molt popular entre els intérprets. 

Carme Montoriol havia de conéixer tant el treball de Schumann com la versió de 

Pena.'®^ A banda d '^uest fet, o de la participació de fautora en la tendencia coetánia 

d'interrelació entre música i literatura -—iMustrada, entre molts altres títols, per un text 

tan célebre (i val a dir que tan diferent de Teresa) com Point Counter Point (1928), 

d'Aldous Huxley—, la connexió resulta diáfena peí que fe ais dos ingredients b^ics de 

la noveHa: el protagonisme de la subjectivitat femenina, d'una banda, i la centralitat de 

l'amor per l'home, del matrimoni i de la matemitat en la vida de la dona, de l'altra. En 

aquest sentit, resulta molt suggeridor el comentari de l'estudiosa Susan Youens sobre 

Toperació de Schumann respecte deis poemes de Chamisso i alió en qué reverteix, ja 

que permet esbossar els paraMels temátics i formáis fonamentals que existeixen entre 

els Heder alemaoys i la narració de l'escriptora catalana —i copsar, dones, la rellevancia 

del conqjonent intertextual (també ben contemporaii) en la materialització de la historia 

de Teresa: 

'® Des deis inicis de la seva carrera musical, f alemany fou un deis compositors pedilectes de Montoriol 
(v. Anglada 1988: 59-61); el 17 d'abril de 1928, per exemple, va interpretar les obres del mésic que 
il-lustraven la conferencia «El romantícisme de Schumann», a carree de i'escriptor (i onde seu) J. Puig 
Pujados (v. «Confer&icia Puig-Pujades», LVC, 17-IV-1928 [vesprej. L'acte aporta, paral-lelament, una 
prova de l'actualitat permanent de Schumann a Catalunya; entre la segona meitat deis anys vint i fináis 
deis trenta se li van dedicar nombrosos caicerts —al LCB, entre altres entitats, en diverses ocasions—, 
articles i conferencies. Chamisso tampoc no era cap desconegut (la coMecció Les Ales Esteses n'havia 
publicat, el 1930, La meravellosa historia de Pere Schlemil, en traducció de Gustan Llobet), per bé que el 
seu coneixement a casa nostra va venir canalitzat, sobretot, per la versió que Sdmmann féu deis seus 
poemes (v. J. Bofill i Ferro, «Adalbert von Chamisso», RC, n. 93 (15-XI1-I938), 702-703). 
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[...] Schumann tumed to the cycle of poems by Adelbert von Chamisso [...] 
depicting a woman who adores her husband and lives only for him; the "woman" in 
the poems is actually the voice of 19th-century male culture instructing wives how 
they should properly regard their husbands. By omitting Chamisso's ninth poem 
{Traum der eignen Tage, in which the protagonist, now a grandmotiier, passes on 
her accumulated wisdom to her granddaughter), Schumann reinforced the notion 
that the woman's life begins and ends with her husband —'yon, my whole worid", 
she calis him. When he repeats the first song as an epilogue for piano alone, he does 
more than emulate Beethoven's An die femé Geliebte or cali up images of the 
woman remembering when she first met her husband: he makes of the cycle a 
perfect cycle, the symbolic emblem of etemíty and the feminine [...]. 

However one may feel about the woman's self-abnegatíon, Sdiumann sings of 
heartfelt love in Fravenliebe and does so in beautifiíl music that embodies the 
essence on bis Innigkeit —that untranslatable term meaning inwardness, intímacy 
and sincere sentiment As in other Schumaim cacles, the songs follow in closely-
linked tonal succession [...]. Even before Schumann himself became a pater-
familias, he recognized that cfaildren alter the landscape of life and of bis cycle, 
tuming it úi a difFerent directíon.'" 

Teresa representa, igual que el jo femem' de les cangons, la dona casada 

modélica que adora el seu marit i el converteix en l'eix prácticament únic d'un mñvers 

personal que hi comenga i hi acaba. Abcó, sumat al fet que l'amor incondicional per 

Lluís és fruit del sentiment sincer i aparebc arrelat en el mes proíimd de la seva intimitat, 

en correlació amb l'articulació de la psicología en qüestió, fa que el personatge 

adquireíxi, de la matebca manera que la veu de dona del cicle de Schumann, el carácter 

emblemátíc i simbólíc de la feminitat eterna segons els parámetres patriarcals. Una 

feminitat, també, refermada en la seva esséncia—la matemitat—, perqué els fílls, 

encara que siguin els de l'espós infidel i mort, canvien el paisatge de la vida de Teresa i, 

de retmc, el rumb de la noveMa que la relata. En conseqüéncia amb aquest nuclí 

temátic, el text té un desenlia? amb qué es tanca el cercle obert al principi; la historia i 

el seu significat, amb un ciar conservadorisme ideológic com a rerefons, preñen cos en 

una forma que materialitza la delicada sensibilitat subjacent. 

Els components que caracterit^n Frauenliebe und Leben segons Youens, dones, 

resulten perfectament aphcables a la narració de la dramaturga. Cosa que no vol dir, 

naturahnent, que la pega de Schumann en sigui el referent exclusiu; de fet, eUa matebca 

ja remet a un marc cultiu^al mes general (aquell en qué s'inscriu l'obra del compositor) 

que contribuebc de manera rellevant, en la seva dimensió estrictament literaria, a la 

configuració de la narració: el romanticisme, amb Heinrich Heine en primer terme. El 

cosmos narratiu que és Teresa o la vida amorosa d'una dona té un deute evident. 
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ocasionalment explícit, amb aquest corrent i, encara, amb una de les seves derivacions 

mes significatives: la reformulació que en suposa la literatura del tombant de segle, 

aquesta vegada amb Thomas Hardy i la seva Tess of the d'Urbervüles (editada el 1891 i 

traslladada al cátala per C. A . Jordana el 1929) al capdavant. La tradició anglosaxona, 

d'altra banda, afegebc Daphne Adeane, de Maurice Baring (tradulda, recordem-ho, per 

la mateixa Montoriol i publicada el 1931 a Proa), al conjunt de fonts en qué s'abeura 

l'autora en l'escriptura d'una noveMa que, per acostar-se a la modemitat, es distancia 

deis seus referents mes llunyans (básicament a través del psicoíogisme i del tractament 

de certs temes) pero hi retoma, indefectiblement, en termes ideologics. No es pot 

oblidar que el romanticisme, en bona part perqué n'és íruit, constitueix la primera gran 

representació —i la base fonamental de les que vmdran després— de la cultura burgesa 

que s'articula i es desplega, amb una forga inédita recolzada en la dinámica económica i 

política, al llarg del segle XDC i de principis del xx. 

Teresa, significativament, s'inicia just allá on acaba l'obra de Schumann (la 

pérdua de l'estimat), i amb tuia variació rellevant: no es tracta d'una pérdua física, 

provocada per la mort, sino espiritual, efecte de la traició que suposa la infidelitat. El 

primer capítol, a mes de presentar l'element narratiu fonamental per al 

desenvolupament de la trama i una intencionada constmcció de ia protagonista (que 

l'enllaga amb eis models vuitcentistes, deis quals albora la desmarca parciahnent), 

introdueix alguns trets essencials que sitúen l'obra en un context cultural molt concret. 

L'arribada d'una carta un matí de novembre sorprén Teresa, caracteritzada com 

una dona jove, bella, amb im aspecte físic que fa que la prenguin per estrangera —«era 

rossa [...] i molt blanca» (14)—, elegant i distingida, pradent i responsable, de classe 

benestant, casada ambim metge i sense altres parents que els del marit, la qual s'ocupa 

deis afers doméstics que corresponen a les senyores (donar oidres al servei, comprar 

flors, etc.), Uegek el diari i no manté correspondencia amb les amistats. La constatació 

que es tracta d'un anónim li provoca una inquietud que és accentuada quan s'adona que 

ve de «la ciutat on havia passat [...] sis anys deliciososl on tenia tants d'amics! on era 

tan estúnada i considerada! Figueres! la ciutat on havia mort la seva mare!» (11). El 

rebuig inicial de la lletra, per la mala intenció indestriable de l'anonimat, es converteix, 

Youens 1995: 3 [CD]. Óbviament, és molt recomanable escoltar l'obra del compositor, una bona 
versió de la qual és Schumann 1995 [CD]. Dec a Basil Derní, excatedrátic de música de The University of 
Birmingham, l'accés a aqu^t material i te bases de la meva informació sobre la materia. 
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a causa de la procedencia d'un entom positiu i apreciat, en un malestar confiis, que el 

personatge resol, momentániament, guardant el paper sense Uegir-lo i sortint al carrer. 

El seu passeig frisos té lloc per la plaga Catalunya, la Rambla, Santa Mónica, el port (en 

una visió negativa de l'espai bmt, frenétic d'activitat i desagradable en els tots sentits en 

qué s'ha transformat el mar barceloní), la Barceloneta, el pía de Palau i altra vegada la 

Rambla, i es tanca amb una tranquil-litat inconscient que li permet gaudir del diñar, 

organitzat per celebrar l'aniversari del seu casament, en companyia del marit, de Maria i 

de Josep. Asserenada de la inquietud del mati, després de passar la tarda al teatre amb la 

cunyada, al vespre, Teresa espera amb alegría l'instant de trobar-se amb Lluís, tots dos 

sois, i recorda, amb tendresa, les felices celebracions deis cinc anys anteriors malgrat la 

infertilitat del matrimoni. Quan rep l'avís que l'home té feina i no vindrá, pero, es 

dhrigebc de dret a la seva habitació per llegir la carta, en una clara recuperació de la 

consciéncia que la voluntat cega de mantenir el benestar personal havia anuMat. 

Es planteja, d'aquesta manera, l'esfondrament de rexisténcia ideal d'un ens 

ficcional definit com una dona virtuosa vfctmia d'un engany (a la manera del persomtge 

homónim de Hardy, pero amb una edat i mi estat civil diferents), com un ángel de la llar 

caigut — âixí s'explicita al capítol n— per l'acció de la úxacionalitat mes indigna, ja que 

Lluís l'ha traída amb «una perduda, una qualsevol, una donota que ha passat per tothom, 

alGarrigab>(I9): 

Teresa caigué de molt alt Caigué de la torre de vori d'aquell palau mágic que 
havien bastit les seves il-lusions, el seu amor, la seva conñan9a. L'edifici s'enruná 
amb un estrépit formidable, i cada pedra li féu un esvoranc, una ferida. Sentía com la 
vida li fiígia; la sang li anava a bell raig, i encara que fossin a temps a estrraicar-la-
hi, taiia la certesa que no seria mai mes la Teresa d'abans, que s'arrossegaria peí 
món, com un cadáver, íins al dia que la mort, compadida, anés a co-car-la. (21) 

Descendent directa, en aquest sentit, de les heroiiies vuitcentistes (cosa que 

ratifica, en el capítol ffl, la malaltia que patebc per desamor), Teresa i la seva historia 

enclouen alguns elements, ja en les nou primeres pagines (en el capítol I), que reubiquen 

el carácter i el traslladen a un món (argumental i literari) moft mes "real", molt mes 

Uigat al present (narratiu i cultural), i que, per tant, permet enfocar el conflicte d'una 

altra manera (la que remet a la historia de la Fanny de Barmg). La lectura del diari, en 

primer lloc, denota l'interés per l'actualitat, per la vida pública, el qual contrasta amb 

l'habitual consum de novel-les sentimentals prototípic del bovarisme que podria haver 

caracteritzat un personatge d'aquesta mena i el dota, en principi, d'armes molt mes 

sóHdes per encarar el drama. A mes, hi ha una inversió evident del protagonisme 
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genéric del motiu de l'adulteri, la dilatada tradició del qual, en contrabalan? amb el 

referent social, marca la condició femenina com a subjecte de la traició. En un altre 

ordre de consideracions, el barcelonisme que canalitza la descripció de l'itinerari urbá 

de Teresa, a banda de la versemblanga i de la proximitat respecte del públic que aporta 

al text, suposa una localització clau en dues direccions interrelació nades: col-loca l'ens 

fíccional en un univers urbá que, com a tal, en la seva dúnensió literal i metafórica, 

admet solucions i possibilitats diferents per al problema i, albora, desplaga la narració 

cap ais espais que s'estan potenciant en pro de les modemes concepcions del género 

novel-lístic i de la seva fimció en la societat del segle XX. La ciutat, i concretament la 

capital comtal, esdevé el mitjá de representació simbólica de la contemporaneítat en el 

nivell intradiegétic, en un ciar reflex de l'estrat extraliterari des del qual, a Catalunya, 

s'havia comengat a insistir feia temps en la necessitat d'una novella de Barcelona.'"'* 

En un primer moment, no obstant abcó, Teresa actúa com l'esposa abnegada que 

perdona el comportament del marit; significativament, perqué els esdeveniments li 

presenten una circumstáncia que, en els termes en qué ella l'entén, la fa responsable, en 

part, del que ha passat: la seva esterilitat. Aquest és im component essencial de la trama, 

el mecanisme narratiu que explica el final del relat i que, ara, en vehicula el 

desenvolupament immediat mitjangant la transformació del fastic i de la llástima iniciáis 

envers Lluís en un sentünent de culpabilitat amb un correlat bíblic mobliterable: 

Li havia semblat tenir-ho tot; ésser prou rica, amb Lluís, sol; i vet aquí que es 
desvetUaw, pobra i desvalguda. 

Perqué no sé qué trobava, en Lluís, de poc sincer. Si ell li bagues confessat una 
passió irreprimible per aquella dona, o bé l'anhel de l'espera d'un fill, ella, enmig 
del seu dolor, hauria compres; s'hauria esforgat a excusar o a perdonar. Pero, en Uoc 
d'aixó, ell no féu sino culpar la dona. 

¿Es considerava, dones, un pobre ninot, de soradures, que qualsevuíles mans 
podien praidre o deixar, a gust? [...] 

I després pensava en la baixesa de la suposició: "Un fill, que qui sap si ho és, de 
meu!" Aixó, havia gosat dir? ¿Tenia por que aquella dona l'enganyés; el traís fins al 
punt de dar-li, com a seu, un fíU que no ho era, ¡ contínuava tractant-la? Tan bafac, 
havia caigut? 

No, no era possible; la veritat havia d'ésser una altra. Quina? 
[...]Té,ja la tenia. 
Les dents li petaven, de febre. Una rosa de foc, a cada gaita, li feia la morador de 

les conques mes fosca, i, els ulls, mes brillants. 
[...] Lluís no tenia cap dubte, no podia teñir cap dubte sobre la seva patemitat. 

Sabia, perfectament que el fin era seu. 
Que per qué, dones, no li ho assegurava? Era per pietat, per no ferir-la. Si li deia 

que el fill era seu, que ell podia taiir-ne, de filis, era dir-U que ella era eixorca. 
Estéril, maleida. Les seves entranyes, infecundes; camp on no germinava cap llavor. 

104 V. 1.2.2.2111.3.3. 
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Jehová havia promés, a Sara, que úifantaria. I, malgrat la promesa de Déu, quan 
ella es veu veíla i infecunda, s'acosta humilment a la jove servent, Agar, i la prega 
d'acontentar son senyor i fer-lo, gran, en la seva descendencia. I ella mateixa la 
introdueix, aquella nit, a la taida d'Abraham. 

La figura d'Abraham proi, ais ulls aMucinats, de Teresa, unes proporcions 
gegantesques. (31-33) 

El fragment exposa, d'entrada, la concentració exclusiva de la vida de Teresa en 

el marit, en el matrimoni. En segon Uoc, queda ciar que, des de la seva perspectiva 

subjectiva, el daltabaix que s'ha produít seria comprensible si bagues estat l'efecte de la 

passió incontrolable o del desig de descendencia. Alió que no és acceptable i pren 

raparen9a de mentida, dones, és la indignitat de l'home com a causa única de tot plegat. 

La protagonista, partint d'una psicología concreta que no és sino la seva —i que 

connota una determinada sensibilitat—, busca una explicació plausible ais fets i la troba 

en i'element que feia imperfecta, per incompleta, la rel^ió amb Lluís. Si l'amor entre 

ells existeix, només pot tractar-se de la seva eixorquia, que Tembarás de la Mulata 

evidencia; si la motivació romántica queda fora de Uoc, al darrere de radulteri solament 

pot haver-hi l'anhel de transcendencia mitjanfant la patemitat. El gir argumental té una 

rao ben solida en la constracció de Teresa i del seu món interior, i es materialitza, a 

través de la focalització interna, en Tequiparació textual entre esterilitat i maledicció, 

una equació prou explícita respecte del punt de vista que justifica la conversió de la 

víctima en culpable. Aquesta transformació s'enuniralla culturalment en el referent 

veterotestamentari, que, a mes d'acabar de posar de manifest el marc ideológic (burgés) 

de la narració, aporta una via de resolució a la situació. 

La historia de Sara, el model bíblic de l'esposa ideal per exceMéncia, pot 

tematitzar la de Teresa en la mesura que el personatge sent que ha feUat al seu marit i 

que aquest, com Abraham, havia de garantir la multiplicació a la qual Déu ha destinat la 

unió d'homes i dones; com que ha hagut de fer-ho sense l'ajuda de la muller, la 

convicció d'aquesta d'haver estat la causant principal de la mfidelitat de l'home no és 

sino el previsible pas següent, i reverteix en l'acceptació, per part de la protagonista, de 

Margariáa. La matemitat adoptiva de la filia de Lluís i de la Mulata és, de manera 

lógica i del tot coherent dins del microcosmos noveMístic, el camí que emprén la trama. 

Al capítol VI, quan descobreix que l'home ha tomat a enganyar-la, el mateix 

argument fonamenta, en un canvi rellevant, la decisió divergent del personatge. Ja no hi 

ha justificació possible per a una traíció que no pot explicar-se per una mancanga en el 

matrimoni; i l'ángel, després d'haver pensat en el suícidi, abandona la llar. En aquest 
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punt, Teresa es distancia tant de Sara com de ia companya de platja mes gran que ella, 

és a dir, de la pauta cultural de resignació i sacrifici i de la seva continuítat social, 

reformulada, fins al passat recent. No pas, tanmateix, sense un cástig que, en 

contradicció aparent, pero en perfecta sintonía amb la construcció de Fobra i amb el seu 

pósit ideológic, la toma a convertir en víctima, perqué la passió destmctora que ha 

anihilat la felicitat en qué vivia reaparebc, corporeítzada en Josep, a la casa que passa a 

compartir amb Maria i amb la seva familia (el marit i tres filis). Quan semblava que la 

protagonista havia superat el trauma i havia recuperat una certa üanquiMitat d'esperit, 

el cimyat dona sortida al seu desig i, en veure's rebutjat, qualifica Teresa de perduda per 

haver-lo embraixat a ell i per haver encisat el nebot adolescent. L'acusació és falsa i, no 

obstant aixó, verbalifca unes circmnstáncies que, afegides a l'intent de forgar-la de 

Josep, obliguen la dom a manar del lloc que s'havia convertit en k seva segona llar i a 

iniciar una nova rata vital. 

El capítol X constituek el centre esbructural de la narració i el punt d'inflexió 

que marca l'entrada temática del tractament de la condició femenina moderna. Si els 

nou anteriors inantenen la protagonista en l'órbita existencial del matrimoni —primer, 

mitjangant la convivencia amb Lluís i amb la nena; després, a través de 1'acollida deis 

cimyats—, aquí la situació de Teresa es modifica radicalment. Desproveída de qualsevol 

suport femiliar, s'adrega a MarceMa a la recerca d'ajut. La fema que li proporciona la 

jove modista esdevé un estadi inicial d'independització, retermat quan l'ocasió de Uogar 

im pis li permet abandonar la casa de Sarria dos mesos mes tard. Del capítol XI fins al 

XK, en qué adopta els nens, el personatge viu de manera autónoma per primera vegada: 

guanya un sou, té im espai propi, on a mes treballa, i dedica el temps Iliure a l'amistat i 

a les aficions personáis. La figura de MarceMa és la baula narrativa que possibilita el 

canvi. El final de la noveMa, perd, obfiga a rellegir aquesta distribució textml i l'análisi 

que se'n pot derivar en un primer nivell de lectura; perqué r«Epíleg», com una mena de 

capítol XX, resitua la interpretació precedent. 

La vida independent i "moderna" de Teresa ho és, només, relativament. 

Constitueix una via forgada per les circumstáncies i es concreta en una ocupació tan 

significativa com l'elaboració de dues peces de roba interior constrenyedores (cotiMes i 

fekes, remora anecdótica d'una condició genérica que no s'acaba de desfer deis vells 
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vestits intems);'"^ el personatge aviat concentra les seves energies en un nou amor i, al 

final, la seva nova existencia s'evapora per deixar pas a la maíemitat, presentada com a 

molt mes reUevant. L'última secció del relat ho exposa de manera oberta, i no només 

amb relació a Teresa.'"^ MarceHa, la representant trórica del model de la dona lliure, 

soltera, que es guanya la vida i está satisfeta de la seva autonomía, acaba mostrant-se 

com un altre exemple de la feminitat ideal (tradicional), en un paraMelisme suggeridor 

que, a pesar de les diferencies, es consolida gradualment en l'evolució argumental. 

Marcel-la és una jove de classe popular que ais disset anys ja feia de modista a 

domicili, «molt Uesta, molt viva, de gust exquisit i apta a conéixer el que convenia mes 

a cada tipus, [...] un desiderátum dintre la seva especie» (107; en cursiva a l'original). 

En un moment determinat se'n va a treballar a París, on troba una Ilibertat i una alegría 

franca que «sembla un pecat entre nosaltres» (108). Quan la salut de la seva mare la 

decideix a tomar a Barcelona, s'hi estableix amb una inversió de lisc —en una 

demostrado de la seva intrepidesa— sota el nom francés de Maison Jouvet; ben aviat, 

esdevé «una de les primeres modistes de la ciutat» (109). En assabentar-se del primer 

destret de la vida de Teresa, K oferebc solidáriament una feina com a sortida. La 

'"̂  La cotilla, desapareguda de la indumenttóa femenina amb les transfonnacions provocada per la 
Prnnera Gusta Mundial, vñ experitnetitar una certa recuperado, amb unes formes Ueugeramoit difersits, 
a fináis deis anys vint Aquest retom fon intapretat, des d'al^ms ámbit% com el simbol de la revenja de 
la Dona, amb majúscula, contra la dona esportiva i contra I'amazfflia que l'havíen substituida 
temporalment: «La dona no oferta ja, gairebé nua, ais pintors i escultors amb gest d'independtecia, sino 
l'ésser misterios, complicat de galandain^ de gasses, de puntes [...| la Dona-dma! [..,] ja m té proú 
d'aquestes vacmices a Taire lliure. Vol reprmdre el seu IIoc a la vora del radiador, cosa que no vol dir 
precísament la llar, ésser gata, Quant^ de desíMusions i de contrarietats ai aqüestes etapes que ha 
recorregut [.,.]» (Huguette de París, «La refaninització de la dona», DADA, n. 145 (g«ier 1930), 20). En 
el període, fos quina fos la seva actualitat, la cotilla sempre es va identificar, tanmateix, amb una ̂ oca 
passada, contrapesada a la modemitat (v., per exemple, Caries Soldevila, «La decadencia del mido», DG, 
n. 1 (19-1-1927), 3). Per al sentit conjunt de les cotilles i de les feixes, v. també, entre altres, Anna María 
[Anna Muriá], «Les cotilles i les faixes. Consells útiis a les saiy<M^>, LP, 18-XI-1931. 

Des d'aquesta perspectiva, i a banda de rexplicació mes detallada que « proporcima a continuació, el 
següent quadre resum (centrat en les peripécies vitáis de la protagonista) pot aportar una visualització 
immediata de la preeminencia textual de la vida femiliar i de la matemiíat: 

CAPÍTOL I CAPÍTOL n CAPÍTOL NI C A P Í I M I V CAPÍTOL V 

Vida fimSiar amb LIuís Anoneament pemnal Malaltia i recuperació Convalescéncia i adopció Vida de mare 

CAPÍTOL VI CAPÍTOL vn CAPÍTOL vm CAPÍTOL IX CAPÍTOL x 

Descoberta nou adulterí Relat del procés d'adulteri Vida amb els cimyats Esclat conflicte amb Josep Nova vida 

CAPÍTOL X! CAPÍTOL XH CAPÍTOL xffl CAPÍTOLXIV CAPÍTOL XV 

Solitud Amisíat AMB MarceHa Visita DE Lluis Projecte úd vint%e a París Estada a Patfs 

CAPÍTOL XVI CAPÍTOL xvH CAPÍTOL xvín CAPÍTOLXDC EPÍLEO 

Nou amor amb Caries Retorn a Barcelona i opció Escissió moral Gestíons i adopció Matemitat felif 
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protagonista només s'acull al seu ajut quan ha de deixar la casa de María; ho fa amb una 

ejcpHcació encubridora que no enganya la noia, la qual, «malgrat ésser jove, té una gran 

experiencia del món» (109). Aquesta experiencia, justament, constitueix el factor que 

desorienta la mare davant l'actitud de MarceMa amb els homes: apassionada i vehement 

com és, valenta i «tota una dona» (126), sempre acaba per refosar les relacions 

amoroses quan fan preveure l'oficialització. La rao d'aixo és el secret que la noia 

confessa a Teresa, «una víctima de la vida» com ella mateixa (128), en un passeig de 

diumenge per Barcelona: per salvar el seu germá de la presó (ja que, malalt i enganyat 

per un home, va matar-lo), va haver de cedir a la luxúria de l'advocat que el defensava i, 

encara que, un cop absolt Caries, va rebutjar la proposició de convertir-se en la se va 

amant, ha quedat (així ho sent) marcada per sempre: 

— Vet aquí el meu secret, — âcabá MarceMa. — Comenfo a flirtejar, par 
divertir-me; per necessltat, que tinc, de distreure'm; pero, insensiblement, sense 
adonar-me'n, quan Thome és un xicot que s'ho val, acaba guanyant-me la voluntat i 
el cor. 1 és llavors, quan comenta el drama. Perqué no sabría anar al matrimoni, 
insincera. 

Mes d'una v^ada he estat a punt de confessar, sino que pensant-hi serenammt, 
el perdó m'ha espantaí quasi tant com la incomprensió. 

Pot ésser que l'home enamorat padoni; pero, i el dia d'una disputa? el dia que 
sorgeixi, entre els esposos, una petita desavinen9a? 

Pensi en la possibilítat de sentir la terrible injuria, en una boca amada! I tinc por 
que, fíns si ell callava, si arribava a oblidar, m canvi jo, que recordaría, no pararia de 
dar-me tunnent, cercan! de Uegir, en els seus uUs, l'acusació muda.— 

MarceMa abaixá, mes, la veu. — Si cstava segura de teñir filis, —digué— potser 
encara hauria acabat per cedir ais precs de la mare i a la meva propia inclinació. 
¿Qué deu ésser el deliqui d'amor, si fíns sota el jou, salvatge, del meu odi, alguna 
vegada els meus satitits s'esborrcHiarett de plaer? Cree que hauria tingut íw(xs per a 
enterrar el meu secret, al fons del a)r, sense una c&t& beguda que ell va donar-me... 

MarceMa calla. No tenia r^ m& a dir. Havia confessat fíns al cap d'awlí, sense 
amagar res, ni tan sois les seves febleses de temperament apassionat (137-138) 

El personatge se sent culpable no tant per haver perdut la virginitat com per 

haver constaíat la propia sexualitat; es nega la possibilítat, en conseqüéncia, d'una 

relació amorosa socialment acceptada. Només la matemitat, significativament, obre una 

porta hipotética en aquest sentit; en realitat, concreía I'opció de la modista per la vida 

matrimonial i estrictament familiar en r«Epíleg». 

MarceMa, en un moment determinat, s'enamora. Alarmada per les implicacions 

del fet, pro va de distanciar-se de l'home que estima i en no aconseguir-ho, noble com 

és, s'hi sincera. A desgrat que ell la compren i es referma en el seu amor, la jove refiísa 

repetidament les seves propostes de matrimoni, fíns i tot en teñir un fill que, en uns 

termes ben explícits de la consciéncia del seu embrutiment, 11 fa sentir «completa, des 
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de llavors, la seva purifícació» ( 2 4 2 ) . I solament acceptará casar-se, pensant en la 

criatura, uns anys després. És aleshores que va a veure Teresa per consuhar-li la decisió 

que ha pres. En aquest episodi, a les darreres pagines de la novel-la, la conversa que 

mantenen resulta diáfana de la posició de l'obra respecte de la modemitat femenina que 

s'hi ha representat: 

— Aquesta vegada m'ha conven9ut —deia Marcel-la a Teresa—. Potser no 
aconseguirás explicar-te la mena d'ánsia que m'aitrava sempre que ell em parlava 
de matrimoni. Hem estat tan felÍ90S, així, Teresa! ¿Per qué necessitavem Iligar-nos 
d'altra mano-a, si aquesta ens havia reeixit tan completament? 

Pero avui ha invocat raons poderoses que no podia desoír. M'ha parlat 
exclusivament del nen, del nostre fiU. "Es fa gran", m'ha dit. "Aviat el durem a 
Pescóla. I encara que la gent semblen oblidar les coses, sempre ve el dia en qué una 
mala animeta es plau a remoure l'escándol llunyá. Cal prevenú- la possibilitat que 
qualsevol company del nostre Caries —els menuts son cruels—, li feci escarní de la 
seva naixen9a." M'he posat a plorar i li he dit que acceptava. 

Creus que he obrat bé, Teresa? 
— Obrar d'una altra manera hauria demostrat un orgull munens. Em dones una 

gran alegría, estimada Marcel-la. Darreramoit, comen9ava a temo* per tu. L'amor és 
una cosa tan frágil i delicada! Es guanya i es perd, sense saber com. I em feia por 
que no t'obstinessis en un refiis, el dia que ell et pregues novament. Podia prendre-
ho per desconfianza, i qui sap si aixó no fóra el comenzament de mil altres 
desentesos! 

— Encara hi ha mes, Teresa. El meu Joan, després d'ésser ríe, es fa una 
mensualitat envejable. Voldria que jo plegués, de modista, i que em dediques, 
exclusivament, a portar la casa. Diu que hi tindria prou feina. 

— I és cert. Tu mateixa m'has dit que, a l'época de la fiíga, has de desciuar marit 
i fill per acudir a tot. Quan hom va estret, cal sacríficar una cosa a altra; pero, grácies 
a Déu, no és pas el vostre cas. Per bé que, si em permets que et sigui flanea, no és 
pas cap rao de benestar material —el fet d'anar mes ben o mes mal servit; d'ésser 
ates millor o mes malament— la que mou el teu home a instar-te perqué deixis el teu 
ofíci de modista. 

— Dones, quina?... 
— Com t'ho diré? La de voler ésser sol a satisfer les teves necessitats. Menfre 

treballarás, U semblará com si no volguessis renunciar a la teva independencia; com 
si cercaves a assegurar-te contra xma possible eventualitat de desamor... 

— Oh, no! Aixó no! 
— Sí, amiga. En el fons, és aixó. Aixó, i també, un recóndit sentiment d'orgull: 

l'orgull de bastar-te. No sé si será perqué durant tants anys n'hem estat incapaces, la 
majoria de nosaltres, dones, que, avui, el sol fet de bastar-nos ais submergeix en ima 
mena d'embriaguesa, difícil de senyorejar. I si volguéssim ésser sinceres, hauríem 
de confessar que els homes, potser peí costum que tenien de llur forfa, es 
comportaven mes humilmait, sense gloríejar-se'n com solem, nosaltres. 

— Oh, Teresa, m'avergonyebces. Pero potser tais rao. I bé, seguiré els teus 
consells. Diré a Joan que estic disposada a traspassar el talla; a no viure sino p a a 
ell i el fill. Com estará, de content! Tanmateix, amiga, tot acte de renuncia porta en 
si ima gran compensado. Mai no m'havia sentit felÍ9 com en aquest moment. 

"Ben cert que tot acte de renuncia porta en si la seva compensació", pensa 
Teresa. 

I recorda, amb entemiment, Margarída i Lluís (el seu rossinyol, la seva alosa). 
En gracia a llurs cants dolcíssims (de la monjoia del seu pelegrinatge) la dona 

s'acara, avui, sense mica d'amargura, amb l'estiu de la seva vida. (243-245) 
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La renuncia deis dos personatges (f un, en termes de passió; l'altre, de professió) 

recolza en els valors tradicionals emblenniatitzats en la femíHa i es justifica, textualment, 

amb l'afírmació de la supérbia que suposa entossudír-se a afirmar la individualitat mes 

enllá de la condició genérica. Segons es dedueix de la no¥el-ía, ni la sexualitat ni la 

independencia no poden proporcionar la mateim felicitat que l'entrega al destí 

ineludible per al qual neixen les dones: l'amor dins del matrimoni, amb la matemiíat 

com a premi fonamental. La vivencia del sexe i de rautonomia personal, a Teresa o la 

vida amorosa d'una dona^ s'associa mes amb la tragedia i amb la qualitat de víctima 

culpable — âmb rabjecció, per dir-ho en termes de Julia Kristeva— que no pas amb la 

convicció profunda. Teresa busca una feina, viu sola i té una relació amorosa amb 

Caries perqué el marit H ha estat infidel i ha destral el seu món perfecto i perqué la vida 

a casa deis cunyats ha estat impossibiíitada pels jrequeriments erdtics de Josep. 

MarceMa aprén un ofíci per necessitat (ha de treballar, al principi, per mantenir-se) i 

rebutja la legalitat social perqué, després d'una relació sexual obligada, perd que 

evidencia la seva sensoaliíat estricta, no ^ sent piou neta. Per aixo totes dues, malgrat 

les noves possibilitats femenines que representen, per bé que de maneres diferents, 

acaben optant peí deuie d'esposa i de mare i esdevenen, com es profetitzava a Elena en 

Fescena de la platja, dues "revoltades" finalment fermades a les seves llars —o, mes 

ben dit, en una clara exposició de la proposta ideológica subjacent, a les deis marits. 

En aquesta mateixa dírecció, cal subratllar que s'hi fermen per voluntat prdpia 

des d'una determinada con^rensió d'allo que les satisfará per damunt de qualsevol altm 

cosa; és a dir, en pro de la dignitat i de la felicitat prdpies. El moviment és ciar: se 

substitueix la necessitat material per Famor — ûna rao molt mes espiritual que, 

tanmatefac, suposa una idealització de les relacions entre els sexes (com ocorria en les 

noveMes de María Teresa Vemet)—. Aquesta idealització, de manera reUevant, depén 

del mateíK sistema ideológic que sustenta la noveMa sentimental o les histories 

fiílletonesques del cmema nord-americá. La modemitat possibilita, en part perqué li és 

necessária, la independencia económica fememna; pero procura, mitjan^ant cañáis 

diversos, evitar-ne simultániament els efectes más extrems i mantenir, en definitiva, 

Fordre establert, amb la familia en primer íerme. 

Mirada des d'aquest prisma, Teresa o la vida amorosa d'una dona estaría 

proporcionant un model de comportament femení assimilable a una via de resolució 

davant deis perills de dissolució d'aquesta institució que la vida moderna podía 
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comportar, un deis quals, la priorització irresponsable de la mdividualitat. Val la peim 

citar, dúis d'aquest ordre de consideracions, un article de Doménec Guansé on es 

planteja, justament, el desenvolupament dual de la llibertat femenina a partir del que 

l'autor definía com els seus bons i els seus mals usos: 

[...] [A]cceptant que per ací som deis pobles mes endarrerits en revolució deis 
drets de la dona, cal recordar que [...] les ambicions de tot ordre que pugui concebre 
un esperit femení, troben cada dia menys obstacles. La llibertat femenina, en 
potencia, és gairebé un fet acomplert. Son molt^, cada dia mes, les dones que 
s'acaren amb ia vida plenes d'un soitit de la responsabilitat: amb un desig de lucre 
uns , amb un desig de fer-se una persímalitat, atora. 

Pero si la llibertat femenina dóia aquest tipus de dona baronívol [...] m dona en 
canvi un altre que és el revers de la medalla. És la dona que apronta aquesta llibertat 
per a viure en un seguit Ilibertinatge. És la dona que passa el matí a la platja, la 
tarda, al saló de te, la nit al cuiema. És la dona que oblida el marit i els filis peí seu 
flirt mes banal i efímer. És la dona que ha aprés totes te mana-es de divertir-se, poó 
que no ha aprés cap de guanyar-se la vida. És la dona que no coneix el ^lor deis 
dmars, pero que coneix el preu de molts vicis. 

Época inestable la nostra! Les forces mes contraríes la tiven p a camins diferents. 
Som en un moment angoixós d'interrogants. Vet ací, p a exemple, aquest dilema 
que presenta, sobtadament el problema feminista. ¿La dona toideix a ésser 
r^ponsable? ¿Tendeix a ésser mes irresponsable que mai? L'home, a l'aidemá de 
ralliberamoit de la dona, ¿es frobará amb un company, amb un coMaborador mes 
comprensiu, mes saiós i atoit? ¿Es trobará, a l'inrevés, amb una nina viciosa i 
inútil? ¿Haurá perdut la llar sense compensado de cap mena?'°^ 

El significat últim de la concíusió de la novel-la, en el matebc maro reflexiu, 

resulta evident: la llar no constitueix un Iligam, sino la millor opció, la mes óptima per a 

la felicitat de qualsevol dona; la que vehicula el respecte per una matebca mitjaníant 

l'assiunpció Iliure del conqjromís i, per tant, de la responsabilitat personal i social que 

porta implícita el propi sexe. El matrimoni i la nmtemiíat, dones, per davant de tot. 

Aquest és el desenlia? que s'knposa.'"* En el cosmos novel-h'stic bastit per Carme 

Montoriol i dirigit cap a aquest final, pero, hi ha alguns components que en matisen el 

sistema ideológic i doten la maquinaria narrativa d'una remarcable complexitat de 

plantejament; almenys, peí que fa ais temes i al tractament de qué son objecte. 

En primer lloc, i malgrat la solució argumental, es Hteraturitza la reaHtat de la 

independencia económica femenina. Encara que s'hi renuncii, es representa, d'alguna 

manera, la possibilitat de triar. L'exísténcia nmterial de vies professionals que 

Doménec Guansé, «Responsables? Irresponsables?», LN, 27-IX-1928. El text remet a un aspecto elde 
la fi-ívolit^ que s'analitza amb mes detall a prq)ósit á'Histdria d'um noia i vint brc^alets, de Rosa 
Maria Arquimteu (v. II.2.22.2.2). 

En paral-lel, d'altra banda, amb la narrativa d'autora d'altres litaatares coetánies; la itaUana, per 
exemple, on es manté la matemitat com a mito en qualitat d'expressió mes profunda de la feminitat, rao 
última de s a de les dones i camí únic de la seva autorealització i plenitud (v. Wood 1995). 
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s'afegeken al matrinKjm com a garantia de subsistencia és un aspecte important en la 

incipient trMisform^ió del món i de les mentalitats que Teresa desclou. Al mateix 

temps, no és pas gratul que Fofici que en canalit2sa la ficcionalització sigui el de 

modista, directament relacionat amb Fórbita femenina.**'* Gom tampoc no és casual que 

fins i tot el mes independent deis personatges femenins de la narració es decanti, 

finalment, per la vida de la llar."° Des d'aquesta perspectiva, la noveMa exposa una 

vegada mes el seu caracter transicioml, la seva ambigüitat: manllevant una vegada mes 

Fexpreastó d'Álison Light, la seva modemitat conservadora. 

El matfek passa amb relació al tema de la sexualitat, que pren carta d'existéncia, 

com a mínim relativa, per la via de la ficció. D'una banda, s'exposen el desig i les 

necessita flsiques tait de Teresa mm de MarceMa; de Fattra, s'admeten les relacions 

toimes fora del matrimoni. En ambdós casos, no obstant aixd, amb Fambivaléncia que 

connoten la qualificació de feblesa, l'assimilació — n̂i que sigui parcial o injusta— a la 

cu%abilitat i, en darrer terme, la inferioritat moral amb qué s'identifiquen aqüestes 

retóons. El personatge que simix>litm el sexe femení lliure de qualsevol constricció 

moral, de fet, se sitúa encara en Fespai d'un deis clixés mes célebres de la tradició 

cultural, cosa que il-lustra la pemmnéncia del pes de les concepcions patriarcals en una 

aanració que, també en aquest sentit, resulta ben representativa del seu t e ^ s . 

%2X2. Angek ée la üar, femmesfiaalm'^ i re/ornmteciam nmOsades dek tbpim 

A banda deis matisos o de la riquesa parcial que, a través del personatge de 

MarceMa i, sobretot, de la protagonista, aporta Teresa o ía vida amúrosa d'una dona 

"® La costura ha estat una activitat tradicionalmaat adscrita a Fámbit de les ocupacioos de les dones i no 
deixa de ser una extajsió, m certa manera, de te tasques de la llar; així ho manifestava una mecanóp^fe 
el 1929, prmsammt a ptóir del contrast entre aquesto meia de fein^ i te que supcmaven (com ia seva) 
un ta*a!l igual al deis homes (v. Doménw Guansé, «Mex^dpafe», M, 12-11-1929). 

"° Segons els discursos de Fé|)Oca, aquest era el destí prefeit per totes les dones, incloent-hi les que 
treballaven i podien viure sense necessitat de casar-se. Doménec Guansé ho consignava en un comentari 
suscitat per la figiffa de la mecanógrafa com a signe deis nous temps: «El smtimmt de k seva 
flidependtecia l'«panta una miqueta. Té por que li laatoeti el doíf somni de la llar, al qual gaieraímmt 
no rmuncia» (v. ibíd). També resulte molt íHusfratiu, a mm& de la ^an influteia social i cultural del 
cinOTia, que la premsa es fe ressó deis ras<» de les Ktrelte de Hollywood que abandcmaven la seva 
carrera a la gran pantalla per dedicar-se a la vida familiar, normalment en relació directa amb la 
matemitat (v., entre altrra, l P. preñe PoloJ, «Norma Shearw deixa el cinema po- dedicar-se 
exclusivament a fer de mar©>, IM, á 22 (S-XI-1930) [14-15]). 



amb relació a la realitat femenina, la construcció d'una tercera figura mostra que la 

noveMa fa ús, albora, d'un deis subterfiígis reciffrents de la narrativa de l'época per 

literaturitzar els espais foscos, els espais delators deis tabús encara inafrontables de les 

«variacions del codi moral», la sexualitat fonamentalment: el recurs al districte 

cinqué."* El irfficanisme constituí un mirall artístic de la socfetat dins de la qual, en 

una lógica felta de referents, les transformacions que s'estaven produint en tots els 

ordres de la vida es continuaven ubicant en el sistema ideológic tradicional; les relatives 

a la condició de la dona, en concret, paíien una evident ei^uematització que no exclo& 

la consciéncia de k coiiciílexitat subj^ent —en una tensió que reflecteix, novament, de 

la transició que estava tenint lloc—. Doménec Guansé, en ressenyar k traducció de 

Dona raptada (vam noveMa de Fautor alemany Frank Thiess, publicada a Proa el 1929), 

havia fet unes consideracions molt inteies^ts per coníprcirfre fes limitacions de la 

cultura catalana en aquest sentit: 

[...] Ací, normalment el problema sexual gira només en tom de les necessitats i 
deis gust(» de i'bontie. La éma fe un paper piffamgtit passiu. Els ^ i s sentánaits, d s 
seus desigs, un cop casada, no coraptm per a res. Li cal rmunciar, sacxificar-se. En 
el moment que deixa d'actuar així, entra en la via de l'anormalitat i del arim. Paró 
no a tot arreu es dissimula amb tantes aparcnces la veritat que la dona, casada o no, 
és m ésser de nervis i de wig. Hom pot atorpr-li una plaia personalitat, una plaia 
individuaiitat, sdir^írt, i prencfre ai consideració eis seus sentimaits.̂ '"^ 

Aixó darrer era un deis fins essencials qws perseguía la narrativa psicológica de 

les escriptores. Teresa o la vida amorosa d'una dona iMustra la manera com Fintent 

solament va assolir un cert éxit, ja que, a Fltóra de dur a k ficció els aspectes mes 

complexos de k subjectivitat femmiina, sovint seguien apareixent els tópics; en pcrt, 

perqué ni les mateixes dones semblaven estar preparados per admetre determinades 

coses. Des d'aquest angle de visió, Fobra de Montoriol podria llegir-se com la 'Versió'' 

literaria (per dir-ho d'alguna man«a) d'un article pubficat per Regina Opisso sobre k 

representació artística de la femimtat en les noveMes. El maig de 1931 (menys d'un any 

abans de Faparició del llibre de k dramaturga), Opisso lamentava la superficialitat amb 

qué els narradors havien tractat aquesta realitat; en reclamar im tractament aftematio, 

tanmatebc, el reduccionisme deis seus plantejaments posava de manifest k dependencia 

respecte de k matebca ideología que alimentava els productes novel-Mstics en qüestió: 

V. 1.2.2.2. • / / . • "/ 

Doménec Guansé, «Dona raptada, de Frank Ibiess, traducció d'Alfred Gallaré>, LP, lO-IV-1929. 
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Heus ací un tema que ms ofereix ocasió per a descaMelIar un breu comentan 
sobre el que significa la dona en el Ilibre, materia que cal dar a conéixer, puix que 
son molts els novel-listes que han falsejat els sentiments femenins; pocs son els que 
s'han pres la molestia d'estudiar-nos a fons, i parlen de nosallres com d'im ésser 
desconegut. 

I no és pas que volguem que tot» les heroljes de llitees siguin bones com 
Teresa, la santa, ni purés com Virginia de Bemardí de Saint Purie, que bé prou 
sabem que en el món hi ha dues menes de dones. Hi ha les cruels, les 
martiritzadores, les que amb la seva perversitat amarguen la vida de l'home i fins la 
deis filis. Pero també hí ha les bones, les consoladores, les animadra-es, les 
abnegadas, les sublims. 

De te unes i de les altres ai va fer un conscienciós estudi Enric Ibsen, el qual 
culmina amb la aeació de Ncra, la p-otagonista de Casa de Nina. 

[...] Barbey D'Aurenlly, en canvi, ens presenta sempre tipus de dones 
diabóliques i d'un satanisme tan refinat que fins ens sap greu que tinguin noms de 
dona. 

En portar imatges femenines al Ilibre, els autors no es teñen d'apartar mai de la 
veriíat, sigui tan dura com vulgui, pero sempre humana, sempre viscuda. Així, 
estudiant a fons l'esperit femení, analitzant la dona frivola, la ama alegre, la que 
sois pensa m trajos luxosos, tells i diversions, el llegídor podria comparar aquest 
tipus de dona, amb la dona que pensa que estudia, i veuria que sempre és millor per 
mare de sos filis una doneta seriosa, i Idhuc inteHectual, que una d'aquestes altres 
dones que sois semblen viure per despertar xardoroses passions. 

Pensem que el Ilibre és un espill; tindria d'ésser un espill on la dona es 
íransparmtés com arrancada de la mateixa vida'" 

Mes enllá de les referéncies literáries especifiques i de la concepció de la 

noveMa que destil-la el text, interessa remarcar la tipología femenina, teoricament real, 

quehi establia l'autora, perqué respon a la dualitat simbólica característica de la tradició 

judeocristiana, correlativa a la dicotomía essencial bélmal. L'afirmació explícita sobre 

l'existéncia de dues menes de dones al món ja ho demostra, pero el seu desglossament 

encara és mes ciar. El primer deis termes s'identifícava amb la santedat, la puresa, la 

bondat, el consol, el suport, l'abnegació i la sublimitat (que no costa gens d'enlla9ar 

amb el model de feminitat representat per la Mare de Déu, o per l'ángel de la llar en la 

seva reformulació burgesa), mentre que el segon s'equiparava amb la crueltat, el martiri, 

la perversitat, la maldat i fins i tot el satanisme (amb la qual cosa sorgeix, 

inevitablement, la figura de la dona dimoni, alter ego obscur, sota formes diverses, de 

l'altra possibilitat). I, no obstant aixó, en el penúltim parágraf es produia una atenuado 

significativa deis extrems, que els aproximava una mica mes a les persones de cam i 

ossos, mitjanfant la contraposició de la «doneta seriosa, i ádhuc inteMectual» (una 

versió menys idealitzada del primer vértex) a «la dona fi-ívola», alegre, «que sois pensa 

en trajos luxosos, balls i diversions» i sembla viure únicament «per despertar xardoroses 

passions» (traducció del segon, igualment negativa pero no demonitzada). 

Regina Opisso, «La dona en el Ilibre», EV, n. 7 (23-V-1931), 2-3. 
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El mateix esquema, i una matisació diferent per bé que paral-lela, rau a la base 

de l'oposició fonamental entre els personatges femenins de l'obra de Montoriol. Lola, la 

dona que "embruixa" Lluís i que desencadena la tragedia en I'existéncia de Teresa, 

respon a tots els leitmotiven de la feminitat temptadora ¡ destructiva, a rencamació del 

mal en una de les seves formes mes ancestrals i primitivos —^aquelles que en la tradició 

católica son simbolitzades per la prostituta, l'antítesi de la verge el paradigma de la qual 

és la Mare de Déu—. I la Mare de Déu, transposada a la formulació vuitcentista de 

l'ángel de la llar (l'esposa perfecta), constitueix l'exponent máxim de fe puresa que 

caracteritza, en termes generals, la protagonista. La contraposició entre la dona ángel i 

la dona dúnoni (la qual recorda els esquemes de la narrativa sentimental) está servida; i 

vehicula un segon binomi significatiu: ordre versus desordre, és a dir, la tranquü-litat 

que proporciona el matrinroni en oposició a l'angoixa que suposa l'adulteri. S'apunta, 

d'aquesta manera, una dicotomia prou suggeridora: femília versus sexe. 

És rellevant, en prímer lloc, que Lola siguí anomen^a la Mulata. Aquest alies, 

amb el qual s'hi fa referencia al llarg de la narració (el seu nom veritable només surt al 

principi), en canalitza la despersonalítzació, la deshumanització que la defiuieix com a 

dona i mare i que la converteix simultániament en categoría, en representació 

metafórica de la camalítat mes material i pertorbadora, de la biología estricta 

desproveída de qualsevol sentünent, de qualsevol entitat moral. El mecanisme opera, 

d'entrada, a partir de l'assimilació del personatge a la foscor, la insanitat, l'exotisme, 

l'objecte de desig únicament instintíu i, fins i tot, l'estadi gairebé preverbal de l'ésser. 

Lola, tal com la pentinadora la descriu a Teresa, és «molt morena, d'una morenor 

verdosa, amb els cabells crespats, i els ulls un xic de través. Té un no sé qué de xina. 

Pero sembla que agrada molt ais homes. Son tots tan ximples! Perqué no es pensí que 

sigui viva, enraonadora... No, jo la trobo... fiuis mussol. Parla molt poc, i sembla, a cada 

gest que fe, que s'hi hagi de pensar, abans» (22-23). 

El seu aspecte físic, amb un émfasi precís en la negror de la poli (en antonímia 

evident amb la blancor de la protagonista), explica el mahiom amb qué ha estat 

rebatejada al prostíbul on troballa. I que exerceixi la prostitució no resulta pas casual, 

encara que respongui a una historia personal desgraciada. Els maltractaments d'un marit 

brétol, jugador i lladre (contra el qual els pares la van advertir infinictuosament) la 

impulsen a debcar-lo; pero com que «tothom és com és, o com Déu l'ha fet» (22), i ella 

és «una gandula» (22), ha acabat com ha acabat, «incapa$ de treballar d'altra manera» 
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(22). Per aixó, lluny de qualsevol dramatisme, «a la casa [...] és molt considerada. Una 

de les dones que té mes requesta» (22). Lola, la noia de Damius l'únic pecat de la qual 

és que «de soltera era un xic cap verd» —i, dones, una jove catalana ben normal i 

corrent— ha esdevingut la Mulata, la prostituta exótica d'éxit, el pecat per excel-léncia 

(un prototipus cultural ben assentat en la tradició artística). En bona part, la metamorfosi 

es justifica narrativament per la inevitabilitat del destí, com il-lustra la impressió que 

Teresa, precisament, en té la primera vegada que la veu: 

"La mulata" li sembla lletja, com ho semblava, també, a la seva poitinadora; 
només que li troba quelcora d'estrany. En el seu aire esUanguit, de somnolencia; en 
els seus ulls apagats, Uunyans, va veure-hi titil-lar, un instant, una llum felina. Li féu 
l'efecte d'un gat, quan dormita vora el foc; —dormita, pero, sobtadament, es llanga, 
d'un bot, damunt una presa qualsevol. — S'endevinava que tot sentiment espiritual 
era inexistent, en ella. Que vivia peí sexe. I com que era un animal jove, sense cap 
complicació sentimental, Iliurat per complet al seu instiní, vet aquí per qué piafa tant 
ais homes —a certa classe d'homes, almenys.— 

[...] Si aquella dona s'apoderava d'un home, no hi havia res a fer. Li anuMaria la 
consciéncia, n'estava segura. (23-24) 

En aquesta descrípció, la caracterització de la Mulata avanga un pas mes 

mitjangant l'animalització. L'equiparació amb un felí (un símbol carregat de 

connotacions) en vehicula la presentació en qualitat d'ésser depredador i traidor, la qual 

és reforjada per l'afirmació de la manca d'espiritualitat, de la centralitat del sexe i de la 

realitat exclusivament irracional, en definitiva, del personatge."'* La justificació de la 

seva opció vital quan es troba en circumstáncies paral-leles a les de la protagonista, si bé 

per diferents motivacions, és clara: en lloc de buscar un mitjá de subsistencia honest, 

digne, fe de la seva naturalesa un ofici, explota la seva condició «d'animal jove, sense 

cap complicació sentimental». Aquest és el poder que té, que efectivament deriva en 

l'anuMació de la consciéncia de Lluís (la presa), el metge que emmalaltebc, 

irónicament, dominat per les baixes passions que la Mulata representa i desperta. Així, 

l'home s'erigek en una mena d'Adam expulsa! del paradís per la seva falta de voluntat, 

combinada amb l'acció del mal. Ho exposen indirectament els pensaments de Teresa en 

descobrir per segona vegada la infidelitat del marit, que permeten establir un correlat 

Son molt signifícatius, en aquest sentit, els qualificatius que Teresa ádrela a Margarida (la qual, 
físicament, s'assembla tant a Lluís com a la mare) quan descobreix la segona infidelitat del marit: «Ah, 
ah! I pratsar que t'havia estimatl ¿Era, dones, cega, per no adonar-me de la llimí, mofeta, deis teus ulls, 
la mateixa litan deis ulls d'ella—? Oh, com m'hauries devorat, en ésser gran, per a ben correspondre a la 
meva sol-licitud! com m'hauries escopit la teva llástima, amb aquests teus llavis, cínics! Quin front baix i 
estret que tens, quin front innoble! I com ets, de negra! negra com el pecat que va engendrar-te! Ara, ara 
et veig com ets, escorió maleít!» (65). La nena, par tant, aparea com tma nova versió de Lola per Uei 
d'heréncia. 
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entre la Mulata i la serp: «odiava aquella dona com a instrument que era, del diable, i, 

fínalment, odiava l'infant — aquell rebrot de l'infern.—^» (64). 

En plena coherencia amb la caracterització, «aquella dona» (abcí, sovint en 

ciu-siva, s'hi fa referencia en diverses ocasions) no demostra cap mena de sentiment 

matemal. La fecunditat no constituebí sino un signe mes d'animalitat; no s'acompanya, 

en conseqüéncia, del Uigam emotiu que defineix la mare amb majúscules. Per a Lola, 

les criatures son un mitjá d'extorsió, un element afegit al seu domini sexual, una carta 

que no s'está d'utilitzar i que no té cap problema a abandonar quan suposa un obstacle a 

l'objectiu fonamental de la seva vida, el benestar material. Fins i tot (aquesta és la visió 

judicativa que es desprén de la noveMa) es pot plantejar l'avortament com a solució. 

Quan está a punt de teñir la primera criatura i Maria la va a trobar per resoldre la 

situació (perqué el seu germá no pensa en una altra cosa que la malahia de Teresa), es 

mostra «furiosa de no saber res de Lluís» i amenaza, «si no l'anava a veure, d'enviar-li 

el fíll, a casa, l'endemá de nascut. "Qué volia que en fes, ella, de la criatura?" Ara ja no 

era a temps de suprimir-la» (42). Un cop mort ell, i trobant-se en el cas que Teresa 

reclama la nena i el nen —deis quals la protagonista consta com a mare legítima grácies 

al marit—, pren una decisió nítida des d'aquest punt de vista: 

Després de reflexionar ima estona, la daia s'havia dmat per venpda. "Partirla a 
l'Argentina, dones. Havia sabut, darrerament, que el seu marit hi havia fet fortuna 
Sino que, amb ía impedimenta de les criatures, no havia pensat mai a anar-se-n'hi. 
Lliure, partiría a reclamar-li, ella també, els seus drets d'esposa." (233; les cursives 
son meves) 

Malgrat Festerilitat, en canvi, Teresa se sent mare de veritat. Ja en les primeres 

pagines del relat, quan la protagonista reflexiona dolorosament sobre el fet que l'espós 

adúlter hagi tingut un fíll amb la Mulata —«aquell fíll que hauria estat la seva joia, el 

seu orguU, la seva vida» i que per a la mala dona no és sino «una arma per a reteñir el 

seu Lluís, per a Uigar-lo, per a robar-l'hi, per sempre» (25)—, recorda la proposta que 

féu a l'home d'adoptar una criatura de Fhospici i desplega mentahnent els seus 

arguments amb referencia a la matemitat i a la patemitat: 

[...] Si agafaven un infant, de menut, de ben menut, aviat l'estimarien com si fos 
llur propi fíll. Perqué, ¿de qué ve l'amor al fíll sino del constant sacrífíci que 
exigeix, ais pares, la seva feblesa? de la tendresa profimda que desvetlla, en ells, la 
seva desvalguda innocencia? 

No és, precisament, l'acte d'engendrar, el que fa uns veritables pares, malgrat 
que, en fisiología, sigui aquell acte sol, el que compta. 

¿Son uns pares vertaders els que procuren, per tots els mitjans, que un infent no 
arribi? I aquests han aigendrat, amb tot. 
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Teresa sefitia, en ella, totes les qualiíats d'una mare: esperit de sacs-ifíci i de 
mmnciacíó; tedresa innata; forp de voluntat Que M dcmessm wia criatara, 
menuda, i festimaña con» hauria estimat un seu fi!í, n'estava segura. 

Pero LWs no va voler escoitar-la. (25) 

La circumstáncia que, en el desenvolupament de la trama, Lluís s*assegurí que la 

nena i el nen nascuts de la seva lelació extraconjugai quedm sota la tutela legal de 

Fesposa i no de l'amant (en el segon cas, fins i tot contra la voluntat de Teresa) ratifica 

el plantejament ideológic respecte del tema de pares i filis —respecte de la distancia 

existent, en el fcns, entre la biología Hteflexivament acceptada i la responsábilitat social 

assumida amb totes les sevés conseqüéncies, amb tots els seus aspectes positius i 

negatius—^. L'obra de Montoriol, en aquest sentit, recuU una posíció significativa 

diversament testimoniada en la cultura catalana de preguerra. De fet, que h qüestió fes 

objecte de represeníacié literaria en la narrativa (i no només de nans de Montoriol)"* 

iHustfa molt bé una de les funcions de la noveMa en el període, perqué els textos no 

feien sino reflectir una preocupació pública, recurrent durant aquelís anys. 

El novembre de 1928, per exemple, Doménec Guansé havia puHicat un artícfe 

on es feia resso de la condemna de tres dones parisenques per haver assassinat els seus 

filis, cosa que suscitava una reflexió entom de les condícions de vida deis infants ais 

hospicis i a les llars. A partir de la ideirtifícació habitual entre les ca^s d'acollida i una 

existencia trista, grisa i íreda, el crític qüestionava Fequipmció de Bar i felicitat i, a 

banda d'altres consideracions, arribava a una conclusió respecte de la matemitat que no 

/es pot passar per alt: 

Perd, en totes les íím, la rialla deis in&nts, ¿pot esclaí» com m a flw de 
primavera? ¿No hi ha llars mes terriblement gla^ades que els hospicis? I a la fredor 
deis cors ¿no s'ajunten de vegades els mais tractes, la manca d'arimentació, la 
mmca d'tógtaie^ r«nta¡tBnmt inteMectual i moral mes absurds? 

[,..] No caiguem en aqaeH smíimentalisfle piffiril, qae «na inare sanpre é$ iHia 
mare. Els te demostrm qae, de vegades, uaa mare pot esdeveair un monstre. I, m 
el fons, el record d'un bon hospici no seria tan croel com el d'una mala mare. 
Aqüestes, de mes a mes, els filis els cedirim ftcilment. |...J"^ 

Yalmtim (1933), de Cari» Sotdevila, n'és «na a t e de les mostré mes remar«abte, en la qual es 
descteu el conflicte que Manuel de Montoliu, quaIificant-!o d'absolutammt real, va definir com el dilema 
moral entre la llei de la sang i la Uei de l'esperit, concretat en la contraposició de la patonitat "histórica" a 
la patemitet biológica (v. Manuel de Montoliu, «La darrara no^®Ma de Caries Soldevila», LVC, 22-11-
1934). R«:ordem que el persraiatge de Valentina, eop traspassat aqueíl a qui «reu el sem pare (pat[«é 
sempre ha exercit aquest i^per), se someix m un estat de t r i s tm inconsolable que s ' a ^ u j a i es m^ifica 
quan sap que la va TOgené-m- un altre h«ne; la biología, m aquest cas, no solament no garanteix Famor,. 
siné que impulsa el crim de la noia en el moment que aquesta constata la infelicítat de la seva mare al 
costat del nou marit . 

Doménec Guansé, «Les dol$ors de la llars, 24-XI-I928. 
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El gener de 1932, ai seu tom, Josep A. Trabal va defensar una matemitat 

conscient, triada i responsable."^ O el mmg de 1934, amb motiu d'un litigi entre la 

mare biológica d'un nen (que va abandonar en néixer per reclamar-lo anys mes tard) i la 

dona que se n'havia fet carree (la mare adoptiva), Josep M. Francés definia la matemitat 

com la cura, ralimentació i I'educació deis filis (fassumpció d'un conjunt de penes i de 

sacrificis durant el seu creixement), en oposició a la concepció i el part. 

La Mulata i Teresa representen ejjplícitament, en la fícció, la matemitat 

biológica que no franscendeix restricta reproducció de Féspécie i la matemitat adoptiva 

conscient, exercida des de la civilització i exponent de la humanitat mes espiritual í 

responsable. Constituebten, per tant, la literaturització d'un referent ben real, si mes no 

des del punt de vista deis discursos coetanis. En aquest mateix sentit, hi ha un altre 

aspecte clau en la caracterització diferencial deis dos persoimtges: el graü d'aiucació 

que presenten. La Mulata és una persona inculta, cridanera i malparlada, dominada peís 

impulsos momentanis i per 1'interés."' Teresa, per contra, és una dona amb formació 

(Uegeix i toca el piano), enemiga de les escenes i que no diu mai un mot inconvenient, 

que sap captenir-se sempre com cal, incloent-hi les pitjors circumstáncies, i que 

demostra la seva noblesa i generositat a cada m o m e n t . E l vector toma a remetre ais 

deimts socials relatius a k condició femenina, en els quals el tema educatiu fou un deis 

eixos mes habituáis. Un deis testimonis mes il-luminadors, per al que aquí interessa, és 

un comentan originat per la figura i l'obra de Gregorio Marañón (i concretament peí 

volum Amor, conveniencia y eugenesia), signat per Montserrat Jordi i publicat a La 

Rambla el juny de 1930. 

V. J. A. Trabal, «Matemitat conscient», LH, 30-1-1932. 

V. J. M. Francés, «El jutjament de Salomó», LH, 27-111-1934, L'ús del conegut referent bíblic ja 
remet, en realitat, a una determinada comprensió de la matemitat: la que anteposa el benestar deis filis al 
propi i va mes enlíá deí Iligam de sang tot associant-se a rautoinunolació. És e i aquest sentit que cal 
entondre rafirmació que es feia a prq)6sit de L'abism en la pñm&a part (v. 1.3.2.3, nota 414): m 
priorit23ar mitjangant la protagonista, si mes no en certa manera, la relació amorosa de la draia per davant 
del deure de la mare vers la fllla, Montcariol estava plantejant la qüestió de la matemitat sense la 
idealiízació habitual. 

El reiat conté poques referéncies detalladas a la seva prnonaíifet, pero les que hi apareixen dsioten 
proa aquests trefe (v., po* exanple, les ¡Agáies 43 i 74). 

Així, per esmentar dos deis casos mes clars, mai no reclama res a Lluís encara que, com a esposa, hi té 
dret, i calla la passió de Josep i de Martí davant de María, malgrat que aixó li suposa haver d'abandonar la 
casa on havia trobat refiígi. 
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En contra d'aquelles i d'aquells que el consideraven un antifeminista, la 

redactora del setmanari afírmava el mestratge de 1'estudios en el camp amb un argument 

que explica les dues posicions i que introdueix la nuclearitat del component formatiu. 

Aquest s'especifícava posteriorment en un apartat, diáfanament subtitulat «Tiranía 

femenina», que resulta molt útil a l'hora de comprendre la construcció del personatge de 

la Mulata: 

El feminisme de Marañen no és, almenys en aquest Ilibre, un feminisme de 
"drets" [...] deis que s'acostuma a parlar a tothora de la neutra época, quan de 
feminisme es tracta. 

Drets per altra part molt i molt atendibles, drets que en principi ni neguem ni 
trobem injustificats, sino contráriament formen part del nostre de feminisme, pero 
que sincerament creiem que en bon principi de moral per assolir-los abans s'han de 
complir una pila de "deures"; per exemple, deure d'una educació depurada, deure de 
preparació seriosa per intervenir, reeixint, en la vida social; deure d'una capacitat 
cívica que ens porti a la demanada independáicia i a fruir deis drets ciutadans; deure 
d'una idealitat mora! tan enlairada que ens faci dignes d'una llibertat ben entesa 
incapaz de cap mancament. [...] 

Marañen [...] vol bastir amb els elements humans, home i dona, una societat 
clara i definidament perfecta dintre la relativitat d'aquest mot. 

TIRANÍA FEMENINA 
[...} Amb poquíssimes paraules diu un munt d'idees. Una d'elles, que per a 

nosaltres és básica, expressa com la ignorancia de la dona l'esclavitza a l'home, i en 
veure's sotmesa per Uei de contrast sent l'esperó d'absorbir l'esperit masculí usant 
de les úniques armes que té: l'instint sexual; per aixó —afegeix Marañón— quan 
mes ignorant és la dona mes biológicament sent la seva feminitat i mes Urania 
exerceix sobre l 'home. [...] 

No es pot plantejar millor i amb mes coneixement de causa l'actuació de la dona 
ignorant, de la qual tots sabem les argúcies i les trapaceries de qué es val per arribar 
al fi que es proposa [...]. Marañón, perqué l'home s'alliberi d'aquesta tirania, evoca 
amb esperan9a la massa de dones que actualment es forma a les escoles i a les 
universitats, les quals —diu— adquirirán la tolerancia i l'amplitud ética que 
solament dona el coneixement. [...]'^' 

La incultura no s'associava només amb les formes mes primitives de la 

sexualitat, sino amb un efecte devastador: la desaparició del sentiment maternal. No tant 

per ella mateixa, pero, com per les conseqüéncies implicites, i nefastes, amb relació a la 

familia com a base fonamental de la societat. Ho il-lustra a la perfecció, ja a mitjan 

década deis vint (i per tant for9a abans de Pedició de Teresa), un comentari publicat per 

una coHaboradora de La Campana de Gracia. La crítica a la joventut femenina de 

Blanes hi canalitzava el blasme de la priorització d'activitats frívoles i intranscendents 

(com anar a bailar i llegir «novel-letes galants» que «ensopeixen amb escenes irreals i 

Montserrat Jordi, «La dona i la ciutadania. El feminisme i Marañón », LR, n. 13 (23-VI-1930), 6; la 
cursiva és meva. 
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lascivas 1 [...] fan presa de grans excitacions mentáis») ,en detriment de la formació 

sexual i altres coses fonamentals per a la futura educació deis filis: 

Es en extretn trist que en aquests moments en que el feminisme avanza a pasos 
agegantats en altres nacions envers la cultura, hi hagi en aquest poblé una colla de 
jovenetes que, lluny de preocupM--se deis SCTIOSOS i §tms problemes vitáis, es 
preocupin de coses ridícules i lanals, deixant apart lo imprescindible, el que no 
deuria desconéixer cap de les jovenetes actuáis, les mares de dsmá. 

[...] Es possible que mireu amb tanta indiferencia la matemitat i doneu tant valor 
a coses iníqües? 

Aquesta indiferencia és propia tan sois de dones incultes, per lo tent, vosaltres, 
deveu detestar-la i, a l'etjsems, fwemeditar sota-e aqu^t punt Penseu que nosaltres 
tenim el sagrat deure de formar la Societat futura i que prostituint-vos porteu la ruina 
física i moral ais vostres filis. 

Reflexionen, dones, i veureu les innumerables aventatges que reporta a la llar la 
instrucció de la dona, si així ho féu, prompte veureu transformada aquesta societat 
en que vivim per ima altra, en la que hi regnaran l'amor i la llibertat. 

En un paral-lelisme significatiu amb Maria Teresa Vemet (el pensament i les 

obres de la qual fa estona haurien d'haver planat, implícitament, sobre les 

coiisideracions anteriors), la matebca Carme Montoriol va erafasitzar la importancia de 

l'educació de les noies en la seva conferencia de fináis de 1931 al CFEB. El text ajuda 

molt a ubicar les idees que patinen la novel-la publicada per l'escriptora l'any següent, 

comengant per la primera fijase: «Les relacions entre l'home i la dona son de dues 

menes: espirituals i sexuals».*^^ Les relacions espirituals, enteses en termes de 

companyonia, només eren possibles — ŝempre a parer de l'autora—^ quan l'un i l'altra 

havien tingut la formació adequada («la formació moral del carácter»); per aixó 

Montoriol podia asseverar, tot seguit, que «fins fe relativament pocs anys, [..,] al nostre 

país, quasi es pot dir que eren nules» (cal recordar, en aquest punt, les conviccions 

vemetianes sobre l'egoisme femem'?). Mal preparades per a la convivencia matrimonial, 

les joves burgeses palien el desencís de constatar que, establerta la normalitat de la vida 

conjugal, els interessos masculins (l'art, la ciencia, la feina o les aficions) restaven 

centralitat a la seva persona en l'univers del marit. Una de les solucions a la crisi podía 

ser farribada d'un ínfant; la rao que en donava l'escriptora, a mes d'exposar les bases 

patriarcals de la seva ideología, aporta una Uum determinada al final de Fobra de 1932: 

Rosa de Casa, «Blanes. A te jovenetes», LCG, n. 2900 (17-1-1925), 3 (tamM per a la citació segOait). 

[Carme Mwitoriol,] «Les relacions mire l'home i la dona»; copia manuscrita 3B, 3 / FCMF (v. nota 86 
per a la referencia completa). La paráfi-asi i les citacions que se'n proporcionen a continuació aspiren a 
acabar d'íMuminar alguns aspectes essencials de la trama de Teresa, per la qual cosa convé tenir-la ben 
present a partir d'aqui, a desgrat que se'n feci, després, una análisi general en aquest sentit 
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La dona, per naturalesa, ja inclinada al sentiment de la matemitat, s'hi refugiará, 
i m ferá el seu port de salvado. En te il-lusions de mare, cercara ta compensació de 
les sevss desiMusians d'esposa. [...} 

Mes tard, en l'escola de la vida, l'home i la dona aprendran a conéixer-se; en la 
Iluita per la vida, tindran ocasió d'apreciar llurs energies i llur valor moral; en llurs 
interessos comuns, dins de la vida, trotaran els mitjans de fiítures aproximacions. 

I solament llavore s'adonaran de la consistencia d'ims Hafos que havien cregut 
, fluixos o inexistents; solamsit llavors, descobriran la profijnditat de reís d'un amor 

que arribaren a negar ea m mt pafode de llur vida. 
No és fet de literatura, aquest procés que acabem de descriure. R»ieu-vos la 

molestia de girar els ulls a I'entom vostre i d'observar: en constataren cent casos.'̂ * 

Segons Montoriol, «na altra solució ais problemes del matrimoni (molt mes 

nova) f aportava, és ciar, el divorci. Aquesta era ima bona opció, una via exceMent, si 

corregía un error (si s'hi recorría amb dignitat i seny), pero podia esdevenir una greu 

equivocado en cas que derives en les unions irreflexives a causa de h possibilitat de 

dissoldre-les. En aquest maro de consideración, l'autora manifestava una posició clara 

que, en els parágrafs iniciáis de la seva formulació, fa pensar molt en el personatge de 

Marcel*la; i, mes endavant, en el de Teresa, perqué el fet que ni ella ni el seu marit mai 

no es plantegin divorciar-se permet que Margarida i el petft EIuís acabin tenint una Iter 

malgrat la condició de "mala dona" d'aquella que els ha dut al món: 

Voldriem que, aa mes que mai, l'home i la dona s'asscjpressin de la p-ofimditat 
de liur amor, de la fermesa de llurs sentimmts, ateis de ll i^-se mátaament Hi 
están mfe <*li^ts que mai justament a causa d'aqu^ta llibertat major. 

Mes llibertat, vol dir, sempre, mes responsabilitat Cap persona conscient no bo 
ignora. 

Dones, amb dubtes sobre la nostra possible feücitat conjugal, ens abstindrem 
d'anar ai matrimoii. 

Que no és po^iMe respcmdre de f esdeveaidor? És chs qm no ho pero hem 
de ra-eure-M, hem de soitir-nos-en segurs, ataimys, en el present [...} 

Qui, home o dona, abans de casar-se, té m compte la possible dissolució del 
matrimoni, peca ja en contra del matrimoni. Cal no oblidar que la fi principal del 
matrimoni & la familia, i que solament ea la coimexió de la llar, en el caliu de la 
llar, és on frobaran, els filis, la sólida fonamentació de llw vida mí»al. 

Cal pmsar en els filis, quan es va al matrimOTi; paisar-M detin^Ammt; fe-se 
per «aidavant, el propósit d'acceptar moltes cmes, (molts sacrifitís, si calguessin) per 
Uurbé. 

La indissolubilitat del matrimoni ha fet moltes victimes, és ciar; pero un abús del 
divorci en feria mes encara. I les victimes m& de plányer: els filis (pobres criatures 
inníx:ests, privada de fonwent sólid m assentar llurs vid«!).'^* 

Dins de l'educació que havia de viabilitzar aquesta responsabilització, 

similarment a com ho havia fet Vemet, Montoriol defensava l'amplitud d'horitzons 

IMd, 14 i 15. Allá on sí que apareix ta liteíaíura (valgtii la redundancia) és sn el motiu de la «risi del 
maírimoni de Teresa i de Lluís, ja qué els esposos mantenai una relació espiritual i sexual ben óptima en 
la qual, tanmateix, la Mulata introdueix la tragedia. 

'^JéM, 17-19, 
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femenins i les opcions professionals en cas d'una vocació auténtica. Seguidament, 

aliiora, afegia un matís important que toma a recordar la seva protagonista i Marcel-la i, 

concretament, la conversa que sostenen en les darreres pagines de la novel-la: 

Pero les cridades serán una excepció. Cal no pecar per orguU.[...] No cal que la 
dona, a menys de sentir-s'hi especialment cridada, s'entesti a entreprendre alts 
estudis superiors. És dins de casa on la dona acomplirá, generalment, la seva missió. 
I no és gens fácil, aquesta missió, creieu. És dura i plena de responsabilitats. 

Darrerament s'ha donat, em sembla, una importancia excessiva al treball de les 
noietes [...]. Quan aqüestes noietes s'ajuden (o ajuden al pressupost general de la 
casa) amb Ilur sou, está molt posat en ordre, aquest treball; quan no el fan sino per a 
proveír a luxes supoilus (cosa no tan rara com pugui suposar-se), mes els valdría no 
moure's de casa [...]. Els valdría mes [...] fer-se aptes per a mestresses de casa i 
bones educadores deis filis. 

Respecte de la sexualitat, Montoriol no sancionava les experiéncies de les joves 

abans del matrimoni, sino que propugnava la castedat per uns motius que expliquen la 

contraposició moral entre Lluís i la seva esposa: «Els mals hábits s'adquireixen de 

pressa i, en canvi, son molt difícils d'extirpar. És mes ficil de moure's peí camí recte, 

que tomar-hi quan hom se n'ha separat. A aquell que s'ha deixat arrossegar pels seus 

instints, en desordre, li costará un gran esfor? dominar-los i mostrar-se'n senyor, 

novament. No així, a l'auster. Fem-nos la ruta del bé, plañera i facib>.'̂ ' El consell final 

eraprou explícit: 

Pares, mestres, germans, amics; vetlleu sobre aquells que us son confiats en 
aquella etapa difícil de llur vida. Desenrotlleu en ells el sentit de llur dignitat 
humana, i no us faci por, després, d'obrir-los els ulls a les veritats naturals. Feu que 
les mirin cara a cara, sense falsa vergonya. Poseu-los en guardia contra les passions 
irívoles i irreflexives; formeu llur carácta-; inculqueu-los el soitiment de la 
responsabilitat, i quan n'haureu fet homes i dones conscients, no us faci por donar
los plena Ilibertat. Estigueu segurs que sabrán usar-ne, sense abusar-ne.'̂ * 

Teresa és un exemple cristaMí d'aquesta dignitat, un model femení que, per tal 

d'esdevenir-ho, es vincula, en la seva constracció, a les tradicions artístiques que en els 

anys vint i trenta, buidades del seu sentit original, van fomir, entre altres coses, una part 

de les pautes de la novel-la rosa. La proximitat es fa evident en el fet que el personatge 

no es contraposa al de la Mulata en la mesura que aquesta és només un símbol, esbossat 

a grans trets a partir deis tópics i, per tant, constmit sense la complexitat psicológica que 

correspondria a xma oposició auténtica. En certa manera, així, Teresa o la vida amorosa 

25-27. 

'"/6ia ,29. 
'^«/W¿,31. 
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d'una dona es converteix en una IIÍ9Ó paral-lela a la que havia representat, mesos abans 

de l'edició de l'obra, la conferencia de Montoriol. Aixó sí, una IIÍ9Ó amb una forma 

literaria que presentava components meritoris importants (i l'afirmació, en general, 

podria apHcar-se també a Final i preludi i a Les algues roges, de Vemet); 

essencialment, la modemitat canalitzada peí psicoíogisme i peí barcelonisme i una 

qualitat artística forja superior a ia deis productes coetanis d'altres escriptores —ais 

quals s'assemblava, nogensmenys, des de la perspectiva ideológica delatada, sobretot, 

per l'articulació deis personatges femenins. 

La ideología en qüestió té una mostra interessant en una prosa de Cristófor de 

Doménech (el narrador, assagista i crític literari format en els cercles del modemisme 

que, decantat peí socialisme, havia mort el 1927). Titulada «De la dona modema» i 

publicada póstumament a L'Opinió la tardor de 1928, s'hi caracteritzava la tipología 

femenina associada amb la contemporaneitat en uns termes significatius: 

Petit món es d ipé l'home. 
Tota la múltiple ma-avella del món, & viva i sintetitzada ai la natura humana. 
Per aixó m cada país i sota cada cel i vora cada mar l'home és diferait deis altres 

homes; i a cada indret hi ha també una dona que duu la gracia d'aquell cel o d'aquell 
mar. 

Com a cada paratge, també a cada temps. 
I en el temps modem, glories, complex, inquiet, cosmopolita i anaiíticament 

patriota, veieu la dona modema glori(Ba, complexa, inquieta, cosmopolita i ensems 
estimant mes que <ap altra el cel o el mar d'on pren la clarw i la gracia. 

Dona diferent de les dones de tots els temps, conscient de la feminitat i deis 
freturosos moments de la inquietud humana engendradora de magnifiques quietuds; 
dona símbol, mes que cap altra; de la fiivolitat, de la passió, de la frisanga, treu el 
repós de la matemitat, la glÍH-ia serena del fill. 

Les seves mans ja no son ales vetlladores damunt la llar només; com ales 
inquietes han emprés el vol per tot i per totes posen amb suavitat d'ales; escriuen 
l'arabesc de les integráis i les formules complicades; saben posar sobre els dolors i 
les ferides no solament la flor de la salut, sino també el perfum de la caricia. Fins els 
laboratOTÍs seriosos, una mica hostils, semblen somriure a son somriure. 

Dona deis temps modans, plena d'excel-laicia humana i mes que res plaia de 
gi^cia humana, gracia del cos i de l'esperit —no canto pas l'altra, bestia de plaer o 
de procrear, ni l'altra devinguda eixorca perqué la modemitat l'ha tomada sense 
feminitat— tu, amiga de l'home, mare de l'home, esposa de l'home, filia de Ilibertat, 
fiuit de saviesa, arbrissó de gentílesa, ara vols compartir amb l'home el govem del 
món. Companya de l'home et va fer Déu, no pas esclava; teu tan com d'ell, és el 
reiahne d'aquest món; seu per la for9a, teu per la gracia; d'ambdós, m el temps 
modem, pCT la i^jal saviesa. 

Sigues, dcmcs, un cant en el silenci de les rancúnies; sobre les fogueres deis odis, 
posa el teu amor com una pluja apaivagadora; en els canons abandonats fes obrir les 
roses."' 

129 [Cristófor de Doménech,] «Tres proses inédites de Cristófor de Doménec. De la dona modema», LO, 
n. 33 (29-IX-1928),4. 
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A banda de la definició de la dona contemporánia a partir d'uns trets concrets 

que la diferenciaven deis tipus anteriors, resulta especialment suggeridor el seu 

contrapimt amb dues possibilitats que generava la mateixa modemitat: «la bestia de 

plaer o de procrear» i r«eixorca [...] sense feminitat». És a dir, els dos pols extrems de 

la carnalitat i del feminisme que caracteritzaven el model ideal, representats per la dona 

pur instmt i la feminista recalcitrant —totes dues objecte de rebuig—. La sexualitat i 

rintoMectualisme, queda ciar, bavien de ser mtegrats moderadament, només fins a un 

cert grau, en una solució que continuava girant al voltant de l'eix central de la condició 

femenma tradicional (la matemitat), pero que es reformulava en el context de les 

transformacions inobliterables i necessáries; com a mínim en part, per neutralitzar alió 

que excedía els límits de l'acceptabílítat 

Aquesta visió predominant explica que en la literaturització de la dora modema 

apareguessm uns clíxés ben concrets (com el representat per la Mulata), íMustratius de 

la ideología subjacent en l'admissió pública d'uns certs canvis (els que podien 

simboliízar Teresa o Marcel-la en un determínat sentit). A partir de 1933, no obstant 

aixó, la noveMa de les autores catalanes, malgrat estar igualment subjecta a les tensions 

entre tradició i modernitat i delatar la mateixa ideología de fons, va introduír variaciom 

rellevants en aquesta ficcionalització: el que podriem anomenar reformulaciom 

matisades deis tópics^ja. prefigurades pels personatges de Montoriol i, sobretot, per les 

protagonistes de Maria Teresa Vemet que havien revertit en un carácter com el d'Isabel 

Doménec (les quals tindrien, aviat, una nova materialització, molt significativa, en 

aquesta direcció). La mateixa Montoriol havia d'escríure, el setembre de 1934, un conté 

que, amb el títol de «Diálegs», presentava tota una altra versió de la historia. La seva 

noveHa Teresa i aquest relat, encara que sigui una coda menor respecte de les obres 

exponencials del género d'extensió, emmarquen cronológicament i formabnent els 

camins essencials de la narrativa femenina modema entre 1931 i la tardor de l'any deis 

fets d'Octubre. Uns camins que, a mes de Vemet i de Mercé Rodoreda (la importancia 

de les quals mereix capítols a part), van fi-essar en especial dues noves novel-listes, tot i 

que de manera epidérmica: Rosa Maria Arquhnbau i Arma Muriá. 
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2.2.2.2.1, múrge' i 'Joma Mm* Ú ma modernitat epidérmim 

Al marge i Joana Mas^ les obres amb qué Arquímbau i Muriá van fer el pas cap 

a la novel-la (en el primer cas» en el formal curt), tamM representaven la modemitat 

femenina, en totes les accepcions de Fexpressió, amb els seas punís de mira i amb les 

seves limitacions. Les dues son relats psicológics de modalitat tradicional, pero amb 

components conteraporaneítzadors, protagonitzats per una jow; denoten una clara 

yoluatat de ciutadanisi!», i, des-d'un piantejament de fots similar, retratea el pas de 

F adolescencia a la maduresa deis seus carácters centráis dins deis espais de la "bona 

soctetat" on es mouen les noies de la burgesia. Les relacions amb els homes 

constitiieixeG f epícentre d*unes histories en qué, a banda de f amor i del matrimoni, eí 

sexe té una presencia railevant (almenys en grau qualítatiu); així matek, lii aimeixeiis 

tangencialment, activitats inédites o inhabituals fins feia poc, com l'esport o l'exercici 

d'una professió qué proporcbnava independencia. 

Bn aquest sentit,' amWés textos •esdevenen ua eiponent d*algiiaes'de tes • 

tendéncies principáis de la noveMística del moment i se sitúen de pie en el context 

cultural de Fépoca, del qual delaten les bases ideoldgiqties. Ho fan, no obstant aixd, 

bifijKant-^ en dues direccioas tenatiqties ' difererts, • qm son • lefcr^ades ^ -p&ls 

desplegaments arpmentals respectius, per la constracció d*iüiiis personatges especifics i 

per les lesotacions de cadascun deis textos. Des d'un puní de vista ntós extem, si ea el 

cas d'AiquImbau t»t plegat anunciava una opció materiaiitEada per tes narracions 

posterioTs —la qm consolidaría definitivament la seva imatge com a escriptora—, en eí 

de Muriá aquesta aspectes enlla^aven, en general, amb Factivitat sociocultural que 

f autoa estava de^legant des del C3FEB o des de fe pKmsa i mah els prtas^is que' la • 

sostenien. L'uns^i faltra, en deiaitiva, portaven a la noveMa alio,que felá temps qm ~' 

duien a terme mitjanQant el periodisme i des d'altres ámbits de la seva tasca pública. 

Al marg€ ej^liea la vida de Berta Marquet, des deis seus temps d'adofecent i o s 

qtie és lina dom de vint-i-qimtw i vint-i-cinc anys, a tmvés de tes converses que manté , 

amb la narradora en dues ocasions separados per dotze mesos, les quals marquen la 

divisié mtema de la mrríKíió. Bl mUt de Fexperiéncia amorosa de la protagonista, que 

d'aixd es tractaj, s*artícuk, formahuent, en la mmelle {m mm evident transició del 

conté al genere novel-lístic, adoptat própiament per Arquimbau amb Historia d'una 

nota i vint bragakts} i, temáticament, amb la potenciacié de les dimensions social i 



sexual que ja presentaven els seus contes d'entre 1928 i 1930. Aquest segon aspecte 

prenia eos en plena correspondencia amb les opinions sobre la noveMa que l'autora 

havia de manifestar a Clarisme el 1934, sobretot a partir de la substitució deis models 

modernistes per un referent que remet directament a les demandes i ais corrents 

novel-lístics del tombant de la década deis trenta: Vida privada, de Josep M. de 

Sagarra."** El text d'Arquimbau s'ubica dins de l'orbita d'influéncia de l'obra 

guanyadora del Premi Joan Crexells de 1932, que va marcar un canvi de rumb 

significatiu en la narrativa catalana. La superficialitat i el reduccionisme tematic i técnic 

del resultat d'aquesta influencia, pero, evidencien les limitacions literáries d'un 

producte la modernitat del qual quedava limitat a les mtencions i a alguns components 

puntuáis relatius a la qüestió ética, els quals apunten vers algimes de les idees que 

l'escriptora havia e3q)ressat a la premsa. 

La primera trobada entre la narradora i Berta, amb la qual s'obre la trama, ve 

motivada per la marxa de la darrera a París. Morta la seva mare, acceptada la falta de 

vocació artística i sense cap impediment, la jove barcelonina ha buscat feina de 

modelista a la capital francesa per no continuar enganyant Caries Roca-Milá, un pintor 

de trenta-set anys amb el qual en fa cinc que té relacions. La protagonista vol donar-li 

l'oportunitat de trobar algú que el faci fe%, perqué ella no l'estima de debo; está 

enamorada d'un altre (un home casat), cosa que en conjunt (ho explica al final d'aquesta 

secció inicial) la impeHeix a anar-se'n: 

{...] Molesta el deixar-se estimar quan te n'estimes un altre. Cada paraula, cada 
abragada, cada petó, és una comparació. La imaginació ha de treballar massa i ve 
que es cansa. 

L'engany és per ais imbéciis. 
En OTganyar a un altre no hi ha cap mérit. Si es pogués enganjw a un mateix ja 

seria una altra cosa. 
Jo no vuli aiganyar Caries. 
I l'hauria d'oiganyar forgosament si em quedava a Barcelona, si no fiígia Iluny. I 

l'enganyaria no pas amb Thome que jo m'estimo, precisament. L'enganyaria amb 
tots. Trencat Taicís d'aquest amor de l'home perfecte, una dona no pot conformar
se facilment. I ha de cercar. [...] Perqué la dona mai no s'enamora de l'home sino de 
Tamor. 

[...] No vindria d'una traíció, potser, no, pero jo només les excuso quan son 
inconscients. 

A consciéncia una traYció no té nom ni excusa. (51-52) 

130 No está de mes fer monória, en aquest sentit, del fet que Arquimbau ja s'havia emmirallat ai el model 
saganiá, periodístic en aquest cas, en iniciar la secció «Fihn & soda» a La Rambla, a fináis de 1930. 
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El fragment i'tastm la caracterització del personatge com a dona qm vol actuar 

honestament, lluny de la tópoci«sia habitual. L'element ve refermat per la manca de 

prevencions moráis de Berta (obvia en la referencia indirecta a les relacions sexuals), la 

quai constitueix el tret principa! de la protagonista, vertelwat i explicitat en les pagines 

anteriors a través del seu relat. Aquest lelat és.ejactament reprodtfit per la narradora, en 

una modalitat foimal que recorda un mecanisme fonamental de Vint-i-quatre hores de 

la vida d'una dona^ de Stefen Zweig,'^' La i»ia exposa sense cap pudor un historial 

sentimental i vital que ha escandalifaat la societat benestant que fenvolta: la primera 

relació ais setze o disset anys amb tm company de classe retroba! a la colonia estiuenca 

de Vilassar (amb el qual havia compartit hores de platja, qualificades d'excessivament 

fetques i desvergonyides, i s'havia exhihit per Bre tona ) ; els flirts posterfors, 

aconseguits amb una determinada mirada (sobretot el que m teñir amb Joan, el cosí 

calavera d'una amiga, un agost); les aspiracions artístiques que la van introduir en 

Famhient de la créme de ia cmme de la ciutat, on va comenpr el contacte permanent 

amh Cartes (incioent-H les visites 'ú Cfrcol malgrat que no M tJKsssin altres done^ les 

añades a l'estudi d'ell o les tardes de te i gatzara en el propi, en qué es produebc un 

incident amb Montserrat Trenehs i «uia xicota que escrivia saiicles i reportatges ais 

diaris imdri!enys5> (41), a la qual la parella troba desnmiada, amb Famiga, m dia que 

van a Fentresol Uogat cxímptant que no hi haurá ningú); finalment, el gust peí teatre, el 

cinema i el ball. Es tracta, en darrer terme, d'«una noia sense prejudicis» (23), sincera, 

incaptf d'enganyar encara que actul de a m e r a socialment entesa com a ioamoral, al 

marge —i d'aqui el títoi de f obrar— de les normes de conducía establertes, que poden 

disshnular capteniments molt pitjors. 

A Festil de Folm sagarriana, per M que moft inés esquemáticament a nivell 

narratiu, sense -ame historie concret i amb una formalitzaeió diferent, en aquests 

primera part es presenta tin mosaic de la societat burgesa, comptant-hi els cercles 

El liltre, que fou publicat el 192f per Edicions Broa junísnent amb Amk, m versió catelana d'Emest 
Martfaez Ferrando, i va teñir una amplia recepció, narra la follia amorosa de Mrs. C. (una venerable 
anciana anglesa que, ais quaranía-dos anys, va viure una {MSSÍÓ de vint-i-quatre hores amb un ludópata, 
ingéauanent convenfuda de poder-to r¿iimir fe la fttal addiccié pácles al seu amor) mitjangant un 
natrador hetaodiegétic m frtanwa pasíM», que coiacideix amb ella m m hrtel de la Riviera i que 
n*esdevé el cmíídent inesperat a causa de la seva actited comp-oisiva &vant ía fi^i<& d'una dona c a s ^ 
amb un jove; tanmateix, el personatge relator rqjrodueix «actament Fescena de la confidíacia de Mrs. 
C , que esdevé, així, Fartífex discursiu directe de la seva historia dins de la noveMa. Semblantment, Berta 
pren la veu de mans de la narradora d'Al marge, que es limita a afegir a lpnes breus observacions al que 
és, mmeialment, la transcripció de 1® dues con¥ffs«í amb la pírtag«»ista. 
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artístics i ais nouvinguts. La composició es concentra, en especial, en el contrast entre 

una joventut mes Uiure i emancipada, de vegades "corrompuda" (com exempüfica la 

"misteriosa", públicament secreta i escabrosa relació entre Montserrat Trenchs i la 

periodista), i la generació anterior, subjecta al dir de la gent i a la moral tradicional. 

Aquest mosaic i aquest contrast, pero, remeten mes a la pura anécdota que no pas a la 

complexitat, perqué es tracen verbalment en lloc de dibubcar-se narrativament: 

rexplicitació textual despla9a la construcció novelTística. La introspecció psicológica 

prácticament inexistent, redui'da a la dimensió mes superfina, demostra que no hi ha 

rarticulacio treballada que converteixi en materia estrictament literaria les idees que 

Arquimbau havia defensat feia ben poc com a periodista, fonamentalment a L 'Opinió; 

per exemple, en un article on, el setembre de 1932, havia atacat la hipocresía de la 

societat tot afirmant que «a la dona modema o súnplement comprensiva els prejudicis li 

resulten una cosa terrible». 

La segona part no resol cap d'aquests problemes; en realitat, els consofida. En la 

següent conversa amb la narradora, Berta explica la vida independent i bohemia que ha 

dut amb els grups artístics de París i justifica el seu retom, a banda de fer-ho amb la 

noticia que ha tingut un nebot, amb aquests mots: «M'enyorava de Barcelona, estava 

cansada de treballar, havia descobert que els homes son a tot arreu iguals si fa no fa, i 

vaig decidir venir» (65). També relata les relacions superfinos que ha tingut d'en9á que 

és a la ciutat comtal (amb Joan Balcells, Enric Ribes, un amic d'infantesa o Lluís 

Rovira) i el retrobament amb Caries, a qui no ha oblidat durant el temps que han estat 

lluny l'un de l'altre, pero amb qui no pot aspirar a res mes que el que ja havien tingut. 

El fet és constatat per la protagonista en un passeig fins al molí de la ciutat, un 

capvespre que surten junts, i U fe prendre la decisió que tanca l'obra, la interpretació de 

la qual la narradora deixa en mans de qui Uegeix: 

Decididamait, entre Caries i jo hí havia un abim entremig. Me'n vaig adonar 
mes que mai ai passar davant d'un barcot que carregava carbó i a la popa del qual es 
llegia "Singapur". 

Pao, p a qué tomar a fugir, si no calia? Per qué ésser sinca, si tampoc 
s'apreciaria la meva sincaitat? 

Per qué no continuar les coses tal com s'havien presentat? 

'̂ ^ Rosa Maria Arquimbau, «Prejudicis», LO, 11-IX-I932. L'autora va insistir en la qüestió uns mesos 
després, ai un comentari en qué assegurava que la dona sola, de la qual defensava la llibertat i la 
independencia, sovint aa vexada si no s'adeia amb el prototipus de la "solterona" (v. ídem, «Homes i 
dones», iO, 28-1-1933). 
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Per qué no seguir vivint al marge, salvant aquest marge amb un minut de felicitat 
de tant en tant? 

Lluís Rovira faria sonar la claxon del seu Hispano dessota del meu baleó, qui sap 
quantes vegades, abans que jo em canses d'escoltar-la o ell de tocar-la. Pero Lluís 
Rovira fóra el número d'una serie. El mateix model Lluís Rovira, només amb una 
diferencia de marca de cotxe el podria substituir ñcilment, sense enyorar 
l'antecessor. Aixó per minvar l'engónia de l'espera fins a retrobar de nou el meu 
"home perfecte". 

El meu "home perfecte", que cada cop guanyará en mi el que jo perdre en ell. 
Per qué no seguir vivint al marge, dones? 
[...] No sé com sóc. Cap dona no ho sap com és. Ho sap, de tots els homes que ha 

tractat, un de sol. Perqué una dona ha estat únicament de l'home que s'ha estimat, i 
no de tots aquells que l'han posseTda. 

* * * 
Aixó em va contar Berta, després d'un any de no haver-la vist, a la Maison 

Dorée, la darrera tarda que vaig prendre el té amb ella. 
Aixó em va contar aquella Berta del somriure fals, que ara el prodigava mes que 

abans i que s'havia toiyit el cabell color d'aram. 
El comentari el ferá el lector i no pas jo. (96-98) 

La distancia entre l'amor i el sexe, d'ma banda, i la falsedat imperant dins de les 

relacions i de les convencions socials, de l'altra, fonamenten la possibilitat del 

personatge de continuar vivint sense complir amb uns principis que no hi teñen sentit (la 

coherencia i l'honestedat individuáis) i sense respectar les expectatives sancionados a 

desgrat de ser ima dona. La tria, des d'aquest punt de vista, és ben modema i viable: el 

complement del Iliure gaudi vital amb la diferencia acceptada i assundda 

voluntáriament, sense complexos —la combinació, en les etiquetes conservadores de 

l'época, de frivolitat i Ilibertinatge (en el sentit de manca de comprorm's amb qualsevol 

de les responsabilitats associades amb la condició femenina sense renunciar ais profits 

deis seus nous horitzons). 

Tanmateix, la circumstáncia que entre els sentiments i la sexualitat es destaqui la 

importancia deis primers (en el fragment i en el conjunt narratiu) resitua parcialment la 

qüestió, perqué suggereix que, al capdavall, Tobjectiu de la dona, fins i tot d'aquella 

que no se sotmet a la normativa patriarcal, és trobar l'amor en el sentit restringit de la 

paraula. Una óptima relació amorosa amb un home es presenta com l'única cosa que la 

pot fer feli? i realitzar-la com a persona. És ciar que, en l'endemig, s'admet la 

possibilitat de dur una vida plaent físicament, divertir-se i deixar-se estimar; no hi ha, 

des d'aquest punt de vista, culpabiUtat ni judici moral tot i la comprensió de l'escándol 

que provoca aquesta mena de captenmient femení, en especial tractant-se d'una noia de 

classe mitjana, d'una noia "normal". Malgrat akó, en la narració no hi ha el canvi 

ideológic fonamental que una historia com aquesta, protagonitzada per un ens ficcíonal 

com Berta, podria haver fet esperar, en ima bona part peí tractament epidérmic, sense 
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elaboració literaria, d'un relat que és sobretot una expücació estricta d'un seguit 

simpiíssim de fets enllafats. Al darrere del personatge, de la seva vida i de les seves 

actituds i de la manera com es literaturitzen, no hi ha un treball artístic solid ni sembla 

haver-hi la recerca d'un resultat narratiu de qualitat; la posició suggerida per una 

actuació Uiure de prejudicis no apunta, tampoc, vers unes profimdes conviccions 

culturáis, etiques i polítiques que poguessin cercar en l'obra el reflex convincent d'una 

comprensió progressista, auténticament esquerrana o revolucionaria del món. 

Altrament, es buscaría un resultat creatiu óptim i no se situaria el nucli de l'existéncia 

femenina en la plenitud amorosa, en la gran trampa ideológica que suposa el mite del 

príncep blau (encara que sigui desproveí del seu mare tradicional, el matrimoni), 

operativa des de les esferes del cinema comercial o de la novcHa rosa.'" Alió que 

s'imposa és una clara voluntat d'épater que Higa a la perfecció amb la personalitat 

pública construida per Arquúnbau des d'altres espais i que admet tant la despreocupació 

literaria com la boutade moral, en el sentit mes ampli de l'adjectiu, a la recerca 

exclusiva de l'éxit íacil. El fí, d'altra banda ben lícit, no nega ni la contribució de 

l'escriptora a la novel-lística catalana ni la seva créenla real en la necessitat que el 

públic llegís, en cátala, histories que li parlessin del present, i des deis seus espais más 

familiars (els barcelonins). 

De fet, Al marge es Uegeix facilment, encara avui, i el 1933 remetía a un entom 

conegut i a una figura únmediatament identtficable. Per Fefecte d'un desig determinat 

de contemporaneítat, que hi trobava una certa representació (fruit, també, deis mteressos 

personáis i coMectius), el volum s'escapa del desmterés absolut que genera la narrativa 

rosa des de la perspectiva de la noveMa femenina moderna. Des d'aquest prisma, salven 

l'obra, si no la qualitat literaria, algunes diferencies essencials: la presentado d'un 

personatge femení central que no és un compendi de virtuts burgeses, la inclusió del 

tema de la sexualitat, la manca de blasme en els dos sentits i la no resolució en xm fmal 

feli? mitjan9ant el matrimoni.'̂ '* A pesar deis defectes i de les Ihnitacions, es pot 

Respecte de la ftmcionalitat del mite del príncep blau (i de les figuracions de la verge i de la prostituta) 
com a mecanisme de control ideológic, v. les consideracions que es fen a Núfiez 1948: 136-146. Una de 
les reflexions mes interessants que s'hi inclouen és la relativa al masclisme, aplicable a qualsevol de les 
remores cultúrala de la civilització occidental: «Aquí dominantes i dominados timsi que luchar confra si 
mismos i contra lo más preciado de su vida como son los valores, sus creencias de antaño inculcadas pea* 
el sistema, sus saaosantas costumbres, sus cobijados impulsos, su venerada comodidad, sus ájanos 
hábitos ya hechos suyos, su propia seguridad y su propia cárcel a la que se hizo adicto» {ibíd.: 141). 

La comparado amb una de les dues obres que, el mateix 1933, va editar Josefina Solsona a la 
Biblioteca Gentil resulta for?a iHuminada-a deis compaiaits de connexió que, malgrat el sedas 
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afirmar que Al marge signifícava un altre pas en la literaturització de la condició 

femenina que aspirava a superar els esquemes estereotipats i a integrar-se en els fluxos 

noveMístics contemporanis. 

Com la narrativa precedent de María Teresa Vemet i Teresa o la vida amorosa 

d'una donay des d'un nivell artístic molt diferent (molt inferior), la novel-leta 

representava una dona jove no tan condicionada (en termes d'heréncia, de classe social 

o d'entom) que s'obria, encara que fos de forma incipient, a maneres d'enfocar la vida 

que no eren la íámília o la prostitució, la submissió total a l'home o la seva tiranització; 

una dona que seguía en part les normes i que també se les saltava en algún sentit (que 

actuava, per tant, com a subjecte); una dona amb vida sexual, fos de la mena que fos, i, 

dones, amb desig, que vivia, podía viure, intentava viure o havia de viure amb una certa 

autonomía i amb menys constriccions moráis. La Berta de Rosa Maria Arquimbau 

entrava a formar part, en definitiva, de la galería de personatges femenina que no es 

corresponien del tot amb els tópics de la dona verge o de la dona dimoni, que trencaven 

una mica els motiles literaris i, en conseqtléncia, dibuixaven amb mes precisió la realitat 

coetánia que volia reflectir una narrativa filia del seu temps, amb aspiracions d'éxít de 

mercat i conscient d'una determinada fimció social. Joana Mas havia de proporcionar 

ben aviat (mig any després) dos noms mes a aquesta galería. 

La narració d'Arma Muría és la historia del personatge que hi dona títol des de 

l'instant que entra en l'adolescéncia fíns que madura, defínitivament, en sentir-se mare. 

Un cop mes, la protagonista és una noia deis cercles de la burgesia l'existéncia de la 

qual gira al voltant de les relacions amb l'altre sexe. En aquest cas, la perspectiva de la 

legítiraació social (remmarcament de la temática dins del canon del matrimoni) es 

diferencial clau peí qual passen els textos, sovint existeix entre la narrativa femenina moderna i els 
productes sentimentals; a i part, p a la "modamització" tant extrnia com interna d'aquests darras, que 
han d'adaptar-se d'alguna mana-a ais nous pistos i ais nous temps (pero smse que aixo impliqui 
abandonar els seus fonamoite essencials). L'hora d'en Lluís també se centra en les relacions amoroses 
entre dos membres de la burg^ia barcelonina (Esperanza i el seu cosí Lluís, un pianista que promet), un 
deis quals és artista; encara que ells dos representen un ideal ben folquitorresiá amb referencia ais valors 
tradicionals (bondat, modestia, noblesa, pietat, sensibilitat, esperit de saaifici, etc.), la narració inclou la 
representació de la joventut moderna —esportista, esbojarrada, addicta al cinema i al teatre i supa-ficial, 
en el sentit que está concentrada en les diversions i en la ludicitat de la vida—, mitjanfant la parella 
«protagonista (Enríe i Mariona); tot plegat, en els espaís de la ciutat comtal: els barris plens de torres 
amb jardi del capdamunt de la ciutat, el passeig de Gracia, la Rambla... Mirades des d'un altre angle, 
aqüestes coincidéncies podrien il-Iustrar I'aproximació de la novel-la rosa a la literatura culta, per bé que 
en un nivell també molt epidérmic, en un esfor? d'actualització directament relacionat amb íes finalitats 
ideologiques i comerciáis que l'animen. 
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complementa amb el contrapunt representat per l'excompanya de pensionat amb qui 

estableix una amistat important: Lola Prats, soltera i "liberar. 

Els flirts deis divuit anys de Joana, el festeig i el casament amb un home for^a 

mes gran, les vicisshuds del matrimoni, les amistats, un avortament no desitjat, la mort 

del marit i un segon embarás en cui^ aparentment óptún queden distribu'fts (com l'acció 

d'algunes noveMes anteriors de Vemet, la de Teresa i la á^Al marge) en dos espais: en 

aquest cas es tracta de Carcassona (d'on la jove marxa per casar-se, on passa els estius i 

on tomará per viure amb els pares després d'enterrar l'espós) i de Barcelona, la ciutat en 

qué s'instaMa com a dona casada. Al nucli comtal és on es desenvolupa el graix del 

relat, el qual ocupa trenta-tres capítols dividits en tres parts, subtitulades «Monóleg-

Introducció» (una breu presentació del personatge principal, vist peí primer deis seus 

amors adolescents, Robert Massanet), «Res d'extraordinari» i «"Rossinyol, si vas a 

Franga..."» (les dues seccions fonamentals del text). La constracció del carácter central 

difereix tant de les fíccionalitzacions femenines de Montoriol com de la d'Arquimbau, i 

s'aproxima extemament a les de Vemet (de manera significatiu si es té en compte que 

les dues escriptores estaven actuant juntes al CFEB). No es configura narrativament una 

dona adulta enfrontada amb tms fets sentimentals determinats, sino un personatge púber 

psicológicament malgrat la plena maduresa biológica. 

Joana, que es fe anomenar Jeaimette (el diminutiu de la versió francesa de 

l'antropónkn), és tma noieta ingenua, riallera, amable, vanitosa, superficial, voluble, 

curiosa i romántica en el sentit popular de Fadjectiu: el prototipus de la burgeseta 

adolescent educada en un pensionat, que estiueja en una colonia, juga a termis, 

intercanvia confidéncies amb les amigues, no sap res del món i el maldecap mes gros de 

la qual, fins que comenta a pensar en el destí somiat d'esposa i de mare (segons li ha 

estat inculcat), és que els pares no li deixen fer la «vida "de societat"» (19) de les seves 

companyes europees. Es tracta d'una personeta sense «costura d'analitzar les seves 

sensacions; així aqüestes es combinaven amb simplicitat i no dibuixaven jerogltfics ais 

ulls de qui estava poc disposada a desxifrar-los» (29). El fragment on es descriu la nit 

que passa pensant en la proposta de matrimoni del soci del seu pare, Romuald 

Canyelles, indica molt bé la seva idiosincrasia, al darrere de la qual hi ha un referent 

real fecilment reconeixible: 

Joana, realment, estava preocupada í no pogué dormir. Es deia a ella mateixa que 
ben bé calia pensar-se a prendre una resolució de tanta transcendencia; s'esfor9ava a 
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reflexionar sobre el pas decisiu que havia de donar i es repetía insistentment: "Per a 
tota la vida... per a tota ia vida"; pero no podia arribar a representar-se en tota la seva 
graidesa la importancia de Pacte que anava a realitzar. Divagava, avan<?ava i 
retrocedía. De cop s'aturava acovardida, al llindar de la resolució afirmativa, tement 
l'inconegut; i després aquest mateix inconegut, presentant-se d'un caire mes 
falaguer, l'aU-eia, excitant-li la curiositat. Paisava en les dents blanques [de 
Canyelles], en les paraules afalagadores i en el moment torbador de la demanda 
declarada; una sensació dol̂ a que prou coneixia —^Robert Massenet, Josep Pons...— 
li feia inclinar el cap sota el vol d'aquests pensaments. Pero després evocava la 
panxeta voluminosa del senyor Canyelles, i aleshores es debatía contra les seves 
il-lusions, sentint-se ridicula amb elles. 1 quan anava a renunciar, la imaginado li 
presentava totes aquelles escenes somniades des de la infantesa: el vestií blanc, 
l'església lluminosa, pa-fumada i sonora, les joies, els presents, el seguid en^lanat, 
el banquet de noces, l'admiració de les mnigu^..,, després la categoría de senyora..., 
després el guamimmt d'una cistella preciosa, de blondes i sedes... Entremig de tot 
aixó la idea punxant, tan comentada, tan rebolcada per la fantasía, d'alló que no 
havent entrat al pensament mes que amb Paire de paraules vagues, sembla que no 
pugui taiir consistencia de realitat i que, no obstant, s'ofereix ben a prop, invisible 
pero cert; idea incitada per l'evocadó de te dents blanques...; idea espantada peí 
record de la pmxeta... (31-32) 

En les reflexions de Joana sobre la decisió que ha de prendre, l'amor no hi té res 

a veure. Per damunt de la personalitat del marit potencial i de l'aventura vital en qué 

está a punt d'embarcar-se, s'imposen l'aspecte físic (tant en positiu, peí que fa a la 

blancor de les dents, com en negatiu, peí que fa a l'abdomen prominent) i la dúnensió 

material i social del matrimoni. El misteri del sexe, lógicament desconegut per qui ha de 

mantenir la virginitat fins que no es casi (com marca la norma que correspon), atreu i 

repeHeix simultániament la noia, to qual optará peí sí sobre la base d'un argument 

absurd des de tots els parámetres de la maduresa, pero d'un gran pes en el seu imivers 

personal. Áconsellada per una amiga a qui fe partícip deis seus dubtes, es deixa portar 

pei romanticisme de baixa volada i per les emocions que H provoca l'ambient de la 

següent trobada amb Romuald, preparada en un paral-lel conscient i explícit, altament 

connotatiu, amb una famosa escena de Don Juan Tenorio: 

[...] [C]alia convenir el lloc on es donaría la contestado, citar-se. Joana es sentía 
inclinada a proposar un encontré misterios, com d'enamorats; pero no s'hi atreví, 
suposant que la serietat d'un home gran com Canyelles no s'avindria a representar 
certs papers. Pero ell atrapa el desig d'ella i fins l'avan?á i tot: que a mitja nit, quan 
tothom fos a dormir, ella eixís a la finestra de la sala de música i parlarien p& entre 
els ferros, "com a Sevilla". (30) 

[...] Joana [...] se n'aná a casa i sopa tranquil-la de pensament, si bé agitada de 
nervis, fermament decidida a obenr el que el cor manes, quan fos arribat el moment. 

El moment arriba. 
La reixa sevillana, la nit, la lluna, els núvols, les paraules a mitja veu, la má 

presonera en l'altra má, les dents blanques, l'agitadó del pols... 
El cor maná que sí. (34) 
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Malgrat que els fonaments del matrimoni —les fantasies de la noia i l'interés 

principalment económic, encara que també carnal, de l'home—; el podrien haver abocat 

a un fracás estrépitos, el resultat és prou bo. Sobretot micialment, ja que la vida familiar 

fa molt feii9 Joana des del punt de vista tant físic i material com social. No solament pot 

Huir el seu just estrenat estatus de dona casada, esdevenir l'enveja de totes les amigues 

solteres, exercir de mestressa decorant la casa al seu gust i "jugar a senyores" 

organitzant les visites, sino que l'exporiéncia del sexe li proporciona vivéncies 

magnifiques: li resulta extraordináriament plaent, li confereix un atractiu nou ais ulls 

deis homes i la desmarca de l'entom femení que no ha fet tanta sort com ella. A banda 

d'aquesta positivitat del tema de la sexualitat (que en la jove narrativa d'autora només 

havia aparegut en qualitat de satisfactoria —pero de manera for^a mes subtil i 

discreta— a Teresa o la vida amorosa d'ma dona), el text presenta, respecte de les 

noveMes anteriors de les escriptores, xm tractament mes explícit, no tan púdic, de la 

qüestió, menys dependent deis sobreentesos i sense la fórmula habitual de les eMípsís 

narrativos. 

Instal-lada en la nova posició de senyora de Canyelles des de l'hívem, a la 

pruna vera Joana continua contenta, viu al dia i concentra els seus sonrnis en la relació 

sexual amb el marit, que respon a totes les peticíons i ais interrogants de la seva doneta: 

[...] Si mirava enrera, era per sentir la vanitat de trobar-se ai un pía superior 
respecte a les qui oi altre temps la voltaroi i ñns a la que fou ella mateixa; la vanitat 
d'éssa arribada on esperava arribar. 

La fecultat de l'aisomni, Joana la dedicava tota, ara, a l'amor. No pas gens 
defraudada, sino sorpresa encara en els seus pressentiments per delicies inesperados, 
bressolava sovint el pensament en la joia de posseir p a sempre aqüestes delicies. 
Recordava el que ja havia fruit; amb la únaginació reconstruía les escenes que podia 
destriar en la confiísió boirosa de la memoria mal gravada pels esdeveniments 
tumultuosos, üidominats, inccmtrolats. No cómprenla ara l'angúnia deis {simas 
encentres; ni comproiia tampoc prou, ara que ja hi a a avesada, la sorpresa gran, 
inefable, única, del moment en qué, joiosa i trémula, retomava del prima desvari, i 
obria els ulls de cop asserenats, i somreia, i mormolava amb estranyesa: "Sembla 
que em desperti...". No aa, després, el seu goig, agut com en aquell moment; era 
estés, a a pie; aa l'habitud de cada dia. 

Joana, de conébcer alió que ignorava, se'n sent tota transformada. 
El món, el veu diferent; millor dit, hi veu quelcom que abans no veia i que 

canvia el sentit de moltes coses. 
Sobretot els homes, se'ls mira d'una manera tan distinta! No pas amb aquella 

sincaitat d'abans, ni amb aquella feisó plañera d'apreciar les inflexions de la veu, el 
polit del paitinat, els detalls del vestfr, ni amb aquell neguit de trobar-se davant d'un 
enigna [...] L'enigma s'ha aclarit. [...] 

Canyelles havia sentit una gran il-lusió de trobar-se aquella innocencia entre les 
mans. Havia rigut de gust en contemplar les seves sorpreses i els seus enrojolaments. 
Havia contestat, condescendent, a les seves ingenuos preguntes. I com ella 
preguntava, preguntava, candida i curiosa, ell anava explicant i aclarint, i la portava 
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de bracet ais Hocs que li voüa fer conéixer, i li centava facécies, i la instruía del món 
i de la naturalesa.» sois peí plaer de veure-Ii obrir els ulls tan oberts i de comprovar 
com a les seves ninss anava fent-se e! matfs ausíer de la comprenstó. 

1 ara, ja exhaurida aquella il*lusió, Canyelles estimava el eos de la seva dona, que 
s'omplia i es feia mórbid, com si fos obra propia, car semblava que amb els rosats es 
transparentes par la pell tot l'amor que ell hi havia diposiíat. (40-41) 

Quan va a passar festiu a Carcassona, amb els pmes, m any després del 

prometatge i del casament, que H han obert les portes d'aquest univers desconegut, la 

transformació física produeix un gran efecte en I'element masculí. Joana, per completar

lo, busca una confident femenSaa a fi de vantar-se de «com havien estat de bones tes 

seves nits des del mes de gener, com era de feli? ara recordant-les i quina sort tenia de 

poder esperar que li portessin de Barcelona, allí dalt a la frescor del Vemet, un bon feix 

encara d'hores delitoses» ( 4 3 ) , 

La sexualitat de la dona també és representada en la noveMa mitjan^ant el 

personatge que fa acte de presencia tot seguit, amb el retom a Barcelona de la 

protagonista, i que en constitueix un contrapunt interessant en diversos sentits. XJna 

tarda de principis d 'octute, Joana es troba una antiga companya de pensionat al 

tramvia: Lola Prats. La descripció inicial de la noia i la conversa que sostenen les dues 

jo ves ja indica una clara diferencia entre elles (la qual es concretara cada vegada mes): 

f...] Poana| veié,effierptít d'una boina verda, una tofe de cabelis rossos, d'im ros 
enlluemador, sens dubte artificial, i uns bracos —^l'abric de xáa havia rellíscat 
avall—, i un gran escoUerat de blancor extraordinaria, veié el rostro... Oh, aquelles 
faccions les coneixia molt! D'on? SL. Ah! el pensionat! 

Uns somriures de joia i sorpresa. . 
— Hola!.., Mas! • ; ~ ^ 
— Hola! Ets la... ets la i o l a ftatsl M'has conegut? 
— Sí.. .EtslaJeanneMas... ítoscanviat molt ¿Que vius a Barcelona? 
— Sí... Sóc casada. 
— Sí?^ 
— I t u ? . • . , - - • 
— Jo...nol &feístrattyqiieensliágÍEBCíBi^t,detantsaffp. , 
— És que é-emfor^a amigues, oi? Tu ets la que recordó mes del pensionat 
— Jo taiia ja catorze o quinze anys quan ens vam separar. Des d'aquella edat no 

es canvia tant Tu eres mes petita; has canviat moh de figura, pero de fesomia gens; 
ets más alta... i que grossa! 

M'he eng^ixat mes des que s& casada. 
— Ja,ja. <^iantfe? 
• —Vui tmesos . 
— 1... hihaquelcom.ja?... 
— N o , encara. " ; ^ 
— Del mal, el menys, 
— H a , hall ara! Que eísffliemip del matrimoni? , 
— Qué et diré, jo? Només trobo que és m f e a de maldecaps que hotn es pot . 

molt bé estalviffl-, 
— Ah, jo estic molt satisfeta! No em descasaría pas! 
— Si és així, rectifico. I desitjo que d'aquí a deu anys puguis dir el mateix. ; 
— Per<péno? 
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— Per qué no? —repetí l'amiga, com un eco malintencionat. 
— Qué fas tu? 
— Jo?TrebaIlo... o lio faig veure. 
~ Estás coi-locada? 
— Sí, en una agencia d'anuncis. 
— I on vius? 
— Amb la mare. 
— VIna'm a veure... ¿Baixes aquí, que parlaron, encara?... Ai, vés amb compte! 

Quin ase, aquest xofer! Es podia aturar! Que no ho veu, que baixem?... Em sembla 
que abans no eres tan rossa, tu... 

— Tot progressa, noia. 
— T'está bé, per aixó. Amb els ulls foscos... 
— De color de pastilles de cafe amb llet; de les de Logrcmyo legitimes, dh? 
— Trobo que tilas tomat irónica. 
— C'estlavie.J. 
— 1 jo no et semblo diferent, de carácter?... 
Lola mira fixament, seriosament, els ulls de Joana. 
— No. Ets la mateixa. 
— Dones... jo em trobo tota can viada. 
— De quan? 
— Desquem'hecasat. 
— Ah! Aixó no és canvi. És, senzillament, que a tu et faltava fus d'un sentit. 
— No, no. És que quan saps el que és el món... 
—̂  Saps el que és el món... 
— Sí, dona. Tu no ho pots compraidre. Pero et dic que quan et casis, ho veurás 

tot molt diferait. 
— Sí... sí... Tu ais seixanta anys encara seiis natía. 
— No ho he estat mai. 
— Amb quina serietat ho dius! N'estás conven9uda! 
— És ciar! Al pensionat em teníeu per criatura pwqué reia molt I no sabíeu que, 

encara que fos alegre, jo ja tenia penes i js-eocupacions de dona gran. 
— No sé si s-a parqué reies, o pmjué pltiaves. Saps que és molt tard? 
—^Vina'm a veure. Té, ima tarja. (46-48) 

El contrast físic entre Joana i Lola constitueix el signe extern d'una 

contraposició rellevant, apuntada en aqüestes pagines per la identificació de la primera 

amb la ingenuítat i amb la naturalitat i de la segona amb ia ironía i amb l'artifícialitat. 

Les formes exuberants de la jove casada i la magresa de la seva excompanya son 

exponents simbólics de la feminitat que cadascun deis personatges demostrará 

representar: la feminitat tradicional i la feminitat modema a l'estil Greta Garbo —la 

femme fatale per excel-léncia del cinema nord-americá d'aqueUs anys—. El mecanisme, 

mantingut fins al final de la novel-la, enlla9a en tot moment amb el desenvolupament 

argumental; en aquest pimt de la narració, ho fe en la mesura que coincideix amb el 

desmterés incipient de Romuald Canyelles per la seva dona i amb els flirts (platónics) 

de l'un i de l'altra en I'ambient en qué es mouen. L'entrada de Lola en la vida de la 

protagonista i el fet que M adquireki un paper central son clau, des del principi, amb 

referencia a dos aspectes interrelacionats: l'interés ben contemporani per la 

literaturització de la sexualitat i la remora del pensament conservador que la mipregna. 
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A Jifcma Mm, ^nes t pensameiit pren «n mílm especíic en el maro d'un discors 

ideoidgíc de isrmat progressista i monlmeEt olsert (el que s'assigna a Lola) que 

cotmecta la noveMa, de manera directa, amb la revolució moral i, per tant, amb la 

liíemtura d'idees entesa en un sentit ampli. 

La primera visite que Loh fe a Joam ácspés de l'eiKontie tirtttt refería i 

detalla els components fonamentals introduls a propdsit de la trobada al tramvia. Per 

exemple, els ttets corporals.*^* Eí diáleg toma t posar dMnraí k tauk la seva diversiíat 

de caácteii,'opiaiois i e^r i incfcs vitáis, mm les reMives al sexe. La insiaiíacié q«e 

Lola, malgrat ser, soltera, potser comparteix els secrets que" Joana atribueix en exclusiva 

a f estat matritronial es confirma aviat, quan Inicia una relació en les reuiions socials de 

la sem ami^-—é fes q i M l s d e s s d*assi^ff taa k»a punt comeiífa a ^ure*s privadanmt 

amb'lnric (el nebot polític de loaia, que f atrem immediatament), pei^wh m stqjorta 

«les cortesies, les besades complimentoses, les converses grises, la carrincloneria de les 

mms i les mam^> (61; m cmmm a l'original)» Lola.ineiiy5pKa f ertom cte Joana, peA 

li agíida parlar amb ella.diujreiiieiit, durant hores, f... | 'i«ise veiiRs*s ©Migada a 

disfressar la seva Individualitat» (61), perqué aquesta és la seva única amistat. Joana, al 

seu tom, troba «na giist vicios en les conveises amb f a n t i ^ condeixetta, tan dife^nt 

de totes fes dones que la TOttaveo; s*M Iliuriw i s*H defeetava ii»rbo^meiit, i era inútfl' ~ 

que Canyelles rondines "que aquella pinta no li agradava", Lola era per a ella com una 

aovel'k picasesp. .Ara li eitóevinava ui» 'vida complicada, i sentía mm curíositat 

ifraistible de coiéixer de a'cap i fins -al t jns de tot,'aquella "tida, aquells seos' 

pensaments» .(61-^2; la cursiva és a f original),. • ^ „ • -

Caktó esperar, pero, p rqué la trama es conceiíii en aqtiesta línia temática» - ^ 

^lific^ivaiiieat su^itotía». aqiif, per aim tltra\q«e t i u M resiit'esssncM: te 

V» 13,2.5.2 i FarafadftE 2W)3t 17-22 feo « p^oroiona w » de la iiOTtHa de 19331 # -
pernera m acp^ta liak fatap^tiva). í s ^fe<atí«, m d mateix s«ftit, qae C- A. Jord^t fe mm 
ressenja de Jmm Mm sd»e el r««t)ns de l'assaig I -relatíonés otorfasieat te d » ol>r« de Miril des 
d*aq«esta pa^pectiva (v, 1.3.4.2.1). 

Lft descripció de Lola remetmolt clarament al vmá&l cinematogEáfic! «mentat i a lectura del fiagmait 
segteot tot pmsaat m la imatp de l*^<sea de Faciria msm, psc ^mfil% resalta diiftía: «Lola ̂  iragaé 
el capell i, ssasjant d cap, s^rolsá la toft. de eaWis «lipaats; tamM es tagne- Vúsm i ap^gaé ú mm 
eos «Biítliat dins i a jarsei fi que dibtii»w al detall t i ^ eis cortoms, els del pit pft'eM pía, ñmít. de 
dues minflscules ponzelles gronxadisses, els de la cintura tei proporcionada i el naixenmt deis malucs 
carnosos, i els de l'aquena un xic bombada... Jwna admira l'extrema blancor de la pell de Tamiga, la 
transparéacia de les sewes mans i la perfecta Imia de te seves carnes, opuíentes ea «omparació del ees, 
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matemitat.'̂ ^ Just després d'aquestes ratües, pren el relleu del protagonisme narratiu la 

primera crisi del matrimoni, la qual és resolta per un vespre de passió singular que 

deriva en l'embarás de Joana. El gir delata el pes de la visió patriarcal, canalitzada per la 

sublimado de la íunció matemal de la dona. Tanmateix, que s'inclogui el relat de la 

concepció denota una clara voluntat de modemitat (la mateixa que explica la relleváncia 

de Lola com a personatge); la ficcionalització del sexe es du a terme, fíns i tot, a costa 

d'una impericia narrativa, ja que l'episodi s'insereix entre paréntesis, amb un afegit 

evident no travat en la trama: 

Primer un malestar, amb l'enuig consegüent. Després una sospita que posa 
tremolor al cor. Unes preguntes al marit, embolcallades d'emoció. La qüestió que es 
va aclarint... Consulta al metge. Per fi, la certesa. I aleshores els uUs esbatanats, i el 
tremolor del cor que passa a les mans i Higa el coU, i el vertigm del misteri que ja 
s'obre, i el malestar que es toma gloria... 

L'esperit de Joana tomava a respirar i exhalar il-lusió i joia. 
Una joia mes quieta, que li allargava la cara amb efluvis de forqa ultraterrena — 

semblava—, com les figures del Greco. 

(Una tarda Joana havia estrenat un vestit incitatiu: seda taronjada i blondes, que 
jugaven amb les cams arrodonides... Canyelles havia sentit la provocado; i li ho 
havia dit; i havia volgut portar-la a sopar. Jeanette coquetejava com si es trobés amb 
un amant. Després de menjar, després de beure aquell vi sangos i tebi, la roentor ais 
ulls d'ell s'havia encomanat ais d'ella. I aquella nit, amb sorpresa, després de tantes 
hores insípides, Joana Mas havia fruit, per primera vegada ben pur, ben sol i ben nu, 
del gust de la cam.) 

Joana, la bullanguera, estava seriosa i reflexiva. (63-64) 

La pérdua de la criatura tanca el dotzé capítol, amb el qual es clou la part 

titulada «Res d'extraordinari». Queden plantejats, en les pagines que la integren, els 

temes essencials que es desenvolupen, própiament a «"Rossinyol, si vas a Fran9a..."», la 

secció final i mes important de la novel-la (un aspecte obvi en la seva major extensió: 

vint capítols i mes de la meitat del total de pagines de l'obra). 

D'entrada, en aquesta darrera part es matisen la tristesa i el dolor de Joana, 

perqué l'avortament causa un seguit de noves transformacions corporals que la fan 

encara mes atractiva i la satisfan enormement. Aqüestes resulten, pero, inefectives amb 

el marit. La seva indiferencia vehicula la reaparició de Lola, la qual opera com a 

substítutíu, amb referencia al tema sexual, mitjan9ant un discurs que s'articula des de la 

diferencia fíns que no es mostra en la seva auténtica realitat. Els éxits de la protagonista 

La matemitat és alió que Joana invoca amb éxit, no pas gratui'tament, per neutralitzar la passió que li 
demostra Lluís, el seu fíllastre, al setzé capítol: «— No em diguis Jeanette. M'has de dir mare. No saps 
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entre els homes de Carcassona i de Barcetona, amb Fexcepció exclusiva de Canyelles, 

son seguits en la narració per una nova visita de famiga, en el decurs de la qual les dues 

noies protagonitzen un deis diálegs mes rellevants de la narració pcl que fa a la 

representació de la condició femenina i al posit ideológic que hi subjeu: 

Amb Lola es veíen sovint {...]. Aquel! día l'havla convidada a diñar f..,]. 
— Tenia por que no tinguessis algún compromís, avui. 
— No, ñola, no. Continuo molt ensopida. 
— I aquell xicot amb q»t vas anar Tatea tarda? 
— Psé! Total, rss. 
— Escolta... Poteer sóc índisa-eta... I ei méx neboá 
— Per qué és parent teu, tens por de preguntar? Vinga, dona! No sipis 

romancera!... Ja et vaig dir que anávem a passeig junts; tot l'estiu hem anat ais 
banys. Pero ens vam larallar; l'últim dia de veure'ns, vam avorrir-nos molt... Es veu 
que aquest noi és una mica variable. M'ap'adava bastant, per aix6. 

— I ara, qui f ap-ada? 
— Ningü. Tots ima miía, 
— Per qué no et cases, Lola? 
— Quina mania tens amb el casori! ¿Qué guanyaria, casant-me, digues? 
— Tindries una casa teva... 

Totelmónéscasameva. 
-— Tindries marit... 
— Sempre el mateix; uix! 
— Tindries filis... 
— Sí, mesos d'angúnies, desfigurar-te, suar, patír... tot peí goíg de posar un ésser 

al món que et fe viure en sobresalí continu, que et dona dispstos, i que potser no 
arriba a i tot & perdut Aixó sup^aat que em tinguis, de filis. 

— Seria millor que eteasessis, Lola. 
— Sí, teñir m borne que em vulgui manar, no poder raoure un peu ssjse 

demanar pamís... Ca! Jo vutl Ilibertat! La Ilibertat és el millor del món. Els homes i 
les dones han d'ésser Iliures del tot: ni esposos, ni reis, ni govemants, ni Déu. 
Lliures! Res que oprimeixi, res que maní, res que intrningui m la voluntat! 

— Comt'exyt^l 
— És que no ho veus, que ife boni® la Ilibertat?... Pffd... com facon^uirean? . 

¿Hi ha alpm capa? de í l i ^ les ambieions, d^truír els vicis, d'CTfortír els 
débils, d'igualar les ínteHigéncies, les races i els sentiments, i de fer que l'obra deixí 
d'estar sotmesa a la for^a creadora? Si existeix aquest poder, és la Ilibertat 

— Tot aixó que dius, son coses impossibles. 
— Ah,lailibertatt... Potser es troba mes enllá déla m(Hí? En la sem part visible 

ais nostres ulls, dins del sqjulcre, no. Cte, dí»cs?... I una cosa tan tona ha d'raíistir, 
perfor^a! 

— Em fas g-ácia, noia. 
Lola queda uns moments pensativa; comprengué la inutilitat de la seva exaltació 

i, en to desesperat, sospirá: 
— Quin món tan déspota! 
— Bé, mira, deixa estar. El món fe comes. El que h ^ de fer és casar-te; d'aixd 

parlávem. 
Aleshores Lola alíá vers Joana uns ulls tristos, humits, dolorosos; i a mitja veu, 

amargament, es digué a ella mateixa: 
—... qué mes voldria jo!... 
Joana, desconcerteda, falra^a i la besa. I Lola, reaccionant, se'n desenpaüegi, 

posa punt a Fesc«ia. 

que represento la tera mare? [...] ¿És que no la vols, la teva segona marê  o que no la respectes? [...] la 
ma-e, saps?, és la cosa millor que hi ha al món [...J» (83; la cursiva és a roriginal). 
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— Bé, on és aquell Cointreau que m'has ofert? Digues que el portin, apa!... Vols 
una cigarreta? (76-78) 

En primer lloc, convé remarcar que Joana recomana insistentment el matrimoni 

malgrat trobar-se en un moment de crisi amb Canyelles. Teñir casa propia, teñir marit i 

teñir filis, fins i tot quan les coses no acaben d'anar bé, sembla preferible a no teñir res 

(i, atesa l'extracció social del personatge, l'ús d'un verb directament vinculat a la 

propietat, a la possessió, ressalta amb forga). Lola, en canvi, fa una defensa aferrissada 

de la llibertat individual, úicloent-M una visió negativa de la matemitat. Podría fer 

l'efecte, per tant, que cadascim deis personatges representa una opció vital, que 

corresponen a dues posicions diferents, respectivament identificables amb la tradició i 

amb la modemitat. Al darrere del capteniment i deis mots de Lola, taimaateix, no hi ha 

sino im desencís profimd, el dolor amarg d'una infelicitat dissimulada sota ima actitud 

desimbolta i "actual", necessária per no mostrar el desig auténtic i irrealitzable: aquell 

que s'assimila a l'anhel principal de qualsevol dona dins del marc ideológic de la 

noveMa. Com que la noia, per circimistáncies diverses, no el pot acomplir, l'emmascara 

amb una modemitat purament extema. La resignació davant del fet explica el seu 

comportament aparentment despreocupat, les contradiccions en qué cau i les ironies que 

desplega per mitigar la tristesa d'una realitat que no pot transformar i que ha d'assumir. 

El discurs contemporani li proiX)rciona els mitjans de l'operació, la qual, en darrer 

terme, no fa sino ajudar a garantir l'ordre establert: 

— Jo—deia un día Lola parlant amb Joana—sóc al món perqué hi hagi de tot. 
— N o et tinguis en tan poca cosa! 
— ¡Oh, no! Si precisament és molt important la meva missió. No tothom serveix 

per omplir aquests llocs desavantatjosos. Per qué rius? Parlo seriosament. És 
indispensable que al món hi hagi de tot. 

— No ho o-ec pas així. La gent dolenta, per exemple, no hi fe cap falta. Saia 
molt millor que al món toúiom fos perfecto, que no pas que n'hi hagi tants amb tants 
defectes. 

— T'equivoques. Trem-e els defectes i treure aixó que tu anomoies dolenteria, 
seria matar la humanitat. Si fóssim perfectos, viuríem com bestioletes. 

— No diguis ximpleries! 
— És veritat, dona. Tot aixó que hi ha de noble en el treball deis homes, no 

edstiria. Per exemple, la filosofía; tants i tants llibres que hi ha escrits sobre els mals 
de la humanitat i la manaa de remeiar-Ios, no existirien. [...] També, si tothom fos 
bo, no caldria govems, i aleshores no hi hauria savis homes d'Estat i grans polítics. 

— Un dia deles que no voldries ningú que manes. 
— Sí, pero, veus? Si ja ho tinguéssim, no ho hauria pogut dir; no podría sentir 

mai el desig de la llibertat; no la tobaría tan bonica... 
— Així, tu, quan tens una cosa, ja no t'agrada? 
— El bo de les coses és el desitjar-les. 
— Arajacomprmcperquéetscom ets. 
— Ja t'ho dic: perqué hi hagi de tot. Sí no hi hagués malalts, no hi hauria 

medicina, ni hi hauria tots els qui es ían savis estudiant-la. [...] 
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— Quin consol! 
— Si no hi hagués dones publiques, no hi hauria aquesta cosa tan bonica, tan 

tendrá, tan poética, que és !a noia pura, o Vángel la llar... I si no hi hagués 
mosses una mica ximples, com ara jo, els pobres homes s'avorririen com unes 
mómies al costat deis tendres ángels de la llar... 

— Te'n burles, pero ira enveges. 
— Potser sL A estones, s i Pero, mira, al món hi ha una cosa meravellosa, que 

arrossega com un vici, que «aitaboleix el seny igual que un tóxic, pero que és 
deliciosa, deliciosa, que és la llavor i Fesséncia de tot el que hl ha de ^m, de bell, 
d'artístic, de glories, a la vida...: és TAventura. I el pobre que porta a la sang el 
desig de tastar aquest tóxic, ho ha de pagar amb llágrimes i dolors! 

[„,] En aquest punt el diáleg [...} arriba Enríe 
Lola partí de s^uida, 
Els dos amics quedar®! sois. I Joana digué: 

— És una pa-sona ben esíranya, aquesta Lola. 
Enrió queda un moment pensatiu, i després contesta: 
—N'hi ha moltes... 
[.„] Ell la tenia p&c una noia lleugera, de la mániga ampia, com taates n'hi ha 

que no es preocupen gaire i... la quMió és viure i passar-s'ho bé. Aixó si, era mes 
eixeriíb que altres, se li veia enginy; a vegad» en tsiia de molt bones... 

— Fixa't qué on va dñr, m dia. Venia amb im llibre dessota el bra?. Jo H 
pregunto qué llegeix. Me l'ensenya: era una noveMa de Folch i Torres; i diu: •'No la 
Ilegeixo, no; pero la porto perqué fa bonic. La gent pensa: quina bona noia!... 
Toth<»n ho fa així; els llibres picants es llegeixen a casa i s'amaguen dessota el 
mátalas. Al t r ^ v i a es IlegeixOT les noveMes blaiques". 

Joana reía a g m s rialles. 
— Que és p lap , aquesta Lola! És ten bé d'ella, aixó. 
Un altre dia tomaren a parlar-ne. Fou en ocasió que Enríe i Lola s'havim trobat 

al carrer i havien parlat amb la confianza que es parlen un home i una dona quan 
entre ells s'ha acabat un Iligam sexual i saben que no pot reaparéixer. Enric digué a 
JoMja que havia vist la seva amiga, i fflnbd& feroi alguns comentaris. 

1...] ~ És contradictoria Sembla que s i p i feta de dos trossos diferents, m pie 
de passió, i l'altre fred. La veus que raona fredammt, com si fos insmsible. Disseca 
els altres i es disseca ella mateixa; talla en la seva cam, com si fos la d'un alfre. 
Sembla... com t'ho diré, jo?... Perdaia, a tu ja et puc parlar amb confianza, no trobo 
altr^ paraules per a dir-ha Sembla que només tingui vius dos órgans: el cervell i el 
sexe. El seu cervell és una maia de laboratori, i allí desccanpon, analitza i 
transforma tots els elemaits seatimoiíals, tot el que veu, tot el que pensa. Pero, amb 
tot aixó, no és capa? de dominar els seus instints. És desequilibrada. 

Joana li observa que per a poder emdre aquests judiéis calia que conegués molt 
Lola... Féu broma... Biarxá, malicitm... Eiffíc acaba par confessar que havia estat 
una aventara, com tent« se'n te ía i , queso deixen rastre. 

Cervell i sexe, racionalitat extrema i instint desfenmt: vet aquí els parametres de 

la comprensió esquemática, negativa en la seva tensió máxima, d'una modemitat 

femenina que s'associa amb la infelicitat perqué li manca el component fommental 

simbolitzat peí cor.*^' El rerefons ideológic resulta ben ciar. El ratifica el fet que, en el 

La defensa dítirámbica de l'Aventura, amb majúscula, enlla^ el personatge de Lola amb Gaspar, el 
protagonista de La peixera, a des§rat de hs diferencies entre les dues ¿Jres (v. n.2.3). 

Una nova referencia a Gieta Garbo pot íMummar escara mes la qüestió, ja que f esfrellá, segons la 
imatge pública que en difimia la premsa del ps-íode, constitufe el paradigma de la unió deí gel i del foc en 
una bellesa femenina rara, misteríosa, intel-ligent, carismatica i fascinant que, no obstant aixó, mai no va 
aconseguir la felicitat (v., p a exemple, P. Ventura i Virgili, «Greta Garbo», LR, n. 11 (9-VI-1930), 9, i 
«Greta Garbo. Dona de Gel i de Foc?», RL, n. 1 (dsembre 1930) Í38-39B. 
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moment que Joana es desespera per i'hipotétic adulteri de Canyelles, Lola li aconselli 

que no intenti saber si el seu marit li és infidel o no, que no pensi en el divorci i que, per 

descomptat, no pagui l'home amb la mateixa moneda; quan Joana li contesta que ella no 

predica precisament amb I'exemple i li demana qué les diferencia, l'amiga respon que 

actúen mogudes per principis diversos: Joana, segons els preceptes cristians; Lola, a 

partir d'una moral feta a mida — p̂eró per necessitat, per mancan9a—. Els seus mots 

complementen, significativament, el desig frustrat de casar-se, de formar una familia, 

amb l'explicitació de l'enyoranga d'uns valors segurs, de la confianga en una doctrina 

que «topa amb la veritat de la vida», en general, o de la seva en particular, «i no té prou 

forfa per a resistir el xoc» (98). Així, diu aquests mots a Joana: «— T̂u no pots seguir la 

meva moral. És feta a mida, saps? Tu no sabries fer-te-la a mida; per tant, h^ de 

prendre la que et donen feta. [...] No em demanis que t'expliqui; no puc expHcar; només 

sápigues que voldria poder creure. [...]» (97-98). 

Es verbalitza d'aquesta manera, mitjan^ant la figura de Lola, l'enfrontament 

traumatic entre la teoria i la práctica, entre els valors tradicionals i la realitat, que es 

manifesta en Texisténcia de la dona contemporánia (o d'algunes dones contemporánies, 

si mes no) i que no sembla teñir una óptúna solució. El problema s'enfoca obertament, 

encara que la mateixa dificultat de veure-hi sortides, sumada a l'arrelament profimd 

d'unes determinades conviccions, explica que la qüestió es plantegi només relativament 

i que el drama, el conflicte, es concentri sobretot en els canals tradicionals: la rivalitat 

femenina, la nuclearitat de l'amor en la vida de qualsevol dona (sigui modema o no), 

etc. 

La "tragedia" de Joana es resol amb una nova reconciliació sexual, que li fa 

oblidar totes les penes i deixar d'abocar els seus afectes (espirituals) en Enric. El xicot, 

pero, se n'ha enamorat, i quan Lola s'adona del seu desengany sent l'iupa de la gelosia, 

expressada textualment en un seguit de reflexions suggeridores: «El vespre del 9 de 

gener, Lola es mossegava els llavis [...]. Les fiíetades, per a ella, no eren cosa nova. 

Pero aquella l'havia ferit mes. [...] [É]s mortifícador veure l'home que t'ha passat pels 

bracos com passa Taire, aferrar-se a l'amor d'una altra dona. I l'altra dona és una amiga. 

I l'amiga sabrá el seu triomf [...] Els homes, quan, d'una dona, ja no n'esperen res, tots 

son groUers. Ja en tenia experiencia, Lola! Les belles páranles, la devoció, la delicadesa, 

tot acaba en el primer moment de la possessió» (112). La rivalitat, de fet, separará Joana 
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i Lola. El distanciament va seguit d'un altre embaras de la primera i ia matemitat 

esdevé, finalment, la clau de wlta de la narració. 

La mort sdbtada de Canyelles no uneix la protagonista i Enric, el qual, en saber 

que Joana e^era «n fill, té mm pensaments que recordé» Teresa o la vida amorúsa 

d'una dona: «ella era encara i mes que mai del seu espós, ja que, bo i moit, vivia dins 

d'ella» (136). El noi se'n va a Andalusia i oblida la jove, que d'entrada se sent trista i 

decebuda. Aviat, tanmateix, la consciéncia adquirida de mare imposa una reacció. Just 

quan es prepam per tom» a Carcassona amb els pares, s'adoim de la »va now 

condició, que canviaradicalment les coses: 

{..,] Es posa seriosa. Alio era eí primar senyal de vida independent que ém&va el 
seu fill. Seguí v^int-se lentamsit, ja no amb malenconia, p«"ó amb solemnitat El 
seufiillatódava. 

Qiffln sortf de casa, la deixa com si deixés un joc d'infant. En pujar al tren, en 
correr ja camí de la fi-ontera, era aquesta la impressió que tenia, la que deixava allí, a 
la ciutat, els jocs d'infant, les puo-ilitats de l'adolescéncia, i que anava a trobar la 
vida, ia vida de deb^ seriosa, r^ptaisable, feixuga, gris, sense garlandes, smse 
purpiffíaes, que li posaria a m p i e s ¿ front. (139-140) 

La maduresa arriba, per a Joana, de bracet de la matemitat; i tanca l'obra d*una 

manera que podria associar-se amb la narrativa de genere. No obstant aixó, no es pot 

passar per alt que el pas implica una pérdua nuportrnt: la pérdua de k dimensió m e s 

alegre, irresponsable, lleugera, acolorida i decorada de k vida; la pérdua de k joventut. 

S'introdueix, d'aquesta manera, un matís important en la visió idealitzada, absolutament 

poátiva (i per tant íálsejada), del leitmotiv essencial de k concepció tradicional, 

burgesa, de la feminitat. El matrimoni feli? corolkt pels filis (k máxima satisfac^ió i la 

feücitat completa de la dona) és despkgat, aquí, per la desaparíció de l'amor romántic i 

peí pes abassegador de k condició de ma», que reforja la divergencia respecte de b 

noveMa rosa. La imposicié de k matemitat per dtraunl deis aiáieís individuáis, de 

l'amor i del desig, i la condició solitaria definitiva de k protagonista, des del punt de 

vista emocional, sitúen Joíi«a Mas en ima altra órbita. 

Aquesta doenda, en la seva estructura profiíhda (salvant totes les distancies 

literáries i entenent l'adjectiu en les seves diverses accepcions), presenta una similitud 

evident, per bé que amb matisos diferenciáis clau, respecte de la de Teresa o la vida 

amorosa d'um dona i, en especial, de k á^Aloma, de Rodoreda —els dos títols que 

delimiten el principi i el final de la noveMa femenina moderna en la Catalunya 

republicana—. La semblanza suggerefac que, malgrat els tópics i els Uastos ideologics 
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del tractament deis temes assimilats a la feminitat, la narrativa d'autora no va poder 

deixar d'encarar-se amb les contradiccions corresponents de l'etapa de transició en qué 

es va produir i que la va produir. InstaMada al nucli mateix de la problemática que 

fíccionalitzava, va representar els conflictes psicológics, les renuncies i, en definitiva, la 

impossibilitat del happy end d'una condició genérica escindida entre les antigües 

seguretats, caduques, i les fiítures possibilitats, infinites pero incertes i, en tot cas, 

indestriables de nombroses dificultáis. 

La solitud i l'anuMació individual en benefici deis filis que acompanyen els 

personatges de Teresa i de Joana es complementen amb la marginalitat de Berta i, a 

partir de 1934, amb la bogeria de la protagonista de Del que hom no pot fugir, amb la 

Uuita interna d'Isabel Doménec a Les algues roges i, fínalment, amb el drama d'Aloma. 

El panorama de pérdues i de desencaixos que presenten aqüestes protagonistes, a banda 

del bon final (relatiu) de la novel-la vemetiana de 1934, té una contrapart antidramática 

igualment nascuda de les tendéncies culturáis i narratives contemporánies. Perqué 

algunes de les autores, a l'hora d'enfi-ontar-se literáriament amb aquesta temática, van 

optar també per vies menys dures en benefici de la destranscendentalització, 

imprescindible tant des de la perspectiva privada i deis interessos personáis com des del 

punt de vista públic i de les necessitats generáis. Aqüestes vies foren la frivolitat, 

l'humor i la parodia, els dos darrers ja explorats per Rodoreda Si Sóc una dona 

honrada?; totes tres signifícaven l'adscripció a una altra mena de modemitat —̂ a una de 

les dimensions mes lúdiques deis nous temps—, la qual explica la diversitat deis 

productes que les narradores van editar l'any deis fets d'Octubre. Historia d'una noia i 

vint bragalets, d'Arquimbau, en constitueix una de les mostres destacades. 

2.2.2.2.2. De la frivolitat i altres coses 'Historia d'una noia i vint bragalets', correlat 

novel-Hstic d'una imatge pública (mes una coda sobre la narrativa breu) 

Historia d'una noia i vint bragalets inaugurava ofícialment el camí narratiu que 

havia tingut alguns indicis en la producció prosística primerenca d'Arquimbau i un 

evident embrió en Al marge. Abandonant defínitivament altres canals i situant-se en la 

línia de la contemporaneitat representada per Gentlemen Prefer Blondes —la popular 

novel-la editada a mitjan anys vint per Anita Loos—, l'escriptora catalana feia la seva 
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primera entrega noveHística própiament dita."** La. frivoiitat, entenent el terme des del 

pmt de vista Mstoric, és a dk, com a tret deinitori de la cultura desclosa a Occident 

després de la Primera Guerra Mundial, era la clau de volta de l'opció que, en relació 

directa amb l'activitat periodística i amb la imatge de si mateixa que havia anat 

consímint a parta- deis anys vint, havia de snigularitzm--1a mm a narradora dins de la 

noveMística femenina de la Catalunya republicana; i no pas negativament, com a mínim 

vist amb el prisma de les mancanoes de la cultura nostrada. 

Des deis cefcles cultuiaís- nés oberts, es reiviadicava felá temps w a mm 

d'obres que, encara que no proporciones un aprenentatge de primer ordre ni signifiques 

una qualitat artística remarcable, arribava al póblic general i aportava uns benefícis 

socials evidents, .Així ho Imvia manifestat Domeiws Goansé, el julio! de 1928* a 

propósit de dos generes liíeraris no imaginat.ios; 

Lm Mo§mñss noveMesques, els IHhres de viatges d'tai to superficial I litsrari, . " 
s& els llilres del día.' Poíser no sranpre só» molt bai documenteís —i p» mxé m 
seiapre recomaiabl^—; pote* de v ^ d e s $éii escrfe mah masa rapidesa, per 
ssTJr mm mmmés. editorial.. Tamnateix, {.,.] alleugedts de #des , de cites amb «na 
erudició dissimulada, no encaparren gaire; el lector mitjá se'ls empassa sense esfor?, 
i, de vegades, fins amb delcctan^a. Cerí que tot aixó no dona una cultura molt 
profiroda, ni gaire precisa, lta-6 cultiva J afina resperit, suggereix algunes 

• inquiehids, «ígims neguits, fins confribwdx a fa mm Wllante, mfe amenes les 
- ,̂ eífflvarses... ' ^ • ' ^ 

Banal iiat deis temps modems?... 
¡Si ací fingucssim una mica d'aquesta banalitat tan bescantada! 
Pero ací hom [...] creii que només <al heure-se-les amb els llitoes de text; hom no 

s'ha adoaat encara proa que els Ilibre de literatura son, m solament una dJversié 
~ immediata, sino m mitjá d'enrfquir la ínteMigéncia. ds descobrir molts aspectes '. 

• - ' interessaírts de la vida i de fer-la esdevenir mes intensa, mes piena de sentit i mes 
amable. 

Cert, pero, que si no tenim gaires lectors de lUbres d'aquella mena, tampoc no 
tenim gaires escriptors capados d'elaborar-ne. Hom és capay d'emls-micar-se a fer un 
dens voioBi de qual^wl arteiclopédia, pw ktim i difícil qoe sigui la mtóWa. Hom 

- •' esdevé tactlment capa? de comentar Homer o la Biblia, Hom menysprea, en canvi, 
, d'escriiire una crónica lleugera i entrefinguda, al raarge d'ott fet divers, al marge 

d'un deis múltiples i petits probleraes que al tíutadá se 1 presentsi cada dia. Hom 
menysprea d'escriure un ilibre breu, espiritual, pero prou ágil perqué tothom pugui 
Uegir-lo. 

- Molí sovinf, pero, tcA aípiest traasiMd«taIisiHs acartístai no és.més que - ' 
. ~ ' ¡iB|«jttecíadisfr£ssadá.'*^ - _ ' - ' .~ • ' ' ' 

Ell mateix, amb motiu de la publicació á'Una visió de conjunt de la novella 

catalana, de Rafael Tasis, havia d'expressar unes idees prou explícites, en aquest sentit, 

Fou C. A. Jordana qui va fer constar el vlncíe mm l'obra de la catelaaa i la de la nord-americma {V. 
11.3.4.2.1). , ' : •. 

üoménec Guansé, «LHbres de Moda», LV, 30-Vil-1928; convé reteñir aquesta citado, rellevant amb 
relacié a una altra escriptora, Aurora Bertrana (v. 11.2.4.2). 

• ^ . - . • " , • - 431 



anys mes tard (a principis de 1936); aquesta vegada, específicament referides a la 

narrativa d'extensió i amb un títol tan indicatiu com «Literatura i fi-ivolitat»: 

Tasis i Marca en el seu estudi sobre la noveMa, que hem comentat aquests dies, 
afirma que a Catalunya son necessaris no solamait els bons novel-listes, ans els 
íulletinistes de aims i de mistai a la manaa de Wallace o Giraennon, 1 els 
narradors ©rótics a la manera d'un Dekobra o d'un I>a Verma. L'afirmació, 
certament, no és nova, pero és d'aquelles que convé repetir de tant en tant. Un 
sentiment nacionalista exigeix aquesta plenitud, aquest esperit integral en tota 
[cultura]. Peí que fe a la producció literaria, és evident que avui si el lector no troba 
tota mena de lectures, si, millor dit, no troba les que escauoi al seu gust o al seu 
temperamoit, recorrerá, sense poisar-s'ho, a un altre idioma. Aixó no vol dir, és 
clffl-, que el crftic literari, que el comentarista hagi d'acollir amb joia tota mena de 
literatura, que no hi pugui fer les reserves que calgui i, fms si li sembla, apartar-la 
amb el peu. 

Cal pensar, pero, que estem flanquejats per literatures forasteres. Si ais franceses, 
per exemple, els caigu& una plaga de Dekobras m anglra, disposats a explotar la 
ingenuTtat o la sensualitat del seu públic, cuitarien a combatre'ls acMnissadament, 
tot deixant en pau el seu Dekobra indígena. És a dir, obrarien d'una manera 
totalment oposada del que ho fem a Catalunya. Ací contemplem amb indiferencia 
com la mes baixa literatura forastera es filtra entre nosaltres, i inunda els quioscos de 
diaris i les barraques de teatres i cinemes. En canvi exigim que tots els nostres 
escriptors siguin o vulguin éssa transcendratals, impratants i caregats d'ambídons 
genials. 

Aixó té la seva graveíat, paqué si és cert que hi ha pasones que [provenen?] 
d'una iniciado lítaária pafectament orientada, son molts els qui han comenfat a 
apassionar-se p a la lectura amb llibres d'imaginació mes o menys frívols. 
Altramait, encara que Ibs cert que totes aqüestes frivolitaís litaáries no fessin sino 
pervatir la sensibilitat i el gust, si és cert que no savissin sino p a a explotar la 
innocencia del públic mes ingenu, valdría mes, mal per mal, que els explotadors 
fóssim nosaltres.'"*^ 

Altres veus havien manifestat, en diferents moments, la positivitat de comptar 

amb una novel-la, en el bon sentit deis adjectius, tenal i lleugera, exempta de 

feixuguesa. Encara que des d'una certa incomprensió de Fobra, el 1933 Agustí 

Esclasans havia elogiat Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, de Francesc 

Trabal, amb uns harems que remeten directament a aquesta v i s i ó . E l col-laborador de 

La Humanitat asseverava que l'humor constituía ima prova de fisc per a la nmduresa 

d'una narrativa, ja que fer riure amb intel-ligéncia només li semblava possible 

mitjangant «una cultura Ilibresca i una ejqjeriéncia vital a prova de decepcions 

superados» i implicava supeiposar k rialla i roptimisme a la tristesa i al pessimisme; a 

parer seu, la quotidianitat, el barcelonisme, k humanitat i el carácter ninotesc deis 

personatges trabalians configuraven la fi*ivolitat amable que aquest «producte 

ídem, «Literatura i fiívolitet», LR, 26-11-1936. Els altres dos articles que el crític va dedicar a l'obra de 
Tasis havien aparegut els dies 22 i 24 del mateix mes. 

V. A. Esclasans, «Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon», LH, 6-IX-1933 (a qué pertanyen les 
citacions que es proporcional tot seguit). 
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moderaíssiiB d'un esperit sensible i nrait inteMigent» reptesentava en la literatura 

catalana. 

Sota aquesta doble Uum (un antitranscendentalisme denotatiu d'adultesa i les 

necessitits sociocuíturals), la frivolitat es pissentam com un valor indiscutible amb 

referencia al gémm nowl-lístic. Hi havia, encara, un altre motiu, enclds en la darrera 

citació, per a la seva praxi i defensa: s'associava indestriablement amb la modemitat. 

De fet» era una de íes expressions mes significades d'ima de les dimensions de la reaütat 

del moment Et juliol de 1936, preci^ment en el mare de la ressenya d'una obra 

d'Arquimbau, Doménec Guansé es referia a «tot el que fa la gracia, Fencís superficial i 

banal de la vida moderna» en termes «de bar, de platja, d'automdbils, de cigarretes 

perftanades, de •cocktail^ amb 'tots els perfems nous, les danses TOVCS i les noves 

maneres de maquillatge», és a dir, a una realitat fonamentalment Mdica i decorativa, 

protágonitzada en la ficció per «noies molt Jovenetes o casades de poc, totes molt 

maquilíades, molt superficials, una mica cíniques i completament antiseatimentals, i 

nois encam mes banals que aqüestes noies, ben clenxinats, ten encortatats, amb 

vocació o professió de ^/goto».''*^ 

:Mes.enllá deis tópics-i deis aspectes epidérmics, nombrosos testimonis 

demostren rassimilaeió positiva entre ambdues categories, la qual va propowáoi^ una. 

clara base a algunes iniciatives. Per exemple, Imatges, el magazín on f autora de La 

dona deis uíls qm parimen m col-laborar amb diversos rcportatges. El juay de 1930, la 

revista s*iniciava a fi d'onqjlfr el buit d'un setmanari d^actualitat a Festil de Fii, en 

fi-ancés, o Estampa i Crénicay en espanyol (dues publicacions procedents de Madrid que 

arribaven a vendré mes de cent mil exemplars a Catalimya). Altra vegada Guansé, atent 

com sempre, va mcidir en elp^ser fonamental de la nova plataforma periodfetica* 

justament a partir de Favaliatció de la seva volguda superficialitat. Després d'un primer 

comentari elogios a La Rambla^ centrat en Feuropeisme, Fapoliticisme (un valor ciar 

amb relació al p6Hic) i la qualitat gráfica del magazm (qtie agombolam el merft afegft 

d'evidenciar Falt mvell deis reporters catalans),"^ el crític va escriure m text per a La 

PwW/cíVaí on afírmava el següent; 

Doménec Guansé, «Entre noies i nois del nostre temps», LR, 6«VII-1936. El volum recensiomt era 
Borne i dom, a partir del qual el aitic caracteritzava, en f enaal, la narrativa de l'autora (v, II.3.5). 

"^V.Íd«n,«Jmítfgej»,i:«,n.l2{16-VW930),lL , 
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Seria sens dubte caure en un topic ben inexpressiu de dir que aquesta revista ve a 
omplir un buit. Aquest tópic cal deixar-lo per ais palEsos literárianiení organítaats. 
Ací, on hi ha tantes coses a fer, no podem parlar encara própiament de buits. 
"Imatges" al que ve, dones, és a servir el lloc d'aquesta litaatura mixta d'ínformació 
i de frivolitat. 

Literatura? Evidentoent, els que t«ien d'aquest mot un concepte tan solemne 
com encarcarat, potser feran una ganyota. No obstant, és literatura, com ho és — 
bona o dolenta— el mateix periodisme. Altramait no és pt^ible tampoc de 
menysprear-lo com un genere literari inferior. En primer lloc perqué aquesta mena 
de literatura pot ésser com una entesa entre el gran públic i els géna-es literaris mes 
elevats. I encara potser una mena de porta d'entrada, d'íniciació, no solamoit per a 
la literatura, ans per a totes les arts, per a tot el que significa espiritualitat i cultura. 
Que precísament el que ha de fer una revista d'aquesta mena, és per mitjá de 
I'anécdota, del color, del pintoresc, desvetllar entre el p-os públic una viva curiosítot 
per a tots els productes de la sensibilítat i de la inteMigéncia. És a dir, ha d'educar-H 
el gust per finir de tot el que de mes delicat, de mes refínat produeix l'escuma de la 
civilit2ació. I aixó encara mes que en les coses materials, en les d'ordre espiritual. 
Aquesta és en el fons la va-itable funció d'una revista com "Imatges". 

Dit aixó, ja es comprendra que admetem una jerarquía de géna-es lítaBris. Un 
gran Ifric será sempre una ojsa infinitamait superior a un reporta- per 
sensacíonalista que aquest sigui. Pa-ó un repórter baldament no siguí mes que 
informador o entretingut, ja és una cosa mes agradosa que un poeta mediocre. 
Gairebé aixó no ho hem entes fins avui així, entre nosaltres. Els nostres literats, 
massa sovint han tirat a é s ^ gaiis, i s'han quedat en unes vulgars patums. 
Altrament no toíhom que vol pot arribar a ésser un bon reportar, a ésser un Iit»at 
que s'acontatitl de parlar amb laia mica d'amaiitat, de malicia o de p i d a de les 
coses; no pot esdevenir-se'n, sobretot, saise cap msia de preparació. El geni potser 
sí que és essencíalmmt un producto directe de la naturalesa. Un literat entretingut i 
suggestiu és en canvi un producte de la civilització. [...] (E]n les erradiques de molts 
litaats titllats de fiívols i de lleugers, hi frobareu judiéis mes clare, mes precisos, 
amb mes guspir^ intel-ligents, que m molts d'aquests articulis*^ transcaidmtals, 
que retreuen, per exemple, un text de Plato pa-judicar una comedieta moderna. [...] 

I és que hi ha encara, mes que una jaarquia de géio-es, una jerarquía 
d'ínteMígéncies. Davant, dones, de l'escriptor que adopta ima posíció fi-ívola per 
arribar mes al públic; davant d'una revista que pren un to popular, cal mes que 
arron^ar-se d'espatlles o agafar un posat de desdeny, mesurar els graus 
d'inteHigéncia, de smsibilitat, de gust que s'hi han ^mo-^at. 

Son precísament el gust, la sensíbilitat, la intel-ligéncía, el que ha fet possible 
una revista com "Imatges". Entre persones solvents han sentit fer-ne acp^t judici: 
"És una revista massa ben feta per al públic". Aixó, en realitat, no vol dir altra cosa, 
que el seu to depassa el to correat de les revistes iberiques similars. [...] 

I pensem m l'apatia del nostre poblé; en aquest poblé una mica mgreít, que es 
creu haver fet, amb Bareelona, una gran ciutat ¿Pero ho és, Barcelona, una ffm 
ciutat?... En molts aspectes mata-íals, potser sí. Pero p&r la manca de cultura, 
d'espiritualitat, de refinament [...] és encara ben lluny d'ésser-ho. ¡Com canviarien, 
pero, moltes coses si tan sois tots aquells que taien automóbil fossin lectors de 
revistes com "Imatges", com "D'ací i d'allá", com "Mirador", com "La Caseta de 
lesArts"!..."^ 

Facilitat, entreteniment, amenitat, malicia, gracia, lleuger^a, etc., eren qualitats 

que, segons com, provaven ser mes efectives —-culturalment i socialment, tant en el 

ídem, «A prqpósit d^Imaiges», LP, 30-"VII-I930. L'agermanament final d'Imatges amb D'Aci i d'ABá, 
Mirador i La Gaseta de les Arts resulta molt iMuminadora, perqué aqüestes publicacions constituten, 
manllevant la qualifícació que Joan Manuel Tresserras va aplicar ja fa anys a la primera, un «aparador de 
la modemitab) (v. Tresserras 1993). La impwtáncia que totes quatre van concedir al cinema n'és una de 
les proves fefaents (v. Minguet 2000 per a 1^ tres cbrreres). 
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nivell de la producció com del consum— que la seriositat i la transcendencia, sobretot 

quan aqüestes eren irapostades, pretensioses i de baixa volada. La frivolitat, en 

definitiva, obria la possibüitat d'una via mes plañera per accedir al públic i mes 

saludable per a l'aven? i per al desenvolupament de la cultura catalana, al mateix temps 

que constituía una de les cares mes paradigmátiques deis nous temps: la que havien 

aportat els happy twenties. Els avantatges inqüestionables d'aquest canal expliquen que 

una escriptora com Rosa Maria Aixiuimbau, que s'hi adeia a la perfecció —en part 

perqué va assumir-ne ben conscientment les formes—, fos óptimament acollida i 

valorada, primer, en l'ámbit del periodisme i, a partir de 1934, en el camp de la 

narrativa. La seva condició de áom va suposar un interessant ingredient afegit (que la 

crítica no es va estar d'assenyalar), i no només en els termes recurrents de tot alió relatiu 

al fenomen de la literatura femenina. Entre altres coses perqué la interacció de feminitat, 

frivolitat i modemitat era mes que habitual en els discursos de l'época; és ciar que, en 

aquest cas —en una nova evidencia del llast conservador, de la ideología básica i de les 

aspiracions del període—, la frivolitat no s'equiparava amb tm element positiu, sino 

amb la sedúcelo voluntáriament exercida o, pitjor encara, amb la inconsciencia 

correlativa a tm deis tópics de la dona contemporánia. 

Aquesta comprensió fonamentava, per exemple, rafirmació de l'afínitat 

tradicional entre la dona i el mar amb la qual es presentava un comentari de La Ven 

m\xQ les practiques esportives femenines. L'articulista que s'amagava darrere les 

iniciáis M. R. veia en la volubilitat, en el canvi contmu i en la lleugeresa de I'aigua 

marina una runa perfecta amb la frivolitat i amb la coquetería característíques de les 

dones. Encara que després es referís a la dona modema com a auténtica conquistadora 

de les ones a través de la cultura física (i no está de mes recordar, aquí, l'escena de la 

platja a Teresa o la vida amorosa d'una dona, i en concret el personatge d'Elena), la 

remissió a la figura de la sirena en el mateix títol de l'article, sumada a la identificació 

i^mentada, deixava el sexe débil en la mateim posició de sempre, pero amb ima pátina 

de novetat passada peí filtre de l'esport: la seductora clássica es convertía en la senyora 

del mar, en una nova versió de la bellesa corporal (i, dones, de l'atracció erótica) i del 

domini per excel-léncia, sense que el gir impliques un canvi de significat del símbol — 

sense que hi hagués cap modificació, en el fons, conceptual."^ Quan sí que es 

147 V. M. R. [Millas, ?], «Sirenes d'avui», LVC, 2-V1II-1933; l'autoria és femenina (v. ¥1.6). 
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plantejava una transformació per obra i efecte deis temps modems, pero, la frivoiitat 

femenina s'equiparava amb l'estupidesa, amb la carrincloneria dissimulada, amb tot alió 

mes extern, material i superficial de Texisténcia, i amb una irresponsabilitat, en darrer 

terme, que amena9ava el fiítur de la societat.'"** Ei correlat s'aplicava a una amplia 

gamma de possibiiitats: des de la lectura de noveMes blanques fins a una llibertat mal 

entesa que prescindía deis deures per concentrar-se en els drets, passant per la praxi 

irreflexiva i inadequada d'una professió o l'obliteració greu de valors essencials.''" 

Evidentment, la qüestió era, un cop mes, el canvi del codi moral, ara sota una altra 

forma. Les opinions de les mateixes dones iMuminen aquest aspecte i delaten el pósit 

ideológic subjacent, per bé que matisen una mica la visió i apunten una via d'entesa de 

l'opció d'Arquimbau peí que fa a la projecció pública i a la noveMa. 

Algunes autores i periodistes van atacar durament la fiívolitat femenina amb uns 

arguments que podien divergir ideológicament peí que fa al posicionament concret i, 

tanmateix, coincidien a centrar el blasme en la manera com podia comprometre el fiítur. 

Els casos de Msai& Teresa Gibert i Maria Perpinyá ho il-lustren. Totes dues van 

manifestar una clara mquietud que partia del present i es projectava, sobretot, vers 

l'esdevenidor; pero si per a la primera el problema fonamental era la neutralització del 

potencial regenerador de la dona — ŝe situava, per tant, en l'espai sociopolític—, la 

segona va ubicar la seva preocupació en la pérdua de la fe i en la desaparíció de les 

virtuts cristianes (en l'ámbit de la religió i de la moral). 

El juliol de 1927, Gibert qualifícava la frivoiitat de greu malaltia del segle xx, 

identificable amb la buidor, la inanimació, la manca de divertunent profimd, la 

ineducació, la mentida, la negació deis sentmients i la feblesa, malgrat la boniquesa 

extema, I'acoloriment i la distracció que comportava; la fiítura coMaboradora de La 

Humanitat reblava el clau de la seva opmió amb un consell diáfan: 

Medita, inconeguda amigueta, i procura remeiar-te preventivament [...], ja que si 
avui ets filia o germana, demá posiblement serás esposa i mare, i la societat et 
reclama una generació sanejada, forta d'esperit i noble d'ánima, i si la 

En el comentari de la novel-la de Montoriol ja s'han citat alguns textos que ho il-lustren, com ara el de 
Doménec Guansé sobre la doble direcció de la nova llibertat de les dones (v. II.2.2.2.1, nota 107) o el de 
Rosa de Casa sobre la joventut de Blan^ (v. II.2.2.2.2, nota 122). 

A banda deis articles a qué es fe referencia en la nota antoior, v. Jeroni Moragas, «Per qué estimava 
Eva», LVC, ll-XI-1926 [matí]; Maria Rosa, «Temes femenins. El mal que ens fem», LN, 24-VIII-1928 
(reproduit de Diari de Matará); Helios, «Mitjonets», ED, 1-VIII-1934, o «La Cultura. Les conferencies 
de Lyceum Club sobre "La vida a la llar"», ZJÍ, 22-IV-1936. 
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FRIVOLITAT ha fet presa deis teus sentiments, tomant-te insensible, quin será el 
fruit que li oferirás? 

Sigues dona avans que res, i no deixis seduir-te per la Uuissor cegadora; paisa, 
tingues "seny" que No es pas or tot 90 que relluu i de tu potser l'humanitat 
espera la seva regeneració». " 

El mar? de 1931, al seu tom, Perpinyá qualificava la dona modema de fi-ívola i 

d'independent en una conferencia, durant la qual va definir el concepte de fi-ivolitat en 

termes d'«inconsciéncia de la vida i lleugeresa de l'esperit».'^' Frait d'una educació 

defectuosa, de les lectures pemicioses (els llibres banals i immorals) i del cinema 

(comprometedor de la dignitat), des del seu punt de vista aquesta mena d'existéncia era 

una garantía segura d'insatisfecció i suposava ima irresponsabilitat perqué allunyava la 

dona de Déu i d'ella matebca, Mesos abans, des d'El Matí, l'autora ja havia tractat el 

tema amb una visió inequívoca respecte de les conseqüéncies nefastes de la modemitat 

portada ais extrems; després de considerar els benefícis de la completesa de la nova 

educació femenina, discutía la seva míllora precisament en el sentit que ens ocupa: 

La dona, avui, no té, potsa, Fesperit afeixugat de tantos preocupacions, 
prejudicis i mesquineses. El té mes franc, i si voleu mes noble: pero també el té mes 
dispers. I aquesta dispasió és un gran paill, ja que inutilitza gran part de les seves 
energies i de les seves pcBsibilitats, que totes se les enduu aquest vertigen que és la 
vida moderna. 

Son prou sabudes les ocupacions a qué es dediquen actualment les noies. El 
cinema, els esports, el flirt, les modes, emplaien la millor part del seu temps. I les 
hor« que la draia de posició modesta ha de consagw al treball o a la casa, la de 
bona posició les dedica a les visites, al teafre, en un mot, a la tan absorbent com 
inútil vida de societat. ¿Voleu que en una vida on totes les hores son plenes, sia peí 
treball que la mateixa vida exigebc, sia per aquelles fotilitats que us esmentava, hi 
hagi lloc per ais sai<ms pensaments i p a a l'acció útil i fecunda? 

És trist constatar-ho, pao és cert que, Ilewt d'una selecta minoría, les dones, ara, 
es donai a tot, menys a alió que s'haiffien de donar. 

Parleu-l¡, a aquesta noia modemíssima, apassionada del cinema, maquillada fms 
a l'extrem, supaficial i lleugera fíns a passar gairebé els límits que l'honestedat 
iraposa, parleu-li, dic, deis seus deures aivers Déu i envers ella mateixa. Quina será 
la seva resposta? Un somriure d'incomproisió, si no és una rialla de mofe. 

Esperit superficial, no poden intaessar-la les coses gaire nobles i elevados: passa 
p a la vida com si hi llisqués, i no sap donar a la seva vida cap bella finalitat. 

La seva gracia i gentilesa exteriors, encobreixen una ánima frivola i buida, 
incapa? de reaccionar vigorosament contra aquella dispasió que esmentávem, ni 
d'ordenar útilment la seva existencia. És un fruit i una víctima de l'educació 
modema mal mtesa."^ 

M.» Taesa Gibert, «Lletres a la inconeguda. El mal del segl»>, FN, n. 11 (lO-VII-1927), 125; la 
diferencia del eos de la lletra en la frase feta del segon paragraf és rqjroduída de l'original. 

«Crónica de la ciutat. Noves varíes. Associació de Noies Oficinistes», £D, 5-III-1931. 

'̂ ^ Maria Perpinyá, «Dones modemes», £ M 28-XI-1930. 
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La referencia a la noia «superficial i lleugera fíns a passar gairebé els límits que 

l'honestedat imposa» apunta un aspecte essencial: el lligam directe de la qüestió amb la 

sexualitat. L'exposició de Perpinyá, de base católica, entroncava amb una visió 

generaíitzada, no necessáriament vinculada ais principis religiosos; aquella que entenia 

que la dimensió mes banal i lúdica de les formes de la modemitat, quan s'imposa va en 

exclusiva, potenciava un erotisme exacerbat i contraproduent, especialment entre les 

dones de les famílies benestants. Sense la necessitat de treballar i limitada a una 

organització reduida de la llar, la dona es convertía en «una criatura frivola que rellisca 

per la vida fent im enrenou de crits i de rialles, molt ben assajat, pero deixant poca 

empenta al seu pas»; «Sense responsabilítat social ni espiritual, la nostra doneta de la 

classe mítja ha devingut forgosament un ésser frívol que conrea tots els traes per avivar 

la sexualitat deis homes, car és l'única manera de véncer-lo i que li juri vassallatge».'^' 

Que el fenomen de l'anomenada frivolitat femenina s'entengués, en el fons, com una 

evidencia de la dissipació moral coetánia denota que la visió s'emmarcava en el context 

de la transformació de valors i de capteniments que tenia el pal de paller en el sexe i era 

contemplada amb prevenció des de tots els sectors.'^* El 1932, Josep A. Trabal 

explicitava el canvi, n'anotava les causes i efectes i proposava una so lució, a llarg 

terminí, a la problemática que se'n derívava. L'article, titulat precisament «Sexualitat», 

té un interés que en justifica la reproducció completa a pesar de l'extensió: 

Vella com la humanitat, que li deu l'ésser, la sexualitat govwna la vida. L'ha 
govemat sempre. En el fons de les consciéncies, malaltisses o equilibrades, el desig 
roent llanca un sexe vers l'altre amb intensitat diversa, pero amb afany constant, i, 
tot Just dissiraulat l'esperit de presa per una fórmula banal d'hipócrita cortesía, el 
másele persegueix la femella, fídel a l'impuls brutal de la cam. Avuí, com en l'época 
de l'home de Neanderthal, en el quart cicle gelat del món, fe uns 50.000 anys. 

El dissimul no hi cap perqué la realitat s'imposa. La materialització creixení deis 
afanys humans, per una banda, la frivolitat per l'altra, i la miseria col-laborant 

«Enquestes de Z'O/jm/d La psicología de la bui^esa catalana. Bl punt de vista del doctor J Aguadé i 
Miró», ZO, n. 2 (25-11-1928), 4, 

L'abril de 1929, per exemple, des de Diari de Sabadell es defensava una escola mixta que eduques les 
noies i els joves per «obtenir un sanejament en els costums socials», cosa que evitaría «els vineles desfets, 
les unions dissimulades, [,..] coautors d'exemples estranys al viure comú», en benefici de «la familia, com 
a organisme mes fort i mes sá de la civilització present»; les raons adduYdes eren aqüestes: «No és 
possible ara, una entesa, cordial, afectuosa i comprensiva, perqué sois s'apropen les noies i els joves en 
i'edat mes ps-fllosa de les passions. L'instint esclala en mil manifestacions astut«. L « diversiwis son 
contactes no massa transitóos. L'ambient que respirm avuí, una mica afectat de lectores insanes, sexuals, 
sota raparenfa de frivolitat desmenjada, no fe mes que crear aMucinacirais en els cervells joves. / Un 
endegament educatiu, perfectament pedagógic deis adults treuria aquest regust llibertí que sembla destruir 
I'apocamait de la joventut d'antany. D'aturdída passa a gosada, voluntariosa, decidida, que al capdavall 
son matisos que li escauen. Pero bé cal, de totes maneres, una coneixen^a mes profunda de la vida, que no 
ha d'ésser supeditada a la simple dictadura deis instints» («Noies i joves», DS, 4-IV-1929). 
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eficayment, tendeixen a establir les bases d'una nova mora! sexual, mentre que en 
l'ordre gmeral del món, s'estabieixen els fonamoits d'una altra etapa de la 
civilització. 

Tot constata l'evolució i el canvi, tant com fafany noblement huma d'assenyalar 
el perill i cercar una orientació addient. Un davassall de llibres emplena prestatges i 
aparadors. Des de "Le chemin de Buenos Aires", de! malaurat Albert Londres — 
ma^fflc i trist reportatge sobre el tráfic de blanques— a les iniciatives sobre 
educació sexual del Britísh Social Hygiene Councii, passant per r"Erotika Bibiion", 
de Mirabeau; la "Vella i nova moral" de Bertrand Russell; el "Matrimoni de 
companyia", del jutge de Denver, Ben B. Lindsey; els avortárius o clíniques per 
avortar que els russos han establwt legalment «i la nova estructurado soviética; la 
campanya iniciada a Alemanya en semblant sentit; els estudis de Maraión i Jiménez 
d'Asúa; la voluminosa enciclopedia sexual d'Havelock Bilis; els tres recentíssims 
volums del professor Van der Veide, tot, tot, evidencia, enseras, la preocupació deis 
estudiosos i la importancia de l'afer. 

Diversos factors hi propendeixen. D'una part, com déiem abans, la crdxent 
tendencia materialista deis temps presents, que impel-leix la humanitat a la recerca 
del plaer, sense altra limitació que la d'evitar-ne les conseqi&icies biológiques, amb 
marcada preterició deis vetos que venien deteiroinats pa la moral religiosa. D'altra 
part la major llibertat atorgada a la dona i a llur formació espiritual que, com a 
reacció gairebé obligada de l'obscurantisme i l'abusiu domini en qué havia viscut 
fins ara, li donen ales, mes aparents que reals, per envestir la vida segons les seves 
iniciatives personáis, amb fra}üéncia mes dirigidos per l'instint que no p s po* la 
cultura. VíctíMr Marpieritte, m el seu femós llibre "La Gar§onne" i en els fres mes 
que el seguiren, ens mostra cruament tota la tragedia d'una dona moderna que aspira 
a viure Uiurement sota l'esclavatge de la seva sexualitat alliberadora de prejudicis. 

El problema, pero, és fortamait, profimdament complex, És abans de tot, una 
important qüestió racial que afecta l'esdevenidor de la nació, perqué darrera 
l'exercici incontrolat de la sexualitat hi ha la disbauxa, amb tots els seus perills 
materials i moráis pee l'individu i pee al poblé, sense oblidar la sífilis. 

La moral canvia, certament, amb el temps i respon a moments diferents de la 
civilització humana, pero la humanitat continua, amb alegries i dolors, a la recerca 
del máxim benestar. Poden, dones, ensorrar-se uns sistemes filosófics i religiosos 
per a deixar el pas a altres, pero, per damunt les concepcions mes o menys lógiques, 
mes o menys imaginatíves deis homes, la \ida, present i futura, té els seus drets 
inqOestionables. Hi ha, per tant, una moral biológica i una política racial que no 
poden ser desateses. 

Llibertat sexual? No és possible, pero cal pensar m el camí adequat per arribar-
hi. En les escoles bisexuals i en Feducació sexual deis escolars i deis adolescents; en 
la higiene sexual, la Iluita contra el contagi veneri i el cástig del delicie del contagi 
venen; el cotificat d'aptitud al matrimfflii i resíeriiització deis genitws, les tares 
flsiqus del qual siguin trananissibles per heróicia; m la regulado de les unions 
maritals clandestines, substituint-les peí matrimoni de companyia; en la 
reglamaitació legal de I'avort i la seva práctica científica; en la divulgado científica 
deis procedimmts anticoncepcionals, en les Cases Bressol per ais infants, la mare 
deis quals hagi de treballar, en una paraula, en tot quan [calgui?] —i la ciencia 
d'avui sap prou per a afevorir l'evoludó de les costums segons l'esperit de l'época, 
evitant innecessaris perills i danys de trana:«ndaicia p a a l'esdevenidor de la 
humanitat 

La moral religiosa está en fallida evident áavmt el problema sexual del món, cal, 
dones, substituir-la per una moral biológica que salvi tots els íntaessos de la râ a i 
tmgui fajut i la for9a coacitiva de la llei, afad com l'eficácia d'una bona 
organització estatal i interestatal de control. 

Que així com es parla d'economia dirigida, ha arribat ja el moment de dirigir 
adiaitment els interessos biológics deis pobles i de la humanitat sen caá. 
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Segons Fesperit revolucionm-i d'una democracia alIi?onada per rexperiéncia, 
histórica, coneixedora deis recursos presents de la ciencia i afanyosa d'un món 
menys hipócrita, mes lliure i mes huma que l'actual.'" 

La sexualitat, dones, suposava un problema, amb solucions virtuals que variaven 

segons les posicions ideológiques. Els sectors que s'identifícaven amb aquest «esperít 

revolucionari» al qual feia referencia Trabal, malgrat que mai no van atacar l'ordre 

simbolitzat per la familia (com el text fa evident), postulaven opcions mes obertes i 

acoUien possibilitats inacceptables per ais sectois conservadors. És en aquest nwc, 

retomant a la qüestió de la frivolitat femenina, que cal contextualitzar el fet que certes 

veus, entre les quals les d'escriptores com Muría o Arquimbau, manifestessin que 

aspectes com la cura de raparen^a eren una part lógica, i no prescindible, deis 

interessos d'una feminitat redefínida, moderna, que no nonrés s'expressava mitjan?ant 

la consciéncia social i l'acció cívica subsegüent, sino també en les formes extemes. 

En exposar els plantejaments i els objectius de la secció «La llar i la societat» a 

La Ñau, l'autora é^El cultiu de la bellesa havia condemnat el prejudici 

d'intranscendencia amb qué se solía jutjar el tractament de temes cóm la moda o 

l'estética, i n'havia reivindicat la importancia.̂ ^* El juny de 1931, en una direcció 

paraHeia, va fer ima crida a les dones, tot apeHant a la dignitat del propi sexe, perqué 

donessin suport a la campanya per Fescola única (orquestrada per Maria Pi de Folch) i, 

en aconseguir la fita, posessin fi tant a les etiquetes de frivolitat aplicades a l'activitat 

que desplegaven com ais somriures condescendents davant els interessos femenins.'^' 

Aproximadament un any mes tard, un article de La Publicitat agermanava 

aqüestes dues Ifitiies argumentatives: l'esplai estétic s'hi qualificava de necessari per a la 

nova condició femenina, perqué la igualtat de drets, l'adquisició d'una sólida cultura i 

l'agéncia crebcent en els camps iiteraris, artístics i científícs no eren incompatibles amb 

les formes nmterials del temps (amb el fet que les dones no perdessin de vista que 

continuaven sent dones), per mes que els detractors del moviment feminista 

Josq) A. Trabal, «Sexualitat», iJ?, S.XII-1932. 

'̂ ^ V, Anna Murié, «Dé qué parlarem», LN, l-XI-1930. Un deis sentits d'aquesta reivindicació resulta 
evident ai el comentari for^a posterior de Concepció Espinalí amb referencia a les pagines femenines. El 
noverabre de 1935, recordem-ho, l'autora assenyalaria que la banalitat i la carrincloneria que solía definir 
aqüestes secciwis no era sino un primer pas cap a 1'orientado i la dignitat; grades a la seva qualitat de 
mitjá, defectuós en la seva forma i continguts pero ploiament efectiu com a pont vers la lectora de diaris, 
havien canalit2at el desvetllament de la consciéncia de les dones i l'impuls de la producció d'autora (v. 
1.2.1). 

'̂ ^ V. íd&a, «Pro Escola Única. Necessária campanya femaiina», M, 23-VI-1931. 
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equiparessin sistetnáticament la dedicació a l'aspecte extem i la superficialitat per 

blasmar les seves actuacions.'^* 

Rosa Maria Arquimbau va anar una mica mes enllá poc temps després. En un 

comentari on refíexionava sobre la manera com la moda havia aconseguit imposar-se, 

afirmava que algunes feministes i intel-lectuals s'equivocaven en no seguir-la amb 

l'argument que havien d'assumir «l'obligació de fer bonic», ja que la qüestió era 

rellevant per les caracterfetiques de l'época; la mdumentária com a signe exterior de la 

feminitat, de fet, era molt mes que una pura anécdota: 

Veieu un tema que ¡sembla poca-solta i lleuger i que jo l'he triat ara en un temps 
que van tan escassos, que té mes importancia de la que sembla. Perqué en aquesta 
época frivola, essenciabnent frivola, que mengem amb els ulls, ms comportem p ^ 
mcH-deis ulls, i estimem amb els ulls, qualsevol detalleí pren propOTclons geganíBies 
i arriím a influir considerableramt en coses impOTtatits. Abans no hawia tingut 
transcendencia, potser, la indumoitária d'una detaminada dona que es dediques a 
propagar la idea de les reivindicacions femenines, i ara pot influir enormement a 
l'éxit de les mateixes. 

[...] Per aixo aconsellaríem a les feministes i a les intel-lectuals, de seguir la 
maia, [...] pB^an convenpdes que la missió de la dona no radica feít btmic 
únicammi pero sí que creiem que aquraía és una de les obligaci(»is que aquesta té. I 
diem obligació, akí, desafiant la naturalesa i tot, po-qué m aquest segle d'artificis, 
tots els ímpossibles i temeritats resulten possibles.'^' 

Aqüestes posicions remeten al prototipus ideal de la mw womm que es va 

configurar en el període, prototipus que, a casa nostra, s'emmarcava en aquell 

feminisme ben entes mes reformador que revolucionari, mes abocat a les modificacions 

epidérmiques que a les transformacions amb profimditat. Entre les narradores deis anys 

trenta, Arquimbau en constitueix la millor represent^tó des del doble punt de v i ^ de 

la imatge pública i de la novel-lística, especialment peí que suposa, en el segon sentit, 

Blstória d'una noia i vint bragaiets}^ Mes enllá de les particularitats personáis, la seva 

fou una opció conscient que es va materíalitsar amb un format ben definit en l'obra de 

1934. El volum enllaíava des de la ficció, i específicament des de la novel-la, amb un 

seguit d'aspectes presents des de for^a abans en el periple de l'autora pels espais de la 

cultura catalana (i que obliguen a resituar, ea aquest marc, la lectura d'Al marge): unes 

D., «La nostra inconseqüéncia», LP, 3-Vn-1932. 

Rosa Maria Arquimbau, «Les Modes», LO, 4-IX-1932. 

Aquesta afirmado podria semblar contradictoria respecte del que s'ha dit en la secció inicial de la tesi 
sobre Aurora Bertrana (v. 1.3.2.4.1); pero no ho és, perqué la trajectória d'aquesta, esdevinguda el 
paradigma de la nova escriptora (de l'escriptora moderna) a fináis deis anys vint, no va comptar, en la 
década següent, amb un corrdat ten si^ficatiu en l'ámbit de la novel-la —un correlat que emmirallés, en 
la mateixa mesura que en el cas d'Arquimbau, la projecció de la seva figura d'autora (v. 11.2.4.2). 
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idees polítiques esquerranes, unes determinades concepcions socioculturals i la 

comprensió diáfana de l'oportunitat única que proporcionaven certes dimensions de la 

modemitat, tant en general com per al coMectiu femení •—̂ i, per qué no, per a la seva 

carrera d'escriptora.'^' 

ParaMelamení al cas deis textos literaris, fany 1927 va marcar una inflexió en 

les coMaboracions periodístiques d'Arquimbau. En els seus primers articles, publicats 

entre 1925 i 1926 a Joventut Catalana i a La Dona Catalana, la defensa d'un model 

tradicional de dona (una dona necessitada del respecte, de la protecció i de l'amor 

masculins), la informació cultural o la vindicació de la formació femenina en pro de la 

consideració social eren presidides per im to que s'adeia tant amb els continguts com 

amb la idiosincrasia de les dues revistes.'*^ A Mames Noves, h segíient plataforma a 

qué es va vincular, l'autora va continuar escrivint comentaris, inicialment, en la mateixa 

línia; aviat, pero, va reconduir el tractament deis temes vers una actitud mes desafiadora 

i epatante, cada vegada más lúdica i irónica. Així, d'afirmacions com que l'amor 

sempre seria l'amor malgrat les opinions deis antifeministes i de les feministes —de les 

quals Tescriptora es desmarcava tot emfasitzant la propia feminitat—, o que l'amistat 

entre homes i dones no era possible a causa de la desconfianza deis primers i de la 

coquetería de les segones,'*^ va passar a parlar de qüestioiB menys "transcendents" o a 

tractar-les d'una manera menys "seriosa". Un article sobre els banys n'aporta una bona 

prova: 

Jo estic gairebé del tot conforme amb [...] que hi han perscmes que a l'estiu es 
remulla! fins a estovar-se, i en canvi a l'hivem que es quan tindrien quelcom que 
estovar, no els arriva I'aigua a 1'esquena. Aixd té una explicació naturalment, i és 
que a l'hivem I'aigua es fi-eda i a l'estiu calenta, i cap de nosaltres desconeix els 
bons efectes i les qualitats higiéniques de I'aigua calaíta. 

Pero en fi, no es pet divaga sobre tempcratures de I'aigua, que he encapyalat 
aquesta ratUes, sino pa* transcriure el que es diu deis hmys que son laia indecencia 
de debo, que si es per culpa deis homes, que si es per culpa de les dones, que si es 
perqué elles es mostrm excitants, que si es po-qué ells (i no es [sé] perqué) son molt 
encomenadissos..., pa*ó que son una verdadera impudicia les platjes Iliures per 

Peí que fa a l'aspecte mes anecdótic (el personal), es pot consignar el testimoniatge d'Anna Muriá, la 
qual recordava Arquimbau en uns tomes significatius: «Rosa Maria s'esforyava per ésser, i ho 
aconseguia, extraordinariament sexy. Era exactament el revés de la medalla de Maria Teresa Vemet, pero, 
així i tot, també la vaig teñir p a amiga» (Muriá 1988:51). 

V. Rosa W Arquimbau (Rosa de Sant Jordi), «Els homes d'avui», JC, n. 39 (lO-IX-1925) [8]; 
«Preguntes i respostes. 357.- Rosa de Sant Jordi contesta a Jordi Rocamora [...>>, JC, n. 45 (22-X-1925) 
[23], i Rosa de Sant Jordi [Rosa Maria Arquimbau], «La cultura femenina», LDC, n, 24 (19-III-1926), 11. 

V. Rosa M" Arquimbau, «D'achjalitat», FW, n. 5 (lO-IV-1927), 58, i Rosa M. Arquimbau, 
«"L'amistat.."», iW, n. 6 (25-IV-1927), 62. 
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homes i dones, i que es vergonyós que «s banyin junts. f...] [E]l que es mes 
vergottyós es que no pugufa banyar-s'hi homes I d«jes en «na mateixa pJatja, i que 
es tinguin de sefrarar mitjá de Iones, que serveixen les raes de te vegades, per 
omplenar-les de forats, en quins tenm establert fobservatori, que abandonen 
forgosament a un crit o a una pedrada. 

Jo estío gairebé certa, que aqüestes i altres coses, no mes passen ací, que vivim 
ahnenys un segle atrassaís, i no es que jo no estimi, lo nostre, ni ho menys-pre«-hi, 
al confrari, es que on dol sinceramait la noste imbeciliw, 

f...| En Francesc Madrid, dia que tes daies son la poct-'Solta, del mon, pero jo 
concreto, que el mon, es la mes gran poca-solta. '** 

Una anécdota substituía, aquí, les grans categories anteriors (ramor, ramistat, 

etc.); és ciar que, en reaEtat, es tractava d'un pretext, per part de f autora, per prendre 

posició amb relació a un fet d'actualitat candent, el qual anava molt mes enllá de la seva 

insignificanga aparent des del moment i hora que remetía al canvi de costuras i ais 

estbrgos p&t repranir-los i per controlar-tos.'** L*ús d'un Ilenguatge col*l>quial (evident, 

entre altres coses, en els verbs «remuUar» i «estovar») i d'un discurs deutor de les 

formules de la parla oral (exemplifícades, per esmentar-ne un cas, per Fexpressió «que 

si..») es posava al servei d'una visió des de k qual es qualifícava de ret^dat i 

d'imbecil, directament, el fet de mantenir els homes i les doi»s separats a les platges. 

La conseqtiéncia implícita del rebuig d'alló que resultava retrógrad i contrari a la 

inteWigéncia era, naturabnent, la identificació d'Arquimbau amb un posicionament 

modem i afiíat, progresista i crític, que el registre del text venia a conirmar 

formalment. 

A la tardor, Fescriptora feia un pas rellevant en la constracció de la personaKíat 

qie havia comei^at a entreveure's en f^ueirt mmti assumia la «^nsabi l i ta t d'una-

secció significativament anomenada «Crónica frivola», que va signar entre Foctubre de 

1927 i el maig de 1928. El comentari amb qué la va estrenar resulta molt il-luminador 

de la direcció ea la qial havia de t^ballar cada vegada mes decididament: 

Les donzelletes l'han vist al Cinema. Duu un bigotet rctaliat gcométricament, un 
trajo fose i un bastonet (pero com que no hi ha regla sense excepció, hi han 
seductors afaitats, amb trajo ciar i sense bastó). 

Rosa M.» Arquimbau, «Deis banys...», FN,n.n (10-VIH927), 130. 

'® piatges van ser, ea w^sm my$, im temade debat psmaamt amb referencia a la qOestíó áe & 
moral. Tm sois sis d i s d ^ r & de f «tícíe d'Arquimbau, po" essmpie, el Msbe de Qkom rfiortava a un 
captenimeat comme tí fmt a les costes catalanes, cosa que per a ell volia dir la separació deis sexes i la 
coherencia amb els principis cristians (v. la reproducció del text, datat a Girona, 16 de juliol de 1927, a 
Josep, Bisbe de Girona, «Resposta anticipada. La moral a les platges», I.DC, n. 97 (12-VIII-1927), 3). V. 
també, del mateix estiu, «Comaiíaris. La mOTalitat a les platges», i P j 1 l-VIII-1927. 
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Es l'idea! de les romántiques, el temut de les tímid» i el company de les 
coquetes. Es amable, galant, baila, juga, fa esport i entén una mica de cada cosa. En 
una paraula (i amb perdó) és el terrible competidor de l'home decent. 

Així m'ho han comunicat. El seductor no és un home com els altr^ (es veu que 
entre el masculinisme hi han classificacions); per abcó, en les noveMes el retraten 
mirant de reull, i ai les peMícules l'obliguen m bocí de bigot [?]. Son les mes 
concises característíques. 

Mes... Deixant apart aqüestes falómies, jo cree, i ho dic sincerament, que el 
seductor és un home com tots, un pobre home, i l'home sedueix la dona, després que 
ella l'ha seduít a ell. Qui ho dubta? [...] 

No US esborroneu, les meves gentils llegidcres, no tots els homes arriben a 
seductors, pao us recomano molt, que procureu evitar-ho vosaltres, les delícioses 
ninetes, no fent, mai, d'encobridores.'** 

El diminutiu aplicat a les noies joves vehiculava, per comentar, una distancia 

irónica que es mantenía, en tot moment, respecte de la materia objecte de consideració. 

Aquesta materia, a mes, s'inscrivia de pie en la modemitat; en concret, en un deis seus 

ámbits mes populars i actuáis. No en va es tractava una de les figures emblemátiques de 

la fílmografía de l'época —indkectament, dones, tm deis fenómens socials de gran 

abast i incidencia en el període: el seté art—, El joc de tipologies femenines i 

masculines i les caricatures deis tres primers parágrafs refor9aven el to humorístic i 

desenfadat inicial, en certa manera reclamat peí mateix tema com a manifestació d'una 

de les formes de diversió mes esteses i influents de la contemporaneitat. Tot seguit, 

venia la inversió: de la broma instaMada en el tópic, a la dinamitació del mite; de 

l'imaginari artístic, a la realitat social; de la descripció lúdica, en definitiva, a la crítica 

que es volia plantejar des de la intel-Hgéncia (o que, almenys, ho intentava). 

Al mateix temps que es decantava per aquesta vk com a periodista (ni que fos 

des d'tma tribuna juvenil i amb les limitacions qualitatives que els textos mostren), 

Arquimbau es feía carree de la Secretaria General del Foment de Cultura Femenina. 

Aquesta entitat benéfica, patrocinada peí Conservatori de Bones Lletres de Barcelona i 

dirigida per Caries Sanahuja (també director de la institució patrocinadora i de les 

revistes Fiantes Noves i Mujeres), tenia com a finalitat la protecció física i moral de les 

noies pobres de Barcelona.L'escriptora encetava, afad, un compromís social que 

demostrava que, a banda d'apostar per ima carta amb premi segur, partía d'una voluntat 

súnultánia d'actuació relacionada amb unes inquietuds definides, evidents en la seva 

activitat deis anys trenta. En el tombant entre les dues décades, el context polític i 

sociocultural va viabilitzar Faccés de Fautora a algunes de les publicacions que 

Rosa M.» Arquimbau, «El seductor (Crónica frivola)», FN, n. 17 (lO-X-1927), 224. 

V. Farticle «Unanova institució benéfica», LVC, 21-VI-1928 [matíj 
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recollien aqüestes inquietuds i que, en aquells moments, buscaven les necessáries 

signatures femenines. La seva secció a La Rambla d'entre el desembre de 1930 i el 

febrer de 1932, juntament amb els articles que va donar a L'Opinió com a 

coMaboradora babitual, des de l'abril de 1932 fíns al novembre de 1933, exposen la 

simbiosi perfecta de frivolitat extema i consciéncia de fons que, amb la fígura 

d'Arquimbau, tenia com a resultat una de les representacions possibles de la 

intellectual modema. 

En els primers mesos de 1934, i després del prbner mtent que havia suposat Al 

marge, aquesta representació havia de comptar amb un complement novel-lístic del tot 

coherent amb la projecció pública de l'escriptora i amb la seva trajectória 

literariocultural. Historia d'una noia i vint bragalets era tan finit del temps com la 

narrativa de Vemet, de Montoriol o de Muriá (sense oblidar Rodoreda), i havia de 

canalitzar defínitivament la comprensió cultural de la fígura d'Arquimbau. La 

presentació que n'incloía dos anys mes tard Home i dona, el volumet deis Quaderns 

Literaris, n'és un deis millors exemples, perqué, a pesar de contenir alguns errors, 

desclou les bases de l'operació que l'any 1936 ja s'havia demostrat plenament efectiva: 

Rosa Maria Arquimbau va néixer l'any 1910 a Barcelona. Ais 13 o 14 anys va 
comen9ar a escriure algún conté, que publicava en revistes, mes o menys literáries, 
que sortien en aquella época. Mes tard va coMaborar a gairebé tots els diaris i 
setmanaris de tendencia esquerrana i el 1929 va publicar la seva primera obra: un 
Ilibret de contes titulat La dona deis tdls que parlaven. 

Dos anys mes tard publicava un assaig de novel-la, Al Marge, i finalment, ara fa 
dos anys. Historia d'una noia i vint bragalets. lé enllestida una altra noveMa: Adéu 
site 'n vm..., que será publicada dins la Biblioteca A Tot Vent, 

Actualment treballa d'una manera especial per al teatre. Té enllestida una obra i 
troballa en una altra que pensa veure estrenada aviat. Com les seves novel-les, 
aquestos obres de teatre tracten temes de la vida modema, molt vius i de vegades 
molt punyents, que generabnent eren menyspreats de tractar pa- banals i frívols. 
Rosa Maria Arquimbau sosté que de banals o de frívols només oi teñen l'aparen^a, 
i, en canvi, teñen im gran interés psicológic que els fe maeixedors de l'atenció del 
novel-lista. 

L'autora d'aquest llibre afírma, sense felsa modestia, que está molt descontenta 
de les coses que escriu i que s'adona de molts deis seus defectos. Confessa que li 
convindria cuidar i pulir mes els seus treballs, pao que no ho fa així ni ho fará mai 
perqué afacó forma part de la seva manaa d'ésser desordoiada.*** 

«Rosa M." Arquimbau». A: Home i dona, de Rosa M.' Arquimbau (Barcelona [s. LJ 1936), 5-6. Mes 
enllá de l'oblit de Tres contes breus o de les dates d'edició equivocades de La dona deis ulls que parlaven 
i á'Al marge, la nota vabalitzava el vmcle de l'escriptora amb els cacles esquerrans i n'enllafava la 
producció narrativa i teatral mitjaníant el component compartit de la representació de la vida modema en 
els seus aspectes aparentment mes üitranscendents, els quals justificaven també (en un parágraf fmal que 
he exclós de la citació paqué el reservo per a l'apartat de la recepció crítica) l'estil i l'intaés de l'obra de 
la novel-lista. Peí que fa a Adéu si te'n vas..., la seva lectura al LCB, a fináis de 1934, corroboraría 
I'existéncia del text, tot i que no em consta que s'arribés a publicar; la presentació conjunta amb «Cor 
lleugen> a l'entitat, la relació del sintagma que hi donava títol amb el tema d'«Home i dona» i la 
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Historia d'una noia i vint bragalets relata les peripécies de Cristina, una jove 

nascuda el 1912 en un poblé del pía de Bages, des que es trasUada a Barcelona ais divuit 

anys per aprendre les ultimes tendéncies de l'ofíci de perruquera fins que es troba 

asseguda en una terrassa d'un cafe de la plaga de Catalunya el juliol de 1934, dos dies 

abans de casar-se. En Uoc d'atenir-se a les previsions deis seus pares (anar a viure a casa 

d'una parenta de Sants i buscar feina), només arribar a la ciutat la noia s'acull ais 

oferiments d'un senyor, que la instal-la en un dancing del carrer Muntaner. El bra?alet 

que l'home li regala marca I'inici d'un seguit de relacions amb l'element masculí, del 

qual la rebatejada Cri-Cri (un viu retrat de la iimocéncia) s'aprofíta a conveniencia, en 

una acumulado de polseres que arriba a la vintena, fíns que decideix pujar a l'altar amb 

Epifani de Peralta, un ximple que es proposa redimir-la. 

La presentado de la protagonista, en el primer capítol deis tretze que integren 

l'obra, remet al prototipus femení de la ingenua; albora, introduebc una serie d'elements 

que prefiguren la matisació del model, la qual emmiralla la que s'havia produ'ít a la gran 

pantalla. En una descripció de caire cinematografié (podría tractar-se perfectament de 

les notes necessáries per a la fílmació de l'escena inicial d'una peMícula), es vísualitza 

una noia jove, rossa, que té l'aparenga d'una niñeta i, taimmteix, seu indolentment al 

carrer, al caient del día, tot Uuint una indumentaria moderna: 

1934. Juliol. Un dia qualsevol, ales nou del vespre, a la terrassa d'un café de la 
PIa?a de Catalunya. 

Ella és una noia rossa. D'un ros de suae candi. Té la cam avellutada com un 
préssec i els ulls blau cel. 

Sempre riu, i quan riu acluca els ulls. Quan es posa seriosa, pero, fa riure mes 
que no pas quan riu. No en sap. Esparpilla els ulls, i aleshores la seva cara sembla la 
reproducció d'una nina Lenci. 

Té un posat inftntil que és natural, fins a cat punt, pa-qué deu toiir vint anys i 
grácies. 

Mirant-la, us n'emporteu la sensació que aquesta noia no deu saber plorar, i amb 
tan bonic com sembla que farien unes quantes llágrimes a dins deis seus ulls grossos 
i transparents com de vidre! 

Va vestida amb una roba lleugau (Estem en pie juliol). Du un vestidet g-aciós, 
for$a escotat i sense mánegues, de color blau, i un capell de feltre del mateix to. 

Té els bra9os i l'escot cotats peí sol que sonblen brunyits, i el contrast de la pell 
amb el ros del cabell i amb el blau deis ulls fe bonic. 

No porta mitges i es caifa imes sabates blanques amb un taló de mig pam. 
En el bra9 dret, hi porta, potser, una vintena de brafalets tots diferents. Quan es 

belluga o bé acciona, fan un soroll de metell que sembla un jajz-band. (7-8) 

publicado d'aquestes dues narracions en un sol volum el 1936, pero, fan sospitar que Adéu si te'n vas... 
era el relat futurament homónim del llibre editat l'any de la insurrecció feixista. 
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L'anunci subsegüent de la gran sort que ha fet el personatge en qüestió (es casa 

amb un bon partit) ve refermada per la circumstáncia que es tracta d'algú amb 

"historia", amb la historia que testimonien els bra9alets. Pero no ho aparenta; per abcó la 

fotografía que es tara vestida de núvia, encara que pensa ressaltar-tos, en ratificara la 

imatge de puresa. Gracies al sea aspecte i a l'actitud que adoptará, com es pot intuir 

mitjan^ant la ironia del text, tomará a sortir-se amb la seva: «la gent, quan vegi la 

fotografía, dirá: Oh! una noia que s'ha casat, o una nena que ha fet la primera 

comunió?» (8), 

En aquest inici es fan evidents tant una clara voluntat contemporaneitzadora com 

els referents fonamentals del relat. El temps, l'espai i la protagonista es corresponen 

amb un món conegut del públic, ben próxim tant materialment com culturalment La 

trama s'ambienta a la Barcelona deis anys trenta i ens ofereix la visió d'una figura 

familiar, representativa d'una determinada joventut femenina que al nostre país va 

prendre carta de realitat, primer, mitjan^ant el teatre;'^' i, després, sobretot, a través del 

cinema. Un article d'Ángel Ferran, precisament de 1934, permet de copsar de qué estem 

parlant: 

Si reculen» fías ais coBirat^ammís del cinema veurem que l'herofna ideal era la 
ingenua, la ñola innocent en tots els aspectes {...]. 

La influtacia de la vampiressa, de la dona dolente j?er o potser meara raes el 
fet que fos dona, contra les noies hiedes que eren les heroíEnes, espavilá aqüestes. [,..] 
Les heroines ja no eren tan ingénues; ja erm mes dones; tenim una certa cosa que 
afreia mes que no pas la innocencia; no sé qué que Elinor Glyn batejá amb el 
nom de ^it i que fisi traduít aquí amb fesprrifós terme "Eiio" m el títol d'un film, 
i i 'entaml en Clara Bow. Clara Bow [...] fou el tipus perfecte de la noia esbojarrada, 
que sent soroll i no sap a on. [..,] 

Mentrestant apareixiai Greta Garbo i Norma Shearer i Joan Crawford, i aquell 
soroll que sentía el cinema a les orelles s'aná precisant, especialment amb la darrera, 
i el públic descobrí m el cinema unes coses extraoriiniries i pecaminoses. 
Immediatammt, com que el senyor Sipnund Freud ^ a v a m voga, alfó que fms 
atehores s'havia hagut de dir e i veu baixa i entte amics va poder escriure's en 
iletres de motilo i es comenta a parlar del sex appeal, se'n fereti grans bocades i en 
sortiren especialistes com Marlene Dietrich, Jean Harlow i altres."" 

'® No disposo de dades per saber sf hi ha una relació directa entre el nom de te protagonista i el d'una 
revista homónima, un music-hall anomenat Cri-Cri i presentat al Teatre Principal el 1923, del qual he 
trobat anuncis a La Veu de Catdunya del mes de gener d'aquell any. En tot cas, i vistes les tendéncies 
teatrals d'Arquimbau, la coincidencia és significativa. 

Ángel Ferran, «"Sex App^P», M , n. 321 (29-XM934), 2; íes cursives son a foriginal L'artículista 
explícava que l'aíractiu sexual es va vincular a un poder que anava mes enlla de la dimensió isica 
estricta: «el sex appeal s'associa a la primor i ais ossos. [...] [L]es exigéncies de la fotogénia obligaven les 
artistes a ésser primes; les vampiresses eren, per tant, primes, pero el seu atractiu fatal, no podent ésser 
canal, perqué no tenien cara, s'havia d'atribuir a una mena d ' ^ w i t del mal que tenien en elles, i en 
néixer el concq>te d'atmctiu sexual (sex appeal) s'associa aqu^t a alpma cosa de peraici&, en cesta 

• ' _ " ^ : - 447 



Juntament amb la descrípció d'un personatge que remet a aquesta mena de 

modernitat, acaben d'articular les coordenades del relat el format escénic i els 

mecanismes discursius, els quals úitroduebcen un tractament desenfadat mitjangant el 

Uenguatge mes aviat coMoquial (l'expressió «vint anys i grácil» ho evidencia), les 

comparacions (la pell de préssec o el dring de banda de jazz) i els dobles sentits (a 

propósit de la naturalitat relativa de l'aspecte infantil, de la lleugeresa del vestit, etc.). 

Aqüestes coordenades son sintetitzades en el títol: l'explicació de la historia d'mm noia 

i les seves polseres; d'una historia, dones, centrada en aspectes decoratius, que, 

lógicament, recoixe a un plantejament narratiu que s'hi correspongui. 

La "superficialitat" es manté, en el fons i en la forma, al llarg de les cent dues 

pagines de la noveMa. Els esdeveniments s'enllacen amb facilitat grácies a la seva 

shnplifícació, fins al punt mes extern, i a tma bona dosi d'humor que, des del principi, 

delata la intenció fonamentalment lúdica de l'obra. Després deis antecedents de Cristina 

al segon capítol (el naixement el 1912 i una infantesa felig, únicament marcada peí 

moment crucial en qué la mare li va posar Targolla del tovalló a manera de bragalet per 

entretenir-la —en una parodia, per bé que molt esquemática, del determinisrae 

vuitcentista—), així, se salta directament a l'any 1930, quan, a cmisa del fet que totes les 

dones del poblé «s'han anat tallant el monyo» (10), la femília del barber s'adona que, 

per contrarestar la competencia de la vila del costat, cal renovar les técniques deis 

pentinats; els pares, en conseqüéncia, decideixen enviar la noia a Barcelona. Totes les 

seves reflexions davant aquest important canvi de vida es reduefacen ais pensaments 

següents (de manera paraMela, tot i que des d'una altra perspectiva, a com ocorria a 

Joana Mas en Fepisodi on la protagonista havia de decidir si es casava o no): 

Anar a Barcelona és el seu sOTiai tfaurat de tota la vida. 
A Barcelona, on les noies es pinten els llavis cada dia i no pas només per la Festa 

Major. 
I on hi ha tant luxe. 
I tantes coses. 
I teits avoijos. 
1 les noies conduelxm autwnobils. . 

• I." 
I... fermen els gossos amb llonganisses. (11) 

manera espiritual encara que fos tot al contrari». No está de mes recordar, en aquest sentit, el personatge 
de Lola, una de les versions catalanes, i m la narrativa, del model. 
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En el capítol titulat «Sí», arriba a la ciutat —a aquesta ciutat de la qual es 

podrien dir moltes coses pero no cal, perqué «ja les han dit totes, i no precisament els 

senyors del Patronat de Turisme, que per no poder dir-ne de noves, val mes callar-se

les» (13)—; davant la circumstáncia que no sap si va bé per anar a Sants (en un nou ús 

irónic, literal i fígurat, de la llengua oral), Cristina accepta totes les propostes del senyor 

que ha de portar-la-hi amb cotxe i ho fa de manera ben despreocupada: la frase «Sí, 

home, sí» tanca la secció (en un émfasi que sembla dir 'quin problema hi ha?'). Ais 

antípodes de la tragedia, tot seguit esdevé Cri-Cri per mitjá de Lina (la jove regent del 

local que dona nom al quart capítol) i s'adapta rápidament, satisfeta, a la nova realitat: 

Hi havia dues parelles que ballaven. 
Cristina mira i les veié arrapades, les cames creuadra les unes dintre de les altres. 
Davant d'un mirall, hi havia una peixera amb dos peixos que jugaven a fet. 
Lina crida ais qui ballaven. 
—Us presento la senyoreta Cri-Cri. 
Les parelles pararen de bailar, es desincrustaren i estrenyeren les mans de 

Cristina. 
Després, una de les noies li prepara una beguda estranya, que sacsejá llarga 

estona abans no li oferí. 
—^Beu, li digué Lina. És bo. És un "cocktail". I un deis xicots li oferí una 

cigarrera, i un altre posa un altre disc a la gramola i li demaná per bailar. 
I mentre ballava entra el sgwyor. 
— ¿̂Que t'agrada tot aixó, Cri-Cri? 
Cri-Cri, rigué i aclucá els ulls, i s'agafá del bra9 de Lina. 
OhIM'agradamolt! 
M'agradamolt.(17) 

La protagonista i Lina es fan amigues, i Cri-Cri comen9a a "refínar-se" ben de 

pressa: no només vesteix molt millor, sino que aconsegueix un altre bra9alet del seu 

mentor, el senyor Francesc (el qual s'adona rápidament de com és d'espavilada, en el 

fons, la seva pupiMa). Les dues noies comencen a anar juntes ais tes, on l'éxit de la 

nouvinguda es fa patent. Els motius d'aquest triomf constitueixen una formulació 

rellevant, encara mes explícita que h de les primeres págmes, del prototipus femení que 

Cristina representa, bastit a partk d'un referent literari i cinematografié ciar: 

Cri-Cri tenia un imant poderos en el seu aire innocent. La innocencia sempre 
será una mala c o ^ per ais homes! 

— Ĵa ho sé, li deia sovint Lina, les rosses semblen mes innocents, ara que només 
ho semblen. No ho sou. 

—Qué hí vols fer, responia Cri-Cri, sí vaig veient que tot el mérit está en el 
semblar, i precisament quelcom del que no s'és. (20; la cursiva és a l'original) 

El diáleg entre els dos personatges, després de 1'explicació del fet que els homes 

solien preferir Cri-Cri a causa de la rossor deis cabells, recorda de seguida el famós text 

d'Anita Loos, precisament titulat Els senyors prefereixen les rosses i de gran éxit ja 

449 



durant la segona meitat deis anys vint (com indica la dada que se'n va fer una primera 

peMícula, amb un guió de la mateixa escriptora, el 1928). La premsa catalana, des de 

tribunes com Mirador o D'Ací i d'Allá, significativament, se n'havia fet ressó; per 

exemple, en dues ocasions el 1929.'^' El 1930, Guillem Díaz-Plaja esmentava Loos en 

el mare d'unes ínteressants reflexions sobre la historia de l'humor: 

[...J La joia epicúrea d'Anacreont, la rialla grassa de Rabelais, el somriure 
intencionat de Cacantes, no son pas tipus exactes del concepto d'humorisme, tal 
com el segle xix l'ha cedit a la Humanitat. 

Sol assignar-se una arrel anglm —del mot humour— a aquesta mena de visió 
del món. També se n'assenyalen precedents espanyols. De fet és amb Dickens — 
sense oblidar Steme—que l'humorismeassoleix una tipicitat universal. 

A partir dQ Dickens — t̂ot al llarg del segle xix— l'humorisme se'ns apareix com 
una reacció rínica davant del sOTtimaitalisme. I bé, quan el ssítímoitalisme deixa 
d'intfressar la literatura, rhumorisme deixa de recolzar-se sobre el sentiment. Tote 
els humoristes castellans que han florit ais vint prima-s anys de segle [...] basteixen 
el seu humorisme damunt d'un tou sentimental. [...] 

A Catalunya, Santiago Rusiñol representa aquest tipus d'humorisme que 
s'orienta vers un intel-lectualisme saxó pie d'intencioos (Shaw) amb Josep Camer. 
Pía hi jupa tots els matisos — v̂ull dir tota I'abséncia de matís— del cinisme mes 
violent. Es la darrera relació de Vhumour amb el ^ntimentalism^ a base de llur 
oposició. 

Aquest concepte d'humwisme dmpareix —úhxem— amb Feliminació del 
sentiment. (Chaplin resta com un miracle isolat.) Les generacions futuristes no teñen 
humoristes paqué no teñen sentimentals. Aleshores apareixen —simultaniament—-
els precursors d'un nou humorisme de bases completament op(Kadfó. 

Sil'antíc concepte pressuposma un estat de complexitat espiritual, el mu sentit 
explota m irfantüisme qm cerca tk renovellar-se contímtament Per aconseguir-ho 
tots els camins son válids; s'hi mía una marcadapredilecció per solmions d'um 
absurditat desguitarrada; per ¡es ingemítats mes aclaparadores. Els mrdamericans 
—per exemple Edwatd Burke. Jean Webster i fins i tot Anita Loos— son facsimils 
d'aquesta nova visió de les coses; del gesí ingenu davant les conveniéncies socials 
que arriben per via europea Paró l'ofensiva del nou hiunmsme es desenvolupa al 
vell continait. [...| El nou humcrisme bandeja absolutament el pósit agre que 
deixava l'antic. Una jovialitat rabiosament iconoclasta presideix els nous camins; els 
jocs verbals, ima desimbolta agilitat, la captació del gest inédit d'una vaga 
consciéncia, el descobriment deis petits objectes inaprensibles, etc. A mes a mes un 
sentit una mica clownesc de la vida i de l'art; una predilecció peí joc deis contrastos, 
i les paradoxes i im exhibicionisme de circ. 

El nou humorisme és una mica esp«rtacle de circ: parodisme, equilibrisme, gust 
per les colorataes i les estridéncies, afeny peí grotesc, hi son ben vistents. Les frases 
son sotmeses a un aniscadíssim joc de desconjuntaments i imatges agafades pels 
cabells, que son barrejades amb una despreocupado triomfeL 

(Potser hi ha una mica d'influéncia del cinema cómic estendarditz^ —Oiaplin, 
Keaton, apart—^.Quelcom molt de la nosta época en aquKt humorisme.)*'^ 

V. l'article «Rosses i bruñes», M , n. 4 (21-11-1929), 7, i l'entrevista «Les rosses reixen millor en el 
comerg que no pas les bruñes. Interviú amb Añila Loos, l'autora americana del llibre Hom les prefereix 
rosses>\DADA,n.m{^\sA\m%m. 

Guillem Díaz Plaja, «Evolució de rHumorisme», M, n. 89 (9-X.I930), 4; la cursiva del sisé paragraf 
és meva. Per tancar el text. Fautor esmeitava Francesc Trabal i Joan Oiiver com a únics representants de 
l'humor de nova factura, les característíques del qual he inclós en la citació per dos motius: poder-Íes 
contrastar implícitamoit amb les que desclouen Loos i la "versió" catalana que en supresa Arquimbau i 
poder-Íes remetre a I'opció que, sobreíot a través de la influencia de Trabal, correspon a Rodoreda tant a 
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El coMaborador de Mirador feia un repás encertat de les dues graos tendéncies 

humorístiques del nioment; tot i que perdía de vista, respecte de la primera, que la 

generació inteHectual nord-americana de h Jazz Age —en termes de Scott Fitzgerald— 

s'emparava en unes formes i en unes actituds que, sota les aparences de la sofisticacié 

extema, la provocació buida i f infantilisme absurd, canalitzaven un desafíament 

pro&nd, segons com desesperat pero en tot cas altament crític, de les convencions i de 

la moral tradicional, del món que havia desembocat en el conflicte bél-Hc de 1914-1918. 

Al costat de Burke o de Webster, noms de la talla del mateix Fitzgerald, com Dorothy 

Parker, van contribuir en gran manera a la definició d'una época de cuite extrem a la 

joventut, que va trobar un deis seus símlx)ls, potser el mes sígnifícatiu, en hiflapper^ 

exponent d'una nova modaKtat de la condició femenina moderna."^ Les següents 

consideracions, relatives ais Estats Units pero aplicables a tot l'Occident postbéMic, 

n'iMuminen els trets fonamentals: 

Hie f rst "New Wotnan'* vras flie mlíege-edticated w o m » ©f tlie 1880s who 
pursued a career in joumaÜOTí or worked in one of tíie new settlement houses. Om 
of her hallmarks was her decisión not to many. She was usually a strraig supporter 
of woman's suffrage ánd woman's rights generally. She finally achieved that with 
flie passage of the Nineteentíi Amatidnimt What would the '*Ñew Woman" of the 
1920s do wití» h«- new fr^om? ít was a question tíiat worried larents, clergy, and 
editorial witess alike. 

The flapper was also part of a self-conscious "generation*', the fírst of many in 
American history. The "Flaming Youth" of the 1920s were the first to proclaim 
themselves products of different influaices (especially the World War) than those 
that shaped their paraits' lives. They wore diñerent cl<rthes, listened to difFerent 
rausic, danced different dmcss. They "dated", also swnething new in American life. 
The flapper used make-up. Prior to the }920s oniy actrcsses and prostitutes, 
professions not alvmys distinct in the public min4 "painted" their feces. Lipstick 
and rouge had signalled sexual availability. What did the decisión by a whole new 

Vñ dia de la vida d'un home, de! mateix any que Historia d'wm noia i vlnt brc^Sets, mm a Crim, la seva 
noveMa de 1936 (v. 111.3,2.3 i 111.4.2). Amb refertecia a la citado, la ínteraccié entre la literatura i el 
cinema respo^e deis ncais nca-d-anaricans és rellevant. Jfean Webster (1876-1916), neta de Maik Twain, 
per exemple, es féu famosa abans de la Gran Guerra amb la noveMa Daddy-Long-Legs, inicialmoit 
publicada en forma de folleto a Ladies' Home Journal (1911), editada després en forma de Ilibre (el 1912. 
en qué va esdevenir tot un best-seller), adaptada al teatre per ella mateixa el 1914 i portada a la pantalla el 
1919 amb Maiy Pidcford com a protagonista; el tftol encara és popular avui. Per a mes informado, v. 
BwTANNiCA 1999b [en línia]; Alkalay-Gut 2000 [en línia], i [UBRARV. VASSAR-EDU] [S. d ] {en línia] (el 
primer i eí darrer no contaioi referéncies autOTÍals especifique). 

V. 1.3.2.4.2.1 per a Texplicació del terme, que fa referencia a una figura de la qual s'ha dit el següent: 
«The flapper [...] was the heroine of the Jazz Age. With short hair and a short skirt, with tumed-down 
hose md powdered knees - ^ e flapp» must have seemed to h « mother [...] like a rebel. No longer 
ccmfined to home and tradition, the typical flapper was a yoong woman who was often thou^t of as a 
little fast má maybe even a littie brazen. Mostly, the flappor offended the older gmeration because she 
defied conventions of acceptable feminine behaviour. The flapper was "modem". [...] ppJIappOTs did more 
tiían symbolize a revolution in feshion and mores -they emlródied the modem spirit of the Jazz Age» 
(Gladysz 2001:1 [en línia]). 
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"g«eration" to wear make-up sigmal? Flappers a!so smoked. Not all ef them, buí 
stKWgb so that another píacíice assoclaíed with "loóse*'' wowea faecame 
«xintusooplace. |...J - ' 

Nolions of the new frmioiB ofwosaen would ínevttably mix wiíh noíions of Ais 
new generation and its "de-bunking" of iís parents' verities.'^* 

Si fautor ú*El Gran (^tiy fúm el responsabte-práieipal de la f»p«laritzaci6 

d'aquesta figura ífeinenina, Anita Lms — k guionista de Hollyvwod vinculada ais 

cercles inteMectuals nord-araericans— va ser qui en va crear una de les versions mes 

afortunades, si mes no des deis punts de vista de rassimilació cultural i deis beneficis 

econdmics, úmtiemen Prefer Blondm. Tke MMmimtíng Dimy of a Professionai ifír#, 

un text publica! ̂ el 1925 com a folleto d*uiia revista, s'inspirava en f experiencia real de 

l'autora durant un viatge ea tren amb la starlet Mae Davis."^ Editat com a llibre el 

1926, la prptagoaistaj .Lorelei .Lee, -va assolir una rápida i e^^. fima (que lia perdura! 

fins avui sobretot gracies a la interpretacié cinematográfica de Marylin Monroe en els 

anys cinquanta). El personatge, qualifícat de «the flapper's flapper, that defined the 

roarir^ twenties a«i t i» paríy girls that na^fe k so memorable^"* m passar a Ésmoar 

part_ de Fiíaaginari coMectiu a través 'de b noveMa de Loos, o l í a t e d'adaptaciojs 

coetánies al teatre i al cinema i de nombroses edicions i traduccions immediates, fins í 

tot al.xinés."^^Havia nascut oficialment l'estereotip de la, r o m "apareatment poe 

JnteHigent que acon^gueix tot a l é «pie vol mijan^ant els giácies al ;^ti sex' 

appealP^ 

Aquesta és, justament, la descripció que es pot aplicar a la Cú-Cú á^Hwtdria 

d'nm mia i vim br^kts. El volum» de fet, sembla directameiií .iospirat en Genñemm 

Prefer Bimdes,^m solament per les camcterfstiques del pemonatgC'. principal, per 

[AssoMPiimBDu] fs, d,3(en ItóaKsmaec^refa-teewspart.deltí tol^lleFIapOverFfappss»). ~ " 

^'^V.{RErR0GR00VE][s.d.]íen!6aia]. . . 

Macbítyre 1997:1 [en línia]. 

No em consta qoe hi hagués cap traáiieció C8ta!ffli% p a d n'he iocalMat irss d*espaflyoles i iwa <fe 
fraaí^ « c a i á l ^ dwarsos d'IhteHiá & la quai wsa les refertecl^ m s 'hsi ^coasignat m M 
bibliograia): £m eabaiterm fas pr^kren rubim 0mio mgenm <fe um señmta prtfesianal), Y&siM 
castellana de Alicia Osear (Maífrld: Bias^ 192?,- Colección Emporio); los mboUerm im prefieren-
rubias. Diaríú revelador de um señorita profesional Traducción i {«"ólogo de Ricardo Baeza (Wfeiárid; 
Atenea, 1927. Autores Extranjeros, 2 3 ) ; Los caballeros las prefieren rubias 0^ovela humoristta) 
(Maífrid: Dmm, 1933. Colección de la Rwista Lttssaria Novelas y Curatm), i Les kommei pi^erent leM 
bionéss. R-éftce de Píesre Benoít ( M s : <iaIÍBar4 1928). A<piest era d irf«ciít # feas, així ttiateix, det 
tfíoí de 1931 de Btendie SauHeu, Lesfemmm préfima lesfemmes^ eaneiíat a propóstí de la ínciiaació de 
les dones vers les autores amb relació a la lectura (v. 1.2.3, nota 2 1 7 ) . 

Per a totes aqüestes qüestions, v. Mac ln^e 1997 [en Ifaiaj; [BROTHERSJUDD] 1 9 9 8 - 2 0 0 2 [m lítiia]; 
Gladhsz2001 [mitaialjBRiTANNiCA i999a{mlfnia|,i|NoRTON| 1998 
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Fesquelet argianeatai i peí to sarratiii, s á » també per k coincMéneía del fá corahictor 

amb un motlu present en una de les frases roes famoses de la noveMa nord-americana: 

«kissing your hand may make you feel very, very good but a diamond and a saphire 

braeelet lasts forew»,"' L'escriptora catalana, que havia de conélxer l'obra de Loos a 

cmusa del seu resé mediátic, hauria pies f eleasat concret per testir una narració que, 

en el raarc de la novel-lística femenina de les nostres ierres, pot llegir-se com la 

transposició cultural d'alld que Gentkmen Prefer Biúndm va significar al país de 

Hollywood. Si quan Loos va «iseayar el primer tesA smMt del qae havia d*és«r T o b s 

al seu amic H. L. Mencken, el comentari d'aquest fou «Little girl, you're making &n of 

sex, and that's never been done before in the LF.S.A.»,'̂ ° en el cas d'Arquimbau es 

fodria haver dií akd: 'INoia, et rius de la moral, i aixo no s'havia fet na i en una 

noveMa escrita per una doia fCatatanyá", 

Els canvis tcrminológícs necessaris per formular l'equivaléncia, és ciar, remeten 

a les diferencies de context i, dones, a íes particularitats de la culura catalana deis anys 

'treitía. El llibte de h redactor^ de La Rambla venia a represeníar-ne mm mostra mes, 

singular en la seva idiosincrasia, tant deis esfor^os per assolir la modemitat literaria 

com de les limit»iéns culturáis que els refrenaven; perqué, nmlgrat que Histeria d'vm 

miaí vim bragalets se sitoava en um'deterfflmats eqjais cte la conten|joraiielat —la 

frivolitat i l'humor al servei de la ludicitat i de la crítica—, també és cert que no dula 

Topció fins al final, que s'acabava dnigint vers una direcció mes deutora de la tradicíó 

vuits^irtlsta autóctois que defe corrents.del moment i que coistituia un product© 

noveMísííc que, en una nova constracció narrativa defectuosa, delatava la preeminencia 

deis objectius extraliteraris per damunt de k voluntat artística, 

A l'oBKé capttoL titulat «Reden^fcM», s 'e^lica eom, d ^ o é s d*un mcideat 

iaedmode ocasioaat per fobstinacló de Cri-Cri a aconseguir' el brafalet que fe vint • -

mitjanííant el senyor Revira (un fabricant de Terrassa que estiueja al mateix bahieari que 

Lina i ella), la noia trola ima épthna sotaclé per esquiva efe concites que li demaoa 

" .dott^ Matilde, e#osa de TindusírM: 'Ipe^sff'* Epifeni de Ferala, riatermediari que% 

dona ha buscat per recuperar la cara polsera, La protagonista, pels informes obtinguts de 

Bareeíona, veu en Epífed un tipus que li convé, per la qual eoss decidek utilitzar-to de 

- nanera qi» m només -es resolpi la situacié consjreta, sino la seva situasié genera!: 

[BAERTRACKS] 2 0 0 2 [m línia]; la frase af^cix 'm m tagment de l'obra datat el 2 7 d'abril a P^ís. 
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—Eslá bé. Está moít bé. Em deixaré redimir. Em deíxaré portar peí camí que 
aquest pallas en diu del bé. 

S'ho val la pena. No en corren gaires que tinguin cara de ximples i ho siguin, 
Acosturoa a passar que els qui en tmm la cara no ho son, i ho son els qui no en 
teñen la cara, i aquest ho sembla i ho és. Ho és de debd, ho és auténticaraent, i és 
una sort trobar-ne on de debo, un d'auténtic en els temps que corren, en qué 
escassegentantIPerqué, ben mírat,potserja tinc prou bragalets... (52) . 

La decisió encaixa perfectament amb !a mena de personatge encamat per Cri-Cri 

i amb alió que representa cuituralment. L'éxit de la seva iniciativa, paral-lelament, 

canalitza la ridiculit2ació cómica d'un altre estereotip ben reconeixible en el panorama 

polític i social del període, que el relat no s'está de caricaturitw d'entrada: 

Epifani de Peralta, amb una colla de copoms iMustres m&! i amb una Baronía 
que, a*a, d'engá de la República, no feia cap efecte, pero que atens havia fet 
tnmtollar el cor d'alguna soiyoreta d'aquelles que duen agüite al mcaiyo i ua vellut 
negre al col} amb un medalló «roalfai^ ffa un model d'altruisme i de moralíM. 

Jove encara (frenta-set anys), les dones li inspiraven una profimda compassió. La 
seva mare formava part de la Junta de senyores del Bon Pastor, i d'una colla de 
Juntes de senyores, i ell, un cop morta, seguía mantoiint les pensions. La seva déria 
«"3 la redempció. Déria que l'havia portat a ocupar ima colla de carras ea ajtitats 
rooralistes ífemaiines. 

|...] Amb donya Matilde ^ coneixíea. Tots dos fiwmavffli fwt de £ s Goto A. 
Lscfm i d'algfflia altra mstitució benéfica d'aquestes que, malgrat el nou régim, no 
havien canvíat pas gaire. 

La senyora del seny» Rovira no es pogué estar de contar-li tot el que havia 
ocwregut Cinc mil pessetes... La p<»-vergc8iyal 

[..,} p j r a raí cas deis seus. Uia noieta «garriada per redimir. El seu fi»t, 
precisament. ^ ' ^ , 

Epifeni a a un tipus notable. Alt i prim, tenia el cap exageradament petit que 1Í 
feia el tipus de girafa. Duia sempre unes armilles de fantasia i uns pantalons de 
corte, amb una americana negra, complemeiteda amb una gardenia al tiau, gard&iia, 
que segons l'estació de l'any, ^ convatia m ima floreta de vara de Jesé o en un 

• clavell blanc - _ • 
Pao no a a tí* aixó el mes notable i el mes important d'Epifeni [...J sino Ja seva 

bona fe. La seva mapífica bona fe que a vegades arribava a prendre proporcions 
fantástiques. Proporcíons que feien confondre, ñcilment, la bona fe amb la niciesa. 
(49-50) 

Aquesta niciesa fe que l'home s'empassi, ten sencer, l'ham que Cri-Cri li p o ^ 

davant del ñas, amb l'ajut de Lina, tot desplegant els recursos que té a l'abast: 

Va explicar a Lma la OKa, tal com se li havia acudit Abans de sopar, a ih« la 
mitja claro* de les vuit del v^pre del mm d'a^jst, ella, quan tó-ia a la c a m t e a 
rejfe «na mica la tcmleta, hataia de dananar socos, paqué el smym Rovira se li 
fícaria a Fhabitació amb qui sap quins fins deshonestos, • 

Aleshores Lina, que s'estaria a l'hall amb Epifani no gaire lluny, hi acudiria 
esverada portant-li Epifani. Cri-Cri no tindria mes remei que desmaiar-se, explicaría, 
en tomar en sí, la histMa del braplet a la seva manaa, defacaria que |%i&ni 
aegués que] el saiyor Rovira, p a tamptar-Ia, ho havia provat tot, i a i vista que no 

Citació reprodaída a [BROTHERSJUDD] 1998-2002 [en línia]. 
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en sortia, que la seva innocencia era incorruptible, aquell vespre s'havia desbocat 
fent-li Fescena del soft, i deísaria caure quatre llagriineíes a la solapa d'Epifani, 
contant-li els ps-iHs amb qué ensopeguen les pobres noies de poblé que van a ciutat. 

Epifani tenia el caparro, el caparro que no pesava gaire, perqué era bastant buit, 
de Cri-Cri recolzaí ais seus bracos. [...] 

Realment hi ha una diferencia entre les noies del poblé i les de ciutat Qualsevol 
noia de ciutat hauria caigut i s'hauria fet malbé, i ací davant sm tenia aquella 
criatura que havia vingut de fora, havia anat p a tot un caminal punxegut de 
temptacions i continuava innocent i pura. 

Era, veritablement un mirado que aquella noia hagués escapat de caure. Pero, 
era un mirade que podia padurar? 

Epiíani s'ho pegmtava amb mes insistencia cora raes estona passava i com mes 
Cri-Cri anava arrapinyant-se-li. [.„] (56-57) 

La parodia neix del contrast irdnic entre la farsa organitzada per la protagonista i 

la manera en qué la seva "víctima" k percep, i fa pensar en el taranna vodevilesc de k 

producció teatral coetánia d'Arquimbau.'*' En aquest cas, peto, la comicitat s'aplica a 

un ens fíccional masculí que, completament alié a k contemporaneítat, en blasma totes 

les formes, les literáries incloses (encara que sigui a través deis subterfugis). En la 

converea relativa al ca^ment que la noia manté davant seu amb el senyor Fraílese (el 

qual participa de f engany, a petició de Cri-Cri, fent-se passar per un parent d'aquesta, 

cosa que li permet Iliurar-se d'una despesa económica que ja li resulta excessiva), en 

sentir-la afirmar que amb Famor d'algú que coneix el món ja se sent segura del pas, 

malgrat k seva ignortncia i joventut, el rebatejat Epi es fa tes següents reflexions amb 

l'actitud de tótíl que li és propia: 

Epi la p a i t a mtmdrifc Tot un cas de doctlitot Quma pota no collir aquella 
floreta a tempsl Epifini no s'ho hataia pogut padonar mai- CM qui és que diu que 
la virtut és solamait una paraula. De tot en té la culpa aquMt delírium irémens que 
I'excusen m la vida modema i que res no el pot salvar de la bogeria. 

Els escriptors de poc preu, que, tots, han descobert el districte cinqué, teñen la 
culpa de moltes coses. Per culpa d'ells, a les reunions familiars i ais tes del dijous a 
la tarda, te notes de divuit anys baílm amb mala intenció i els noiets pábere 
s'arriben a depilar les celles, 

Quant resta encara a reformar! Quant es pot fer! (62) 

El cinisme de Cri-Cri s'acaba de fer evident, amb tota k seva operativitat, en les 

quatre escenes amb qué es tanca el capítol: k visita a k tía d'Epifeni (el vistiplau de la 

qual és necessari per a I'enlk? matrimonial); k conversa amb Isabel (una amiga de Lina 

que els notifica el seu casament per amor); les classes amb el professor que li ha 

proporcionat Epifeni, i k compm de fes joies imprescindibles al seu fiítur estatus do 

senyora de Peralta. La indumentárk pudorosa que tria, mofeta, per dissimular k seva 

' ' ' V . 1.3.2.3. 
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personalitat veritable davant la futura parenta política; la felicitació dispiicent a la 

companya tot contemp!ant-se un bra^alet; el poc cas que fa de les lli^ons, junt amb el 

capteniment descarat que mostra amb l'ensenyant, i els seus estudiats escarafalls en 

saber que el promés vol adquirir les joies a la casa d'on han sortit les que duen «totes les 

entretingudes de Barcelona» (69), completen el retrat literari d'un anticarácter que es 

vincula formalment a la literatura de districte cinqué blasmada per Epifeni (correspon al 

clixé de la mitja virtut de club de hall) i, albora, se'n desmarca irónicament. Lluny de 

cap plantejament moral, la construcció de Cri-Cri aspira a desdramatitzar el prototipus i 

preseníar-lo en els seus aspectes mes lúdics, des de Fus modifícat del tópic, com el 

resultat d'una realitat social raes cómica i banal que no pas terrible i preocupant. 

A pesar de quedar argumentateient tancat amb aquest capítol (a la página 69), el 

relat es dilata, tanmateix, trenta-dues pagines mes. Ho fe mitjan^ant una secció que, sota 

la cap?alera «Política», sembla afegida a posteriori vista la seva naturalesa 

extemporánia respecte del desenvolupament anterior de la narració. Aixó for^a la 

inclusió d'im darrer capítol, el tretzé, que no és sino un apunt sumari del sentit general 

de Fobra (es limita a recordar Fescena inicial de la noveHa i a recuperar-ne, així, el 

fíl).'^ Si cal annexar-lo, és perqué la dotzena secció, sense cap justificació narrativa, 

s'aílunya del microcosmos creat a Fentom de la protagonista amb la finalitat de retratar 

—humorísticament, akó sí— una dimensió prou diferent de la realitat extema que n'és 

el marc referencial directe: el món deis sectors conservadors que van recuperar el poder 

en les eleccions generals de 1933 (aquells que s'esquin^aven les Yestidures davant deis 

canvis que el personatge de Cri-Cri representa d'una determinada manera). La ubicació 

del capítol i les seves caracteristiques, alienes a les necessitats del relat (plenament 

cobertes, des de tots els punts de vista, en tancar-se «Redempció»), suggereixen que 

Arquimbau podria haver-lo redactat de mes a mes. 

Sense comptar els efectes descompensadors en Festractura del conjunt (aquesta 

part sola en constitueix gairebé un tcrq), des d'aquest moment el text produek una 

sensació constant d 'ha^r estat allargassat per motivacions extemes. En el dotzé capítol, 

Cri-Cri es gira com un guant perqué s'ha d'adequar al nou camí que pren la noveMa: 

una caricatura específica que no pot sino respondre a la posició pública que Arquimbau 

Val a dir que ei un intent ben matusser de tencar-ne el cercle. Incapptat «Resum», aquest és el 
contingut complet del darro- capítol: «1934, / Juliol. / Cri-cri. / En un café de la Piafa de Catalunya és on 
nosaltres Vhem coneguda. I Ara, que resulta que el qui no la coneix és el qui demá s'hi casa. / Aixó ja és 
cosa que acostuma a passar forgal / Fi» (102; les cursives i les majúscules son de Foriginal). 
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havia anat assumint, des de la premsa i en les agrupacions esquerranes, a partir del 

tombant entre els anys vint i els trenta.'" Alió que fíns ara s'havia concretat en una 

frivolitat vinculada a referents modems (la noveMa de Loos i el cinema), a partir d'aquí, 

com a conseqüéncia directa deis nous fins, es decanta vers els models de la tradició 

satírica autóctona; i arriba a caure, en un moment puntual, en el melodrama. 

«Política» s'obre amb la protagonista increpant Lina peí seu aspecte, en una 

actitud que la convertebc, gairebé, en una versió femenina del seu fiítur marit: 

—Et vesteixes com una corista —reconvingué Cri-Cri a Lina—. Només et 
mancava pintar-te els cabells de platino. 

Lina se la mira a punt d'enrabiar-s'hi, per6 canviá de táctica. 
—Així semblaré mes innocent, rossa. 
—Innocent? Pintada deplatiml Pero, si d'aquest color duen els cabells totes les 

entroiadores de les académies de ball. Creu-me, Lina, toma't a deixar els cabells 
negres com els tenies, que quedaves millor. I deixa't les faldilles uns quants 
centímetres mes Uargues, que és ordinari ensenyar mes amunt del turmell. 

[...] Si jo et dic tot aixó, és peí teu bé, perqué jo voldria presentar-te a les 
amistáis d'Epi, perqué jo voldria que poguessis freqüentar la nostra casa després de 
casats i que fins trobessis algún altre Epifani, si n'hi ha de repetiís. (70-71) 

Quan ramiga li pregunta si han parlat mes del casament, Cri-Cri respon que Epi 

está distret i inquiet «pensant en les eleccions que s'apropen» (71). En les pagines 

següents, la parodia deis cercles socials habituáis del Líceu i de les posicions 

ideologiques corresponents, amb caricaturit2ació ínclosa de la camqpanya previa ais 

comicís del novembre de 1933, deriva en un retaule sociopolític certament divertit pero 

annex, desencaixaí dins de la trama i que remet directament ais interessos presents en Al 

marge i en la producció periodística d'Arquimbau (la crítica a la doble moral, a la 

hipocresía de la bona societat i a les ideologies en qué recolzen). La protagonista ja té 

els seus vint bragalets, la seva historia és completa; el que segueix només queda 

narrativament justificat, de manera ben simple, peí fet que suposa rajomament de la 

cerimónia matrimonial Cri-Cri mateka, en realitat, explícita que el tema no H interessa 

gens i que es veu obligada a dedicar-hi temps i atencions a causa d'Epifani, el qual li 

dona la perspectiva de comprensió de la qüestió vehiculada per la parodia: 

^ No disposo de documentació que avali o contradigui cap d'aquestes conjectures; tanmateix, és 
significatiu que Historia d'una noia i vint bragalets sigui única, dins de l'obra de preguerra d'Arquimbau, 
en un doble sentit: com a relat on la qüestió política té un protagonisme obert i cora a noveMa própiament 
dita (tots els altres textos narratius que va publicar en el període prescindien de l'aspecte polític i 
s'inscrivioi en els generes breus). El momoit d'aparició del volum apunta vers una clara opció, per part 
de l'escriptora, amb relació al context historie; és a dir, respecte de la situació política i cultural que es va 
produir entre la tardor de 1933 i l'octubre de 1934 i del paper que va taiir la novel-lística d'autora, en 
diversos sentits simultanis, en aquells instants (v. II.3.2, II.3.3 i II.3.4). 
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Oh! ta política, Lina, jo no sé qué és aixó, ni ra'interessa, pero m'enrabia en 
aquests moments. 

No sé de política mes que, un dia, al poblé, després de diñar, la gait va sortir al 
carrer aidant, i a l'Ajuntament va treure la bandera del baleó i n'hi va posar una 
altra. 

La República, tenun la República, va dir-me el meu par^ que afaitava algú m 
aquells moments, i el seguí afailant malgrat aixó. 

És tot el que jo sé de política. 
Epi roe n'expHca coses tot sovint, ara, perqué diu que totes les dones n'hauríem 

d'estar assabentades. M'explica coses de Madrid. De les Corts i d'un tal Gil Robles 
que no sé qui és, pab que es veu que és un tatotás i que ell se Testima molt Diu 
mal deis rqjublicans demócrates, i diu que aixó de la democracia vol dir que el xofer 
H feltí al respecte t que el porter no l'acompanyi a l'asmisor. 

Jo trobo que si la democracia és aixó, és una mala cosa i, com que ho deu ésser, 
perqué ho diu ell, i ell ho sap tot, opino que fan bé d'anar-hi en contra, perqué a mi, 
írancament, que el xofer em falti al respecte i el porter no m'obri l'ascensor, em 
sembla molt malamait 

També diu que tots aqu«ts que manen avui, atans no tenien on caure morts i ara 
tots tenerj les butxaques plenes i que s'hm quedat tots els béns deis pobres JesuYtes i 
que han deixat sense «coles els nens de Barcelona Fixa't, aixó tampoc no está gans 
bé.[...| 

El pare Ramón, que em va presentar l'altre dia i que diu que ha d'ésser el meu 
confessor, també deia mal de tota aquesta gent que govema. 

(...] Diu que la seva tia va ̂ lar molt contenta quan va saber que havia triat el 
Pare Ramón per ojnfe^or. [...] 

L'altre dia que hi vaig anar amb Epi, fins em va fer un petó a cada gaita. [...] Em 
va dir si volia ésser d'una Junta de senyorra que es dediquen a anar a visitar les 
dones pobres que han de teñir una criatura i els preguntan si volen confessar i 
combregar, i si combreguen els porten robeía per a la criatura. 

Jo li vaig dir que sí, naturalmrait No em costa res, tampoc no tinc r « a fer, i així 
©m congracio amb la tia i Epi está content (71-73) 

Com per art de magia, Epi ha. passat de ser im «pallas», la víctima propicia ais 

objectius de la Cri-Cri inspirada en Geníkmen Prefer Blondes, a ser algú «que ho sap 

tot», que instrueix la seva promesa i la fe participar de les activitats d'aquelles senyores 

de «la cotilla i les pokeres» que Aiquúnbau havia criticat tant des de la premsa. 

Historia d'una noia i vint bragalets, així, es transfonm, en aquesta última part, en un 

paral-lel novel-lístic deis articles de rescriptora.'** El canvi mes enllá de la desviació 

narrativa que suposa, potser podria llegir-se com una tematitació del procés que va 

afectar la cultura catalana (i la producció d'autora) a partir de la tardor de 1933: 

184 î í̂ g mostra evident que, en un moment donat, també es caricaturitzí el comunisme. Quan Epifani 
fa campanya electoral a favor de l'ordre per les terres de Lleida, amb un company de partit (el senyor 
Ramón), m un deis pobles on s'aturea «un home malcarat, que hi havia ais primers rengles de cadires, li 
va engegar una mirada fiílminant i va oidar: / Viva el comunismo libertario! l, contra el que esperaven els 
organitzadors de Pacte, el senyor Ramón no s'acovardí i acceptá la interrupció: está ciar, que visqui, que 
visqui tothom» (91; la cursiva és a l'original); el personatge fms i tot planteja la possibilitat que posin el 
seu nom a la llista de la candidatira comuniste, tot i que després passa una mica de por pa «si els 
comunistes del poblé ens esperessin i ens clavessin un raig de trets», cosa que no es produebc «perqué al 
poblé només hi havia un comunista, el que havia ínterromput el mítmg.» (92). 
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Faccentuació, en sentit ampli, de la seva ínstrumentalització en el panorama polític del 

BienniNegre.""*. 

Fms i tot en el nou mare dibuixat peí relat, encara, desconcerta for§a que les 

darreres pagines incloguin un episodi de caire trágic reiatiu a la matemitat, Isabel, la 

companya de CM~Cri i de-Lína que només havia acceptat el matrimoni per amor, es 

queda embarassada, viu el seu estat amb iMusió a desgrat de la deformació i 

I'enlletgiment, i mor en el part. El text resulta for^a dur, d'entrada, en la descripció deis 

canvis flsics-delpeimnatge i en la comepc» del fet de mare que m^n desprén: 

Isabel s'avergonyia una mica de la grossária del seu ventre, abans petit i Ilis, i 
que ara augmentava día p«T día, Els turmells, ádhuc, s'engrossiren i els peus se lí 

. inflarm ftis a obligar-la a CMiviar les ̂ tistes de tatos alts per unes smse talons. 
teims c « a i ^ « p»der» coir«tíé amb iHia TOfiaa d'OTbotwnaismt g « s 

. Wapjar»Nos«niia'meila.IsaWaaa-¥aesdev«wi,t,aates«raqueeltanpspassaw, 
una mena de monstre. 

De la seva boniquesa, no en quedava mes que una espuma en els ulls voltats 
d'ulleres morades. Pero ella, encara que una mica avergonyida del seu estat fístc, 

\ • • estava eoítfenta. - ' . 
• . ' f,..3 Fatg.fistic S i M$, S s % i ja ho paé sranés m «M per Ri<a^ i pels 

seus amtcs. 'Mo ptrfraa anar al teafr^ no pofen anar a feta. {.,.| No feig bcsii^ 
faig fóstig, i ais homra els agrada presentar ais amics una dona que faci bonic i que 
cridi l'atenció, perqué a tots els homes els plau que la seva dona agradi ais altres, 

. , N'están gelosos, que agradi ais altres, perd, instintivamení, ho desitgen. 
Ito fiill El primer fill, tcrts els homes el dmtgen, p e r 6 e l s bornes el lamenten. 

^ S ip r i o s ' l l I r sp r r awte l a -gM^í s i l a f c t e f f l s I t e t de r aaa r^ r s i a tno fe^ i r ^ 
: perdr^esentaPh¿díc8pdelad<Hia.Rqírcseníalaptalu3,tCTapGral,delesgiáei« 

flsiques de ia dona. D'aquestes grácil que han atret l'home. 
I la dona, oh! la dona no sap el que li passa. El nou estat, en ella, la desorienta, 11 

desequilibra els n ^ s i la colpeix amb k seva noveíat dolorosa. Ella no sap com 
' • - l'home rsccionará davant to p^dm de la seva belle^. E l a no sap si el ffl que 

'.~. . vindA sw4 el tmám ^mié catee elta i el sa i heme o si, peí c c a t e i te molestas -
d'aquest iíl ralíun^rai d'ella. 

Ella no sap res i dubta de tot maniré no sent aquest fill dintre d'ella d'una manera 
palesa. I quan el sent, quan está segura que el du a dintr^ aleshores no vol saber res i 
el dubte no li importa. 

• ' ' El fiil vol dir ei flU i res m& <pe el fili I vis p a i s « l m el i í l i només que peí 
fill s'oblida fins ms. mm, de Phone. El fill ja vol dir hcíiie, i prasa m el fiíl ea 
comptes de l'home. 

I a mesura que va aiupaentant de vohm i que el fill es va atansant, la dona ht 
pensa mes, s'oblida de tot, de la seva manca d'estética, i peí fíll va cercant les 
comoditat^defiígintelspmllsitenintcuradelasevavída. , • 

Isabel Íi0 esplicam a k i i Cri-CM se fescoltaiía indi-ferent, mirant-la d i s f r ^ ; • 
, m ^ t e Lina pr^ia m p<»at d'esglai que procuraw di^imoíar. {96-98) 

Els precedents d'Isabei i el darrér parágraf ajuden a explicar el sentit d*tm 

eoiponent com aqtiest en uim mena de t»vei-ía on, en principi, queda del tot fora de 

itoc. Isabeí té una historia ben conegada, «de tan senzilía, vulgar i tot» (25% que 
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s'esbossa al sisé capítol: enamorada ais divuit anys d'un estudiant, aquest la va deixar 

en saber que estava en cinta; mig treta de casa per la familia, es va trobar 

providencialment amb Lina, l'excompanya de coMegí que la va convencer d'avortar i la 

va ajudar a trobar feina de model en una casa de modes. La noia s'está amb ella i amb 

Cri-Cri, pero no fa la mateixa vida. Fins que el senyor Rícard, a la secció titulada 

«Redempció», li proposa matrimoni, rebutja tots els seus regáis perqué, en mots seus, 

«una dona com jo, caiguda, no pot creure que l'estnnen per mes que li ho diguín, només 

que així» (67). Mentre Cri-Cri opta per una vida íacil sense necessitat, sense haver patit 

cap mal trángol, va acumulant bragalets i concentra el protagonisme, Isabel no manté 

relacions amb homes, porta una existencia austera i apareix només puntuahnent, en un 

ciar segon terme. La seva actitud es correspon amb un altre ordre de valors: aquells que 

expliquen el sacrifici expiatori de la culpa mitjangant la matemitat, una clara 

autoimmolació perqué deriva en l'anuMació completa; primer, a través de la desaparíció 

de la bellesa i, després, amb l'anorreament absolut que porta la mort, en benefici d'una 

nova vida oferta a l'home que estima i que l'ha redimida: 

[,..] Ricard es guaitava aquell bocí de cam bellugant, embolicat amb coto fluix, 
que H deiea que era el seu fill i que el feia remordir-se en el mes pregón del seu 
dintre. No justificava la mort d'aquella pobra aiatura, el seu caprici d'home avesat a 
teñir sempre tot el que havia volgut 

Un fill, un fíU petit que plorava amb una veu petita, era la prova de l'amor 
d'aquella pobra criatura que jeia estirada al Hit per sempre. I era un prova que li 
donava a canvi de la seva vida. Ricard hauria canviat cent mil vegades el seu fill per 
aquella dona. Oh! Si hagués estat possible retomar-la, Ricard hauria necessitat tĉ a 
la vida per demanar-li perdó. Una dona, una dona que estimi! Ricard s'adonava ara 
del que suposa una dona que «timi. (100) 

Isabel constitueix, dones, ima evident contrapart de Cri-Cri, Fatenció de la qual 

aconsegueix captar, finalment, amb el seu traspás; en bona part, perqué Lina, «que, cora 

a bona ignorant, era supersticiosa», li diu que «la dona que es fa perdre un fill no tindrá 

mai sort en la seva vida, ni la seva felicitat será Uarga» (100-101). La protagonista, 

tanmateix, es tranquíHítza en pensar que a ella tot li surt bé i que aviat, quan es casi se 

li acabaran totes les preocupacions: 

D'ací a poc, seria la senyora de Peralta i ja no caldria que s'amoihés mai mes per 
res. Tot ho tenia resolt, essent la senyora de Peralta. 

La senyora de Peralta, que, altruista com el seu marit, es dedicaría, tarnb^ a la 
beneficencia. I aneu a saber si la beneficencia hi guanyaria. Potser sí, perqué la 
innocencia, ficticia o veritable, té un gran poder. (101) 
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D^algmm manera, Isabel sembla Fexcusa per incorporar la temática de ta 

matemitat i el laotiu de la dona caiguda a una historia, la de Cri-Cri, que en prescindeix 

conscientment perqué s'instaMa en una modalitat narrativa dins de la qual no es 

coníempla el tractament serios de qiiestions "transcendents*'. ¡L'humor que determina el 

to de fobra, fcis i tot en el capftol mes desencaixat en la construcció de la trama, 

desapareix per complet en els fragments dedicats al desenlla9 d'Isabel, com si un fre 

implícit —la impossibilitat de bromejar amb certes coses, ni tan sois des d*un rerefons 

lúdtc manifest— s*imposés inalment La novel-la, en aquest sentit^ es resisteix a d«r 

fins a les ultimes conseqüéncies (fonmls i de contingut) ropció inicial en qué s'empara. 

De la matebca manera que Rosa Maria Arquimbau va potenciar una imatge 

desenfacWa i provocadora, extemament molt modenm |»rd en el fons afectada peí llast 

ideológic que impregnava totes les variants del «feminisme república». Historia d'ma 

noia i vint bragakts exposa les limitacions d'uns intents novel-lístics que es volien 

adscriure de pie ais nous temps k aBiora, no sabien desfer-se de les remores (com va 

ocór^r, en 'úmx&í terme, amb els tei^ps mateixos). En portar a la ficció la condició 

femenina coetánia sempre s'acabava recorrení ais tópics, encara que fos des de l'esforg 

simultani, ben evident en la narrativa d'autora, per superar-los. «Home i áonm i «Cor 

lleuger», els teítfos integrants del voluin que, amb el primer títol, Fautora va publicar 

abans de la insuirecció fekista, en son un altre exemple; com «Diálegs», de Carme 

Moittoriol, un relat contemporani a la noveMa d'Arquimbau peí que fe a Fany de 

redacció. Tot i que es tracta Á Í contes, i per tant d'una coda menor dins del pairorama 

narratiu, constitueixen una mostra significativa deis canals básics pels quals es va anar 

desenvolupant la producció de les escriptores.'** 

A desgrat de la seva datacíó posterior (1935), es consideren les narracions d'Arquimbau m primer Uoc 
perqué enllacen directament amb la aovel-la protagonitzada pex Cri-Cri. «Cor lleuger», a mes, havia estat 
donaA a conéixer el 1934: fou Uegida tagínentáriamait a fináis d*any al LCB. «Home i dcma», al sea 
ttSB, es vmculava dire«amait a algims artídes sdsre íes relacions seatanmtals mtre els d<B sexes que 
r€scri|«ora havia publicat a.L'Opinió oitre el gena i el febrer de 1933: Rosa Maria Arquimbau, «Marit i 
my}íen>, LO, 21-1-1933 (sobre la necessária compatiyonia entre ambdós i en qué l'autora anotava 
explícitament que preferiría parlar, en aquest saitit, d'«home i dona»); ídem, «Homes i dones», LO, 28-1-
1933 (relatta a la coajwnció irapresdndible entre d s uns i les alttes i a la uiiéncia de liuitar confra els 
prejidíds jpie afectavea \m segons); iéem, «^fettsmmj», LO, I2-H-Í933 {m l'eiogi de Fistat tívil satés 
»odemanifflit, as tmnes de «sapaapnia, es ccmpbtava amb i'aftmatíó que res ao justífiaiva Fadoítm 
i «i» el div(a-ci podía alliberar d 'm «aigany absurd), i ídem, «Amor», W, 18-11-1933 (réplica a m 
ccroentari de Solidaridad Obrera sobre l'article anterior, en la qual Arquimbau assegurava tant la 
indestrlabilitat del sentiment amorós i de les relacions sexuals com el fet que l'amor lliure podia prendre 

foma del matrimoni i del divorci). 
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«Home i dom» és un relat en forma epistolar protagonitzat per Consol, una dona 

d'uns vint-i-vuit anys. En les catorze caites a una amiga en qué es desgrana, les quals 

cobreixen els quatre mesos que van del 25 d'abril al 30 d'agost d'una cronología 

indeterminada, el personatge explica un episodi breu, pero clau, de la seva existencia. 

La decisió de divorciar-se, després d'anys de matrimoni, a causa de les infídelitats de 

l'espós, Joan, suposa l'entrada en una nova vida —de diversió, d'amistats i de flirteig, 

essencialment— que modifica la seva manera de pensar i acaba possibilitant una relació 

diferent amb l'exmarit. La dignitat i l'amor propi justifiquen l'opció vehiculadora d'un 

canvi vital que, contemplat inicialment com un fracás, es pot entendre, al final, comuna 

sort. El divorci, paradoxabnent, canalitza la recuperació de l'home grácies a 

rexperiencia adquirida; grácies, específicament, a la comprensió de diverses coses: la 

importancia de conéixer el món abans de casar-se; la taula de sal vació que pot implicar 

la separado legal per a una dona infehg; la incapacitat masculina per a la fidelitat en 

conseqüéncia amb la poca rellevancia que els homes concedeixen al sexe; la necessitat 

de ser optimista i pacient; el sentit de cuidar l'aspecte, la coquetería i el joc per una 

mateixa, fins i tot en ima relació establerta; el dret a refer la vida en qualsevol moment; 

la gracia de la maduresa enfront de k inconsciénck de la joventut per gaudir del día a 

dia, i l'existéncia d'altres modalitats rekcionals a banda del matrimoni. 

En definitiva. Consol es conven? que «mai no es pot condemnar res d'una 

manera massa terminant perqué és knpossible situar-se al Uoc deis altres sense trobar-

s'hi de veritat» (22). Per abcó, després d'una nit amb Joan decideix proposar-li que es 

contmuin veient sense formalitzar la relació i sense parlar mai mes de fidelitat. El text, 

abd, literaturitza un lleuger canvi de mentaütat que va de bracet d'una realitat social 

concreta: «el que representa una dona divorciada en un país on no fa gaire que existeix 

el divorci» (20). També planteja la qüestió de la matemitat en uns termes correktius 

interessants: «Si hagués tingut un fill», escriu la protagonista tot contrastant la propia 

situació amb la de la seva germana (mare de dues criatures), «aquesta Ilibertat que ara 

tinc no k tindria i m'haurk hagut de guardar la dignitat a la butxaca en algún moment 

i... qué sé jo, potser les dones si volem filis és per egoisme. Jo mateixa el desitjava per 

abcó, per lligar el meu home, i qui sap si l'hauria lligat, perqué també hi han homes que 

es riuen deis lligams» (23). Sembla, per tant, que k narració s'mstal-k en les matebces 

coordenades que caracteritzen, almenys fins al penúltim capítol. Historia d'una noia i 
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vint bragalets. No obstant aixo, i com a la noveMa, la cloenda presenta un gir que 

exposa el fons ideológic subjacent sota una forma que en principi no el suggereix. 

Consol, de fet, no té relacions sexuals amb cap home que no sigui el seu marit 

(en una escena, d'altra banda, eUdida del relat, sobreentesa mitjan?ant l'espai buit que 

queda entre Panada cap a casa al vespre i els pensaments de la protagonista l'endemá al 

matí, mentre l'home encara dorm); i la seva darrera carta es tanca amb una sanció 

evident del matrimoni — î, de retruc, del model social que materialít2a— a través 

d'aquests mots destinats a Faraiga: «creu-me, no et divorcüs pas» (26). És ciar que, 

entremig, s'han representat positivament tant la dimensió mes lúdica de la vida modema 

amb referencia ais sectors benestants i a les classes mitjanes (eb banys a la platja de 

Sant Sebastiá, les hores al sol, l'estiueig a la costa, les sortides noctumes — âmb les 

inevitables cigarretes, les copes i els balls—, els passeigs per mar amb canoa, etc.) com 

la participació activa de les dones en aquesta vida. 

El mateix passa en el segon relat del volum, iguahnent Uigat, des del pimt de 

vista técnic i ideológic, a les formes i ais valors tradicionals. «Cor lleuger» es presenta 

amb la convenció del dietari fortultament obtingut i posteriorment pubUcat: «Aquest és 

el diari d'una noia "bien" mes o menys ingenua. El vaig trobar abandonat l'estiu 
passat en una taula de l'Orxateria Valenciana del Passeig de Gracia i el reprodueixo 
exactament, només que corregint-hi l'ortografía, bastant deficient, i posant-hi algún 
punt i alguna coma de tant en tant» (27; la cursiva és a Porigmal). La versemblan9a que 

es busca mnb aquest nKcanisme és reforjada per la remissió a un tipus social i a un 

espai fisic immediatament identificables, desenvolupats textualment peí retrat que Pili, 

la narradora protagonista, de vint-i-tres anys, du a terme d'ella matebca i de I'entom 

social en qué es mou; fonamentahnent, la joventut d'una colonia d'estiueig l'ocupació 

principal de la qual son les diversions i, sobretot, el flúteig. L'interés que Pili manifesta 

per diversos xicots amb l'objectiu de fer veure que no está enamorada d'Albert (l'home 

de trenta-tres anys amb qui va sortir fa dos estius); les activitats a qué es dediquen i, en 

concret, les tardes que passen al ter clandestí organitzat peí mes *'modem" (i ric) de 

tots, Tom Casacoberta; l'embarás de Margarida Andreu, mes escándalos de l'habitual 

perqué l'afectada no sap segur quin de tres nois n'és coresponsable; l'equívoc que 

deriva en el prometatge for?at de Pili i de Tom, i el rebuig d'aquesta en la cerimónia, 

acaben amb el happy end de peí-líenla nord-americana que la noia havia somiat: el 

matrimoni amb Albert. La modemitat, d'aquesta manera, queda reduída a la pátina 
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superficial qm aporten ramblentació, la caiacteritzacié extema deis personatges i el to 

general, intranscendent i desenfedat, de la narr»i6, els ^quals,- entre altres, son 

exemplifícats en un fiagment com aquest: 

AllKrt quedava molt M. És a dir, queés. molt M, Fa iufr la doaa ípe pwta al 
«s te t . Té unes mapiffiques dsB& bfaitpes i riu sovint Gasta unes espltedües -
robes angleses. No duu eí capdaniunt deis á t s cyemats de la ci^rreta, Sap beure 
Hcors. Sap escoHir-se les caiaises i íes corbates. Enraoaa una mica de cada cesa i 
mai no es posa en sí manen els uns o els altres i en si la crisi té la culpa de tot. [...] 

Bé, bé, paré, Pili, tu t'enred^ i no hem quedat que estaves disgustada, perqué ell 
ha vingut a estiuejar wqüif Ikmss a deía^tiar-ho. Albert és prí íais i& I té el cor 
dur. Crm que no s'«its»iteix ñd l í i imt Jo w vaig provar mai de plwar-i, pwqaé . . 
plor» a un borne ho trabo cursi i poc segle viat, p a d creo que te llájplmís de les , 
dones no l'han de a>mmoure. 

M'han dit que es passa les nits o les matinades ais Cabarets. Jo quan m'ho van 
dir vaig cmtestar que molts adr<^m també se les hi passaven, i aixé no volia dir 
res. AleshíMs van n&^it qm ell se fe M passava m awipMiyk, i vaig tcanar a 
resp«»íte que els «fropiws tembé *^íodÍ8a esfaf accsnpaapts i que aixé lampoe 
volia dir r « ; i llavtffs van precisar que la "canpanyia" d'Alfaat em «na mitja 
vedette d'un t«itre de revistes. Vaig respostejar, encara, que ho trobava molt poc 
modem, perqué tenia entes que aixó ho feíen des deis fabricants de Sabadell fins ais 
polítics mes de moda, pero m el fons em va fer una certa rabia. . 

No cree que a ía mitja vedette, Albert, li parles de literatura, ni de pintura, ni de . -. -
música, ni de res de tot eí que em f«rla%'a a mi. De qué li devia parlar? De qué es pot 
parlar amb m a mitja vedette? No sé si s'M pot parlar d© pires coses; te mítgeg 
vedettes enfenen molt en política. Ara que amb mi altamava te sessions de conversa 
amb altres sessions, i amb la mitja vedette no te deu alternar i deu fer sessions . : 
contfaues. 

Cree que ha variat de mitges vedettes diverses vegades i que fins n'ha íinguda •\- ^ ' , 
mes d'ima alhüra. És im xicot de recursos... económics i com que és atigínyer » la -
telegrafía li tira no m'estratiyen les seves aficions ni les .seves corrents a fer sessions 
alternes i, sobretot, continúes. 

[...] —Bé, el cert és que Albert ve a passar l'estiu aquí, que aixó em molesta 
bastaíit i que he de fer veure que íairt se me*n dona i [...) que no m'interessa i que 

_ . perqué fins ell n'arribi a estar .segur m'hauré de buscar algún altre "flirt", I aixó em ~ 
sap greu perqué m'havia proposat descansar una temporadcta, que bé me la mereixo. 
El "flirtejaf sm. desmillora bastant, i després el metge de casa diu que tinc anemia í 
m'atipa d'aixarops i vins reconstituents. 

El "flirt" d^gasta molt És un treball molt cerebral, i ais que "flirtegem" ens 
passa com ais inteMecluals, que acaben recomanant-nos que descansem un quant 

" .• t S B p s . ( 3 i - 3 2 ) - " ^ 

A l'altre extrem d'aquest plantejament, perd des d'una exagerado pafaMela de 

determinats aspectes, es trolm «Diálegs», de Carme Montoriol. Datat a Bogues el 

setembre de 1934 i incios a Dhmenge de juliol, el relat de la dramaturga s'estructura en 

§mm de diverses converses entre dues dames d*una colonia d'esíiueig, la senyora Tort 

i la senyora Pastor, L'arribada d'una veínajove, atractiva i bailarina de professió, és la 

novetat <pw centraliíza uns iatercrovis verbals on els prejudicis i la tópociesa de 

ranomenada bom societat s'e:^osen de maiiem nítida. I n nom de la dignitat i de la 

moral tradicionals, les dues senyores es dediquen a la xafarderia i a la calumnia amb 



referencia a un personatge Fúnic pecat del qual és no entrar en el seu joc. Així, de les 

prevencions iniciáis, associades amb la feina de la nouvinguda, passen al despit peí que 

consideren la indiferencia orgullosa de la noia, que es limita a fer la seva vida sense 

empipar ningú. El fet que es Uevi d'hora els fa sospitar que no se n'ha anat a dormir i 

que acomiada una previsible companyia masculina; que tingui un posat discret, vesteixi 

púdicament i no es pinti, les índueix a qualificar-la de vanitosa i falsa; que prengui el 

sol, encara que sigui amagada de la vista de tothom, genera la deducció que ho fa nua i 

la voluntat d'avergonyír-la; la seva actitud humil a missa suscita suspicácies de 

fíngiment, el desig d'entrar a casa seva per veure com té les coses i í'úisult directe, 

sense cap justificació i amb ostentació satisfeta de la pitjor de les educacions; el 

descobriment que el fiU petit d'ima de les senyores li ha escrit una carta, fínalment, 

suposa la immedíata culpabilítzació de la vetoeta i la decisió d'engegar una campanya 

de recoUida de firmes, amb l'ajut del capellá, per fer-la fora del poblé. La cloenda del 

conté, on les dues dames fentasiegen sobre l'éxit de la seva iniciativa, rebla el clau del 

contrast entre el que diuen i el que fen i acaba de mostrar la realitat auténtica de la gent 

"honesta", únicament interessada a eliminar tot alió que s'escapa del seu control: 

[«]Goso esperar que no em sCTá difícil de recoUir signatures! 
— P̂ot pujar-hi de peus. Totes les amigue li feran costat 
Perd, i després...? 
—Elevaré la queixa coMectiva a Talcalde i, ell, que resolgui, en nom de la 

moral. 
Si no & l'expulsió, aquest pas significa la vergonya. I em sembla que la veSneta 

és molt sensible a la vergonya. Ens estalviam d'arribar a l'expulsió. 
—Oh, n'estic s^ura, jo també! Desapareixerá, sense deixar rastre. Pero, sap que 

ha tinpit una paisada genial? Permeti'm que Tadmlri. 
—Molt agraida. I on proposo de festejar el meu triomf amb unes bailes 

noctumes, en aquest mateix jardí. 
—Sinohitenenelatócitat! 
—^L'iMtaninarem a la veneciana. No massa ja-ofiísament La fosca té els seus 

adeptes, 
—Jahoa-ec! 
— Î, al meu menut, li caldra distracció. Invitaré el bo i millor deis estiuejants. 
—Si hi vénai les noies Quadres i les Rodoreda, té la partida guanyada. 
—Deixi-lesfer! 

-D'elles em refio. 
—El seu fill oblidará... la matebca nit; n'estic segura. 
—QueDéurescolti. 
—No son gens esquerpes, aqüestes noies. Amb l'avantatge de pertányer a la flor 

i nata de la bona societat.» (113-114) 

La narració invertía, d'aquesta manera, les ídentificacions habituáis entre un 

determinat tipus de dona i un cert capteniment. L'exageració esperpéntica de qué eren 

objecte les teóriques representants de la decencia concloTa amb el fet que, com 
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s'infereix de la citació, no només acceptaven el que criticaven, sino que ho potenciaven 

descaradament sempre que s'avingués ais seus interessos. El reduccionisme en qué 

revertía el procediment responia a una fimció crítica clara i intencionada, emfasitzada 

per la via de la hipérbole corrosiva, amb relació a la comprensió mecánica de les coses 

(a ratribució directa de sentit sense qüestionar els falsos esquemes subjacents) respecte 

de les figures femeninos. La data del conté i la seva diferencia considerable respecte de 

la resta de producció de Montoriol remeten, en conjunt, al context polític particular que, 

un mes després de la redacció del relat, va deixatar les seves tensions. 

L'última noveMa d'autora publicada l'any deis fets d'Octubre va posar sobre la 

taula la complexitat d'alló que «Diálegs» i Historia d'una noia i vint bragalets (en el 

segon cas, amb la continuitat d^Home i dona) van optar per tractar en esquema, a través 

de la sátira i en negatiu o mitjangant la fi-ivolitat. Les algues roges va constituir el zenit 

de la trajectória de Maria Teresa Vemet i, per motius diversos, és la representació mes 

significativa del procés que havia tingut Uoc al nostre país, fíns al moment de l'edició 

del títol, amb relació a la literaturització de la condició femenina per part de les 

escriptores. 

2.2.2.3. Vernet, novehlista deis anys trenta: 'Les algues roges % punt d'arribada d'un 
projecte literari i d'un trajéete col'lectiu 

Datada «Novembre-desembre 1933», l'obra guanyadora del Premi Joan Crexells 

de 1934 té el seu nucli argumental en la relació entre Isabel Doménec i Marma, una noia 

de classe baixa enviuda per la passió propia i per l'egoisme de la seva mare. El relat 

d'aquesta amístat es desplega en diverses direccions que, a banda d'entroncar amb els 

ebíos temátics básics de les noveMes de Montoriol, de Muriá i d'Arquímbau (i d'una 

parí de la narrativa rodorediana), mostren una clara continuitat, en mes d'un sentit, 

respecte de les narracions anteriors de Vemet. Mes enllá deis aspectes concrets, 

ressalten quatre components generals. En primer lloc, s'hi reprenia la historia del 

personatge central d'«El perilb> un cop recuperat el camí de la vida serena d'estudi; és a 

dir, després que decidía no casar-se amb Claudi malgrat haver-hi tingut relacions 

sexuals. En segon lloc, Fambientació a la capital catalana i a París —una ubicació dual 

ben familiar—consolidava el decantament cap al barcelonisme (en sentit conceptual, 
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