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3 . L A RECEPCIÓ CRÍTICA: DESCRIPCIÓ, EVOLUCIÓ I SENTIT 

Si bé sembla inqüestionable que la resposta a la petició concreta d'una noveMa 

d'autora constitueix un deis fectors explicatius de la narrativa femenina de preguerra, 

també és cert que, inicialment, la demanda no fou ni precisa ni generalitzada, 

probablement a causa de les circumstáncies que afectaven el genere noveMlstic. En el 

període d'acoblament que van significar els anys 1925-1928 , s'entén que els reclams 

específics fossin escadussers. El marp de 1927, Josep M. Boronat va protagonitzar-ne 

una de les poques manifestacions localitzables a la premsa en declarar que esperava que 

el cas de María Teresa Veraet animes altres dones a escriure.̂ ^^ La seva figura, molt 

elogiada com a talent prometedor després de la publicació de María Dolors, á'Amor 

silenciosa i d'Eulália, hauria estat una coartada ideal per a la proliferació de comentaris 

similars. Les valoracions de qué fou objecte, en canvi, van anar per altres camins, mes 

relacionats amb els interessos relatius a la represa general de la noveMística i ais 

probiemes que l'atenyien que no pas amb el desig de sumar-hi noms de dona. 

El pas de 1928 a 1929 va marcar un punt d'inflexió ciar en aquest sentit. Va ser 

a partir del tombant cap a la década deis trenta que el fenomen va prendre impuls, 

perqué van anar sorgint autores que, encara que majoritáriament concentrades en altres 

modalitats de creació prosística, encaixaven a la perfecció —com a mínim des de la 

perspectiva deis agents mes oberts de la cuUura nostrada— en la voluntat d'una 

modemitat redefinida a partir d'aleshores. Akó va afectar la recepció de la producció de 

Vemet, en part per l'evolució que va anar experimentant, adscrivible al matek corrent 

de transformació, i en part pels parámetres estimatius (a favor o en contra) que van anar 

préñenteos. 

Aquesta direcció s'havia de perfilar molt mes de 1933 en endavant, en el marc 

de les Iluites peí poder, a tots els nivells, de les esferes publiques. Després de les 

V. J. M* Boronat, «Entom á'Amor silenciosa», ED, 9-111-1927. El fragment concret ha estat citat a 
propósit de Carratalá (v. 1.3.2.4.1, nota 517) i se n'acabará d'aclarir el sentit en el comentari de la 
recepció de l'obra de Vemet (v. 11.3.1). 
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eleccions del novembre, amb la victoria estatal de les dretes i rincrement de la seva 

for^a a Catalunya, la promoció de tes noveMes de les noves plomes femenines —^ue 

havien anat optant peí genere, cal fer-ne memoria, simultániament a la configuració i a 

la consolidació de determinades iniciatives polítiques, socials i culturals— va esdevenir 

tma psqu imiKJrtant de la reacció deis sectors catalanistes i esquerrans reagrapats, 

sobretot per part d'algunes personalitats úiteMectuals; va viure, així, un auténtic boom, 

integrat també per racoUida deis llibres de narracions i d'altres menes de prosa. 

Els fets d'Octubre i les seves conseqíléncies, pero, van alterar indefectiblement 

la dinámica, de manera paraMela a com havien modifícat la producció. Igualment tocat 

pels esdeveniments^ tot i que en menys grau que els ámbits directament knplicats, el 

món de la cultura estricta va continuar desplegant algims esfor^os interessants, per bé 

que iimitats a les possibilitats quantitatives i qualitatives de les olaes de les escriptores. 

La conjuntura de les eleccions del febrer de 1936, amb la lógica ardéncia de la qüestió 

política, es va simiar al replegament numéric i ideológic de la narrativa femenina per 

diluir I'ampli i significatiu atest del periode anterior. L'alíament fcisista, óbvian^nt, 

no va contribuir gens a una hipotética recuperació i, no obstant aixó, la continu'ftat de la 

vida cultural a pesar de la guerra, un cop restablerta tma certa normalitat dins de 

Texcepcionalitat de la situació, va permetre un dmmi pie de Fatenció crítica a la 

narrativa d'atitora Just l'any abans de la derrota de 1939. 

3.1. L'ESTTMACIÓ DE MáRIA TERESA VlMNETCOM A PSIMERÁNOVEL-USTA (1926-1929) 

El 1926, en la primera intervenció crucial per tal que Vemet esdevingués u ia 

ploma a teñir en compte en la jove noveMística catalana, Fawan i Mayoral detallava el 

component de María Dolars que havia aconseguit contrarestar la distracció amb la qual 

havia miciat la lectura; en fejqjHcació, el crític feia unes observacions rellevants per 

comprendre un deis factoK de f óptima valoració de Tescriptora des del principi: 

[...] [DJe sobte una bella jfrase nítida ¡ harmoniosa ens fíxá l'atenció. Amb interés 
creixent continuarem llegint i la nostra joia augmentava en descobrir noves 
exeeMéncies d'aquella prosa. I fíníem la lectura, convea§uts que tením una nova 
escriptora de gran mérit i bell esdevmidor. 

[.,.} Mtm ací, galrd)é saise defaílences, una prosa narrativa exceHent; amb 
raríssimes qualitats de sobrietat, de concisió, d'harmonia. Finameat acolorida, 
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subtilment evocadora; reveladora en l'autora seva d'una sensibilitat exquisida envers 
les qualitats mes delicades i espirituals del paisatge.̂ '̂* 

En una lógica perfectament inscrita en el context del moment (il-lustrada per les 

coincidéncies deis crítics, malgrat les seves diferencies ideológiques), la manera 

d'escriure de Maria Teresa Vernet, les qualitats de la seva prosa, van sustentar en part, 

també, les ressenyes laudatóries de Doménec Guansé i de Manuel de Montoliu. Si 

aquest darrer subscrivia obertament alió que Parran havia assenyalat —«la correcció i 

elegant nitidesa de l'estil de la novella escriptora»—el prúner hi dedicava gairebé 

l'espai complet de la breu nota sobre la novel-leta: «"La NoveMa d'Ara" ens presenta 

amb María Dolors ima nova escriptora: Teresa Vemet. La prosa adolescent de Teresa 

Vemet ens apar ja ordenada i precisa. De vegades té ima seductora musicalitat. Fa goig 

de descobrir en l'esplendor sideral del nostre cel d'avui estéis com aquest, tímids i 

indecisos, pero que comencen a brillar amb una Uum moh pura».̂ ^̂  

El tractament de la temática amorosa, directament relacionat amb el sexe de 

l'autora, va constituir l'altra clau de la positivitat deis comentaris: 

Pero el que mes sorprén tractant-se d'una dona, és, ultra aqueixa rara qualitat de 
concisió i harmonía, el do exquisit de mesura en l'expressió deis sentmients. I és que 
el sentimaitalisme i la sensibilitat son antagónics. En la sensibilitat hi ha sempre una 
gran proporció d'intel-ligéncia que el sentimentalismo no conebc. Allá on molts 
escriptors, no ja femenins, sino masculins, es donarien al desbordament sentimental, 
Maria-Teresa Vemet serva sempre una divina mesura.̂ ^̂  

L'apreciació de la contenció sentimental recol2ava sobre tres aspectes básics 

interconnectats. En primer íloc, la identificació apriorística de la literatura produida per 

dones, salvant comptades excepcions, amb l'ensucrament que, vuit anys després, 

Rossend Llates havia de definir, en Fámbit de la poesia, com «aquell nyeu-nyeu tan 

excessivament característic de l'estil femem' de la nostra terra»̂ *̂ — îma equiparació 

evident en la referencia de Parran a la sorpresa per la correlació de la sobrietat 

sentúnental i l'autoria f e m e n i n a — E n segon lloc, i en estret Uigam amb el punt 

J. F. i M. [J. Parran i Mayoral], «Una nova escriptora catalana», LVC, 7-IV-1926 [matí]. 

M. de Montoliu, «Teresa Vemet. Maria Dolors ("La NoveMa d'Ara")», LVC, 23-V-1926 [matí]. 

Doménec Guansé, «[Les Lletres]», RC, n. 23 (maig 1926), 568. 

J. F. i M. [J. Parran i Mayoral], art. cit. 

V. 1.3.2.1 (i la nota 276 per a la referencia). 

L'abséncia d'aquest defecte fou, recordem-ho, una de les valoracions rellevants, per exemple, amb 
relació al teatre de Montoriol (v. 1.3.2.3). 
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anterior, l'éxit de la literatura rosa (en qué s'havien destacat ja, al costat d'alguns autors, 

nombroses escriptores estrangeres, algunes de les quals comentaven a ser traduides al 

cátala en les coMeccions de creació recent) i, dones, la preferencia per la lectura d'una 

noveMa caracteritzada, segons la visió crítica de la inteMectualitat, peí sentimentalisme 

de baixa volada — ûna visió recolüda per l'autor, indirectament, en la seva 

contraposició d'aquest a la sensibilitat—. Finalment, la coexistencia, en el període, de 

diferents models noveMístics i les defenses o els atacs de qué foren objecte per part deis 

diversos sectors culturals —dins deis quals Parran i Mayoral (d'orígens noucentistes) va 

propugnar a ultranza el classicisme, la gentilesa i la inteHigéncia en contra del 

romanticisme, del plebeisme i de l'instmt?^° 

La represa recent del genere noveMístic i, per tant, la idoneitat del moment per 

ais nous escriptors acaben de configurar el context que explica, almenys parcialment, 

l'entusiasme de l'autor de Diálegs crítics i les valoracions de Montoliu i de Guansé. 

María Dolors descobrk, segons els seus criteris variables, una esperanza per a les 

lletres catalanes, estava redactada en «una prosa ben escrita»^ '̂ i, per contrast amb la 

literatura femenina mes habitual i amb els deixataments de la noveMa de consum o deis 

productes presentats amb determinats avals estétics i genérics, desplegava unes qualitats 

vistents: correcció, mesura i bon gust. 

Aquests trets entroncaven a la perfecció amb les posicions culturáis tant de 

Parran com del crític católic de La Veu}^^ El 1927, el primer insistía en l'apreciació 

sobre l'obra vemetiana en uns termes diáfans: 

[...] [Ija ens penetra la insólita harmonía de la frase, la concentrada í mesurada 
expressivitat i aquell —qualitat raríssima entre nosaltres— ciar destríament de les 
idees, de les imatges i deis esdeveniments, l'ordre per tot que només sap establir ima 
intel-ligéncia afinad i poderosa. I vers mitja j^gina, una evocació tan fina, tan justa 
i pudorosament laica d'escena, de persones i de paisatge, que ais fa estremir 
d'alegria [...]. 

Oh, goig, aquelles qualitats d'inteMigéncia, de mesura i d'ordenada elegancia 
que tant preem i trobem a mancar, hi ha una escriptora, una desconeguda, qui les 
posseefac en un grau tan fi. No importa la insignificancia de l'assumpte, les 

V. J. Parran i Mayoral, «La literatura. A la llum de les idees», MR, n. 8 (agost 1927), 327-335; ídem, 
«La responsabilitat de la dona», LVC, ll-VI-1931 [vespre]; ídem, «Clemencia Isaura i Miss 
"Dallonses"», LVC, 20-VI-1931 [matíj i ídem, «Ser huma, ser home», ZFC, 26-VI-1931 [vespre]. 
Aquests articles demostreí que el paper de descobridor i mentor de nous taleots femenins exea-cit peí 
crític tenia una clara cohermcia amb la seva ideología i amb la seva concepció de la cultura 

ídem, «[Próleg>>, A: Amor silenciosa, de Maria Teresa Vemd (Barcelona: Central Catalana de 
Publicacions, 1927), 11. 

En el cas de Guansé, la nota era massa breu per deduir-ne res a i aquest soitit 
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inexperiéncies. Escriptora tenim, i gran escriptora. I seguim Hegint amb confian9a, 
ja segurs d'anar trobant, joiosos de trobar a cada punt, fines pmetracions en les 
animes, imatges belles, sóbríes evocacions on s'agermanen veritat i poesia; i la 
paraula, enérgica i delicada; el gust, peí mot familiar i elegant alhffl-a, exacíe i liric; 
la dicció grega de beutat i saena gracia, llatina de resplandent justesa.̂ ^^ 

L'esment elogios de les «fines penetracions en les animes» i de f agermanament 

de veritat i poesía, que ja havien aparegut amb una formulació similar en l'article de la 

primavera de 1926, indiquen mequívocament la mena de noveMa (combinació de 

psicologisme i lirismo, amb factura clássica en el to) per la qual es decantava l'autor. 

Montoliu va ratificar l'estimació del seu company de redacció tot incidint, precisament, 

en les expectatives que el volum generava respecte de la hipotética aportació de la nova 

autora a aquesta modalitat narrativa. L'argumentació, en destacar tant la discreció en el 

tractament de l'erotisme com la humanitat deis carácters per la seva idealitat, també 

delata, simultániament, la ideología del ressenyador: 

Bell comengament d'una carrera literaria aquesta gantil novelfeta de Na Term 
Vemet Concebuda dintre el genere líric-sentimental, l'autor tanmateix ha sabut 
posar límits del mes discret bon gust a l'efiísió del lirisme erótic deis seus 
personatges i ha pofilat les siluetes amb delicadíssims contoms d'una idealitat tota 
humfflia. Jo m'aÁÉreixo de tot cor ais mots tan justificáis d'elogi amb qué el meu 
dilecte company Parran i Mayoral va saludar dies ha en aqüestes columnes l'aparició 
d'aquesta obra, revelado d'un temperament exquisit d'artista, prometedora de ñmts 
assaonats. [...] Teresa Vemet es destaca per la penetrado de la seva visió de la vida 
interior de les animes. En la seva obreta, tan escassa d'esdevenimaits extems, «:upa 
la major part de l'espai la penetrant observado del joc amagat deis sentiments i deis 
pensaments deis seus personatges; i tot fa esperar que la literatura catalana tindrá en 
la novella escriptora una notable escorcolladora d'ánimes i una poetessa que sabrá 
unir el sentiment líric al mes delicat análisi psicológic. Podriera adduir molts 
passatges de la seva novel-leta en confirmado d'aquestes qualitats que o-eiem 
descobrir en l'escriptora que s'acaba de revelar. Pero ens acontentarem saludant 
efiisivament aquesta revelado d'un nou talent que mereix, si mes no, un mot 
d'encOTaíjament sincer i entusiasta.^" 

Malgrat la desitjable progressió vers el psicologisme, la inscripció de María 

Dolors en el genere sentimental era mes que acceptable, en el panorama de 1926, per 

raons mtratextuals i extraliteráries. L'obreta tenia l'interés de descobrir im talent 

potencial que podia contribuir al desplegament productiu de la noveMa catalana i, 

albora, encara que no es constates explícitament, d'exercir una ftmció literariocultural 

que permetien albnar la idiosincrasia del text, el fet que l'autora fos tma dona i la 

importancia de la narrativa femenma en les cultures europees. Estimular la vocació de 

J. Parran i Mayoral, op. cit, 11. La citació pertany a un nou relat de la troballa de 1926, contingut en la 
presentado de la segona obra de Vonet. Po* a la únbricació del próleg m el context del moment, v. 
Campillo 1986: xiii-xiv. 
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Maria Teresa Vernet, dones, tenia diversos sentits. La regularitat productiva i la 

progressió de l'escriptora van comengar a confirmar-los molt aviat. 

De manera subsegüent al fet d'haver catapuhat la personalitat de Vemet al 

centre de l'esfera cultural l'abril de l'any anterior i d'haver-li reportat un nombre 

important de llegidors. Parran i Mayoral va encoratjar la revisió i la publicació á'Amor 

silenciosa el 1927.̂ ^^ Quatre diaris importants (La Veu de Catalunya, El Dia de 

Terrassa, Diarí de Sabadell i La Publicitat) van donar noticia de l'aparició del Ilibre. El 

rotatiu de la Lliga va reproduir parciahnent la presentado de Parran; Art Novell i El Dia 

van publicar jfragments de la narració.̂ "'̂  L'aval que suposava el próleg i la difiísió de 

qué va gandir la noveMa van fer que aquesta tingues «un éxit molt falaguer»;̂ ^^ en son 

proves fefaents la segona edició que s'anunciava poc després i la dilatado temporal del 

succes. 

Al costat de l'aspecte purament comercial i de la bona acoUida d'un públic que 

havia d'anar-ne seguint les entregues noveMístiques —dos elements importants en el 

panorama de la segona meitat deis anys vint—, Vemet assolia un ressó crític que en va 

constituir el bateig oficial com a autora i que va suposar l'afermament de l'ampliació 

deis seus horitzons culturáis (la qual, inicialment. Parran havia materialitzat en difiísió i 

vendes i havia augurat, també, en termes de possibilitats literáries). La millora técnica i 

el salt genéric que representava Amor silenciosa respecte de Maria Dolors en foren dues 

de les claus de volta, pero expliquen només en part que fos ressenyada en uns termes 

altament positius per gairebé una desena de crítics des de plataformes de primer ordre. 

M. de Montoliu, art. cit. 

En una entrevista de 1930, la lletraferida declarava que havia redactat Maria Dolors i havia esbossat 
Amor silenciosa simulíániament, ais setze anys; que la segona la va refer seguint el consell del seu 
descobridor, i que el comentari de Parran a La Veu, «el primer article que em va ésser dedicat», va 
procurar-Ii «molts lectors» (Modest Sabaté, «Una conversa amb Maria Teresa Vemet», i FC, 19-VII-1930 
[vespre]). 

V. [J. Parran i Mayoral,] «Amor silenciosa de Maria Teresa Vaneb), LVC, 15-11-1927 [matíj Maria 
Teresa Vemet, «Amor silenciosa», AN, n. 39 (mar? 1927), 13-15 (tot i que no hi consta la referencia, es 
tractava deis passatges en qué la protagonista vetlla el seu estimat mort), í ídem, «Amor silenciosa 
(Fragment del Primer Capítol)», £ A 8-111-1927. 

Citació pertanyent a í'última referencia de la nota anterior. 

En va sortir un anunci el 8 de maig de 1927, per exemple, a La Veu. Tres anys i escaig després, la 
propaganda de l'obra a la premsa, cosa que demostra que es continuava venent, encara captava l'atenció 
del públic amb aides com aquesta: «La millor noveMa de Maria Teresa Vemet» (anunci del 24 d'octubre 
de 1930 a ZaiVau). 
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A mes deis periódics a qué l'autora havia estat mes Iligada —com la revista 

juvenil o La Sardana—, van parlar á^Amor silenciosa Joan Oliver i Armand Obiols des 

de Diari de Sabadell; Joan Alzina des de Ciutat (Manresa); Doménec Guansé des de 

Revista de Catalunya; Josep M. Boronat i Alfred Gallart des d'El Dia de Terrassa; 

Octavi Saltor des de La Veu de Catalunya; Josep Roure i Torent des de La Nova 

Revista, i Tomás Garcés des de La Publieitat.No cal dir que era radicalment diferent 

que hi paressin atenció plomes i tribtmes com aqüestes que no pas pocs crítics, encara 

que prestigiáis, o les revistes de joves (sempre potenciadores deis nous escriptors) i les 

plataformes d'abast restringit (normalment dedicades al seu univers particular, 

associatiu o de la mena que fos). La pujada resultant de Vemet en el ránquing cultural, 

les possibilitats que abcó generava i les portes que se li obrien engrandien molt les seves 

perspectives. Peí que fa a les mes immediates, l'escriptora passava a formar part de la 

llista de signattires possibles de publicacions en les quals no havia coMaborat i 

guanyava en conebcement per part del públic —és a dir, en vendes potenciáis i 

seguidors (dos efectes que ja s'havien donat grácies al "descobriment" inicial de La 

Veu)—Potser mes important encara, adquiría existencia i protagonismo en l'ámbit 

de la cultm-a amb majúscules grácies a la quantitat i a la qualitat de les valoracions. 

La crítica va saludar unánimement el talent de l'autora i va estar d'acord a 

assenyalar el volum com tm punt de partida en la seva trajectóriá narrativa. El fet que 

alguns ressenyadors ignoressin (en el doble sentit del mot) l'existéncia de Maria Dolors 

és molt significatiu tant de l'aven? literari que marcava la nova entrega com de la 

projecció pública assolida per l'escriptora en menys d'un any.̂ *' Certament, els 

articulistes no van deixar d'indicar nombrosos defectes en l'obra, pero hi va haver plena 

coincidencia amb el próleg de Farran en Fatribució benvolent de les falles a una 

Aquests son els noms i les publicacions de qué tinc constancia a partir deis buidatges. 

^ Per a l'extensió de les seves coMaboracions literáries a la premsa, v. VI.4.7. 

AMna, p a exemple, comentava la seva ressenya afirmant el següent: «Aquest primer llibre de Maria 
Teresa Vemet, se'ns ha mostrat nou i bell» (J. A. [Joan Alzina], «Amor silenciosa», CI, n. 11 (mar? 
1927), 68); Guansé, tot i que havia parlat en el seu moment de Pobreta de 1926, també es referia a Amor 
silenciosa com a primera novel-la, probablemoit per raons formáis, genériques (v. Doménec Guansé, 
«Amor silenciosa, de Maria Teresa Vemet», RC, n. 34 (abril 1927), 418-419). En realitat, els únics que 
consideraven el precedent editorial eren Parran, que confirmava les seves impressions iniciáis sobre el 
geni de l'autora, i Saltor, el qual incidía en la diferencia de qualitat entre els dos textos (v. J. Farran i 
Mayoral, op. cit., i Octavi Saltor, «Amor silenciosa, noveMa de Maria Teresa Vemet», LVC, 12-III-1927 
[matí]). 
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formació en procés.̂ '*̂  Els elogis van concordar en el potencial literari que Amor 

silenciosa posava de manifest (amb vista al qual la joventut de Vemet era tota una 

esperanza); en especial, atesa la seva bona base, subratUada, entre altres, per Oliver: 

Maria Teresa Vemet acaba d'oferir-nos amb Amor silenciosa, un llibre concebut 
amb un superior instint de novel-lista, escrit amb bon gust i condicionat per una 
cultura jove i positiva. 

Teresa Vemet ha iniciat els seus passos damunt solides i afermades lloses. Quina 
enorme avantatge per ella! Passaran els dies i mai no haura d'arrepentir-se ni 
rectificar el seu primer moviment. S'inflaran les veles de la seva imaginació, es 
tensaran les cordes de son esperit, s'aflnará la seva visió introspectiva, s'enriquira 
son patrimoni intel-lectual i arribará el tanps que els seus fiaiits esdevindran áureos 
collites ben madures. Pero, lia d'enllá, no lí haurá calgut tombar de camí n¡ 
abandonar sos antics companys de viatge. 

La prolongació hipotética de l'obra literaria de la joveníssima Teresa Vemet és 
una línia recta i ascendent que va ebcamplant-se i enfortint-se. El punt de partida és 
Amor silenciosa. 

Cal compartir 1'entusiasme i 1'optimismo de Parran i Mayoral que ha prologat el 
llibre.'"^ 

Al costat de les qualitats estilístiques i lingüístiques de la prosa que produTa, les 

«solides i afermades lloses» a qué es referia el crític, com palesa la citació, eren el 

bagatge cultural i les condicions innates de la narradora. Aquest darrer aspeóte, que ja 

havia fet acte de presencia en les tres recensions de Maria Dolors, reapareixia ara, de 

diverses maneres, en tots els comentaris de la noveMa. Boronat, per exemple, escrivia 

que l'obra li semblava estéticament bella i reeixida des del punt de vista idiomátic.̂ '*^ 

Saltor, per esmentar-ne un altre cas, valomva la perfecció de l'estil i l'harmonia 

expressíva amb relació directa a la poeticitat del text, que enlla9ava sobretot amb la 

representació de l'espai extem abans de cloure el comentari amb expectatives de 

«realitzacions de primer ordre» per part de Vemet.̂ *^ 

El coMaborador de La Veu reconebcia, així mateix, la sensíbilitat de l'autora en 

l'estudi psicológic de la protagonista i en la interpretació del paisatge. Aquest 

component fou igualment destacat, deixant a part Parran, per Alzina, que va elogiar les 

ünatges del llibre (a desgrat de retreure'n la repetició ocasional) com a mecanisme de 

representació deis conflictes emotius deis pereonatges. També, molt especialment, per 

El mentor de l'autora va afirmar que aquesta havia «d'estudiar molt encara i molt tranquil-lameit i 
joiosa; i ha de poder envoltar-se de coses belles [...]; ha de poder cultivar el seu esperit i el seu eos (...]. 
Ha de viatjar més, molt més, i ha de conéixer ierres, persones, obres [...]», pero «escriptora tenim i gran 
escriptora» (J. Parran í Mayoral, op. cít, 16-17 i 11). 

Pere Quart [Joan Oliver], «Degotís», Z)S, 3-111-1927. 

V. J. M» Boronat, «Entom d'̂ /Mor 5//enc/oja>>, Í:A 9-111-1927. 

•̂•̂  Octaví Saltor, art. cit 
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Guansé; a parer seu, la qualitat de noveMa poemática de l'obra derivava, tanmateix, en 

problemes de materialització, fonamentalment atribuVbles a la lógica mancanga de 

maduresa creativa.̂ ''* Gallart, com ell, veia en Vernet una promesa literaria amb falta 

d'experiéncia, n'elogiava la sinceritat i li augurava un triomf defínitiu si aconseguia 

millorar i mantenir albora les seves virtuts literáries.̂ "*̂  Obiols va exposar una percepció 

similar, en una lúcida análisi simultánia de les falles á'Amor silenciosa des de la 

perspectiva de la seva construcció; igual que havia fet el tarragoní. Els comentaris 

d'ambdós, de manera mes rellevant, il-lustren el cercle vicios en qué es movien totes les 

critiques; delaten, en definitiva, la minimització deis problemes en virtut de les 

il-lusions que el llibre permetia concebre respecte de la producció de la novel-la a 

Catalunya, en el doble sentit formal i temátic, només dos anys després de la seva 

represa. 

La ressenya d'Obiols, una reflexió a situar en el context de 1927, apimtava 

directament a la forma (és a dir, al género literari): 

Ens trobem amb aquesta novel-la de M. T. Vemet, davant un caire de sensibilitat 
i d'intel-ligéncia novell a Catalunya. Al parlar de llibres primerencs d'autors 
intel-ligents, és precís —deixant un ampie marge de confianía— insistir, mes que en 
el llibre real i concret, en el llibre quiméric que hauria pogut ésser, que hauria estat, 
si un únperatiu, massa apremiant per ésser negligit, no l'hagués congriat tant de 
bona hora. [...] 

Amb comptada gait, a Catalunya, es pot ser exigent Amb Maria Teresa Vanet 
cal que ho siguem. {...] Presidim l'eclosió d'una sensibilitat i d'una inteMigéncia 
noves i son aquesta inteMigéncia i aquesta sensibilitat les que compten i les que 
resoldran les seves limitacions. Les pagines millors &Amor silenciosa, els capítols 
fínals, algunes notacions d'una veritable forga flaubertiana, ens deixen imaginar la 
noveMa que pot escriure Maria Teresa Vemet, mes disciplinada. Una novel-la tota 
d'un embat, com Adolf xopa d'intel-ligéncia, fina, no tant musculada, amb una mica 
mes d'aire, de llum i de color dintre una estrurtura mes dúctil. La novel-la de la 
inteMigéncia, en fi, —una novel-la que, malauradament, no té encara precedent de to 
a Catalunya.^* 

Ultra fer evidents la particularitat de la situació de la noveMística al nostre país 

(1'únperatiu «massa apremiant per ésser negligit») i una de les literatures referencials 

preferents del crític —el qual havia escrit, dos anys abans, que «és precís que els joves 

«La majoria [de problemes] ho son de composició, de manca d'experiéncia. És ficil d'observar, per 
exemple, que el llibre és desproporcionat. El primer capítol constitueix una sola novel-la, que poca cosa té 
a veure amb la resta del Uila-e. És, tanmatek, deis seus moments mes novel-lístics i apassionats. Després 
d'aquest capítol, l'acció alenteix molt la seva marxa. A mig llibre, l'acció s'ha estrraicat del tot, perduda 
sota l'espléndida florado del paisatge. En canvi, en arribar al final, pren un crescendo que, per 
comparació amb la lentitud anterior, sembla excessiu» (Doménec Guansé, art. cit.). 

V. Alfi-ed Gallart, «Amor silenciosa: Maria Teresa Vemet», ED, 9-V1-I927. 

•̂'̂  Armand Obiols [Joan Prat], «Amor silenciosa de Maria Teresa Vemet», DS, 21-111-1927. 

559 



prosistes catalans parteixin del principi essencial i absolut, ben determinat i 

perfectament resolt de que abans d'ells res no s'ha escrit a Catalunya en novel-la que 

valgui la pena. Si volen models, és precís que siutin a f o r a » — u n a valoració 

d'aquesta naturalesa exposa la manera com Vemet podia suggerir, des d'una 

determinada lectura que la contrastes amb la producció coetánia, I'inici hipotétic d'una 

via efectiva en el panorama narratiu autócton. 

Aixó trobava una altra justifícació, mes relacionada amb la idiosincrasia del text 

(amb el qué en lloc del com), en el fet que l'escriptora fos una dona. La recensió de 

Guansé es fíxava precisament en aquest aspecte: 

[...] [E]l llibre de Maria-Teresa Vemet té prou válua espiritual perqué pugui 
passar-se de petits detalls de "métier", i saludem joiosament, amb Parran i Mayoral, 
l'eclosió d'aquesta nova escriptora. Les nostres Uetres necessiten foría de la 
flexibilitat i gracia, de l'agilitat i delicadesa d'un esperit femení com el de Maria-
Teresa Vemet. Majorment quan, com ai el seu cas, no fa cap renuncia de feminitat, 
ans comenga amb un llibre que té, psicológicament, el valor d'una confessió.^'° 

Tal com estaven les coses, no era solament important que es fes noveMa en 

cátala i, segons cadascuna de les posicions critiques, d'una certa mena. Calia comptar, 

com en tots els altres generes (i encara que no hi hagués una crida generaíitzada a les 

escriptores catalanes), amb signatures femenines joves i de qualitat sufícient. 

Consegüentment, aquesta percepció s'havia de convertir en un deis arguments 

recurrents de l'óptima estmiació de les noveMes de Vemet, que compilen totes les 

condicions. 

L'aspecte de la «confessió» (el qual, com explicitava el coMaborador de Revista 

de Catalunya, no s'havia de confondre amb l'autobiografisme) insinúa l'interés 

d'obtenir una "altra" visió grácies a la literatm-a d'autora; és a dir, la dúnensió "interna" 

en el tractament d'ims temes i en la constracció d'uns personatges que estaven a l'ordre 

del dia literari per la via del psicologisme (en la ficcionalització de la condició genérica 

"̂•̂  ídem, «Facécies. Tomás Roig i Llop», DS, 15-1-1925. Després de consignar el plany generalitzat per 
la falta de noveMa i de novel-listes al país, en aquest article l'autor afirmava, aiíre altres coses, que <diem 
tingut novel-listes mancats que han escrit Ilibres que d'haver-se publicat en alguna nació una mica 
saturada —^Anglaterra, posem per cas, o Franca— haurien passat perfectament desapercebuts»; que «si 
tingues de donar un consell a un jove amic meu prosista, li daría per model la noveMa anglesa, la mes 
pura, la mes equilibrada, la mes profunda que mai hagi existít»; que «els nostres millors prosistes joves 
sempre han anat a fora. Duran Reynals, el nostre gran contista mort malauradament després d'un primer 
llibre femós que hauria d'ésser exemple vivent m la memoria de tots els nostres joves, es nodria de 
Flaubert i de Balzac i de France», i que «oitrem m temps de consciéncia i d'análisi i no a i temps 
d'improvisació desUorigada. Després de Dostoievski i de ftoust hauria d'ésser impossible a un jove autor 
llan9ar-se amb un llibre de l'esperit de Facécies, tan extemporani [...]». 
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que estava suscitant un extens interés sociopolític i cultural). Alzina ho va formular 

explícitament: «Dona bo de veure com des del camp de davant, es mostren amb la 

sinceritat que ho fa l'autora á'Amor silenciosa, tots els replecs del sentiment femení 

[...]».̂ '̂ En la mateixa línia conceptual, pero anant una mica mes enllá, Boronat 

afirmava que la noveMa de 1927 li havia fet guanyar una plaga literaria innegable.̂ ^^ 

L'article del redactor d'El Dia és remarcable sobretot per dos motius. D'una 

banda, prefigura l'element clau que l'adscripció a la modemitat havia de suposar, 

sobretot a partir de 1928, respecte de la valoració de les escriptores; des de la 

comprensió de la noveMa com «un deis generes literaris mes eminentment europeus i 

que albora es presten mes a retratar la psiquis profunda i a vegades desconcertant d'un 

tot nacional, de tot un poble»,̂ ^^ esdevé concretament significativa, en aquest sentit, la 

declaració que Vemet «amb aquesta obra es posa en un lloc preeminent en ia literatura 

femenina de la nostra generado»?^ D'altra banda, el text testimonia de manera 

indirecta la consciéncia del paper cultural que les autores podien exercir amb referencia 

al públic: la reconducció de les tendéncies de consum. 

Segons el punt de vista de Boronat, les noies de l'época llegien molt; a causa de 

malentesos o de la desconeixenga de productes millors, no obstant aixó, només 

devoraven literatura carrinclona, per la qual cosa seria un pas importantíssim que es 

decidissin a llegir llibres deis que sortien. L'articulista assegurava que ja ho feien alguns 

centenars de joves, entre les quals hi havia dones que no escrivien finit de la modestia, 

del temor o de l'abúlia. Era en aquest context argumentatiu que asseverava l'estímul 

que hauria d'exercir l'exemple de Vemet per nodrir, mes encara, aquell «bell estol de 

noies que escriuen, que fan versos o que com radnürable Maria Carratalá fan o podrien 

fer crítica».̂ ^^ El fet que aprofités la ressenya d'Amor silenciosa per blasmar la qualitat 

de les lectures de la joventut femenina, i, dones, per enllagar el problema del consum 

amb el tema de la producció, precisament a propósit d'una noveMa d'autora, demostra 

Doménec Guansé, art ciL 

J. A. [Joan Alzina], art cit; la cursiva és a l'orignial. 

V. J. M" Boronat, art. cit 

^" J. M* Boronat Recasens, «Articles literaris, narracions i noveMes», ED, 15-X1I-1925. Boronat la 
contraposava, en aquest sentit, a les modalitats de l'article literari, de la narració i de la noveMa curta 
(segons ell, m e n ^ transcendents I importants p& purament i exclusivamait literáries), tot plegat m una 
réplica a Mwitoliu que qüestionava la consideració del conjunt sota una sola etiqueta. 

l M" Boronat, «Entom d'Amor silenciosa», ED, 9-III-1927; la cursiva és meva. 
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la visió de la fiíncionalitat socioliterária de la novel-lística en qüestió. Les 

circumstáncies que I'any següent van afectar l'edició d'Eulália ho ratifiquen a 

bastament, i mostren tant l'encert d'aquesta comprensió del fenomen com la seva 

derivable efectivitat práctica. 

L'll de desembre de 1928, quan encara no feia dos anys de l'aparició d^Amor 

silendosa. La Veu de Catalunya donava noticia de la impressió i de la imminent sortida 

al carrer del tercer Ilibre de la «jove i notabilíssima escriptora»."'̂ ^ El 15 de gener, en el 

rotatiu barcelom' es podia llegir una altra nota en qué es declarava que «María Teresa 

Vemet, amb la seva noveMa Eulalia, la darrera coberta taronja de la biblioteca "A tot 

vent", és l'actualitat literaria d'aquests dies. I sospitem que no es tractará d'una 

actualitat efímera».̂ ^^ Tenien tota la rao. L'obra va aconseguir unes vendes 

remarcables; mig any després encara se'n parlava a la premsa; va teñir, amb 

posíerioritat, ressó a l'estranger, i va ser traduída al fi-ancés per Fierre Rouquette i 

publicada com a fiílletó a l e Pe///Ma!/-j'e//aw el 1933.̂ ^* 

Aquest éxit, que tenia dues de les seves causes en la popularitat i en el 

reconeixement assolits per Vemet amb els dos llibres anteriors, també va venir donat 

per l'edició de la noveMa a la coMecció que dirigía Joan Puig i Ferreter. L'autora es va 

beneficiar tant de l'ampli abast d'aquesta plataforma editorial com de l'aval extem que 

en suposava el prestigi En la direcció inverea, el reclutament de l'escriptora per part de 

Proa planteja reflexions interessants amb referencia a tres aspectes. Primerament, 

l'autora de María Dolors era un valor literari incipient, amb mérits innegables peró 

encara a les beceroles de la seva trajectória creativa, cosa que podia significar uns certs 

perills. En segon lloc, la Biblioteca A Tot Vent constituía una iniciativa recent que 

optava explícitament per la qualitat i, per bé que duia una bona marxa, es trobava encara 

en procés d'assentament (és a dir, que potser no estava prou consolidada per assumir 

determináis riscos). Finalment, Eulalia encamava, dins de la serie, el seté voltnn (en 

general), el tercer títol original cátala i el primer degut a la ploma d'una escriptora; en 

'̂ î&ío: V. 1.3.2.4. L nota 517. 

«Vida Literaria. Autors, llibres, projectes», XFC, 1 l-XII-1928 [matí]. 

«Vida Literaria», irc, 15-1-1929 [matí]. 

V. 1.2.2.2, nota 186; J. M. López-Picó, «Butíletins del temps», LNR, n. 29 (maig 1929), 413-415; P. 
Romeva, «Eulalia per María Ter«a Vemet», LNR, n. 30 (juny 1929), 518-519; [Marcel Brion,] «Vida 
Literaria. Marcel Brion parla d'Eulália de Mana Teresa Vemet», LVC, 15-11-1931 [matí], i «Vida 
Cultural. Sabem que... La noveMa catalana a l'estranger», LVC, 21-III-1933 [matí]. 
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conseqüéncia, hi adquiria un grau de representativitat important en diferents sentits.̂ ^' 

L'aposta de Puig i Ferreter era alta, pero no una aventura inconscient o una opció 

incoherent, ni respecte deis plantejaments de Feditorial ni en el marc literariocuhural en 

qué es va produir. Al contrari; era una maniobra intel-ligent denotativa d'una visió 

cultural i comercial definida. 

En aquells moments de demanda de noveMa i d'estímul general a la producció, 

la política d'Edicions Proa recollia, entre els seus objectius, la publicació deis joves 

autors catalans.^^ En la personalitat i en Fobra de Vemet conílu'íen també tres vectors 

—el sexe de Fescriptora, les caracteristiques de la seva narrativa i els éxits crítics i de 

mercat obtinguts— que entroncaven amb altres fins interconnectats de l'empresa (els 

que expliquen, per exemple, la tria de Manon Lescaut per a l'estrena de la col-lecció 

central): la voluntat de reconduir el consum literari mitjangant una oferta digna i 

atractiva, la captació de les dones com a lectores i el negoci (la recerca del públic).^*' 

L'autora d'Eulália representava un nom amb garantios en totes aqüestes direccions, una 

inversió especialment idónia i mes que segura. La correcció literaria havia estat 

assenyalada per la crítica; el reclam genéric (sexual) fimcionava des del punt de vista 

tant extem (peí fet que es tractava d'una dona) com intem (pels temes de les narracions 

vemetianes); l'efectivitat comercial era perfectament visible en l'éxit á'Amor 

silenciosa, contfnuament verbalitzat a la propaganda. No es tractava només de 

retórica publicitaria, ja que temps després, i a propósit d'altres obres, alguns crítics 

havien de consignar que Vemet tenia lectores apassionades i que s'havia creat un públic 

extens i fidel, constituít per homes i dones pero molt especialment per aqüestes a causa 

de la priorització del protagonisme femení. 

Per ais títols que l'havien precedit, v. 1.2.2.2, nota 186. 

En resulten molt íl-lumínadores unes declaracions, tot i que posteriors, del director literari de la 
Biblioteca A Tot Vent, a propósit d'Ángel Grau: «L'invitárem a col-laborar m la nostra Biblioteca: 
"Tothom demana novel-les, Grau, novel-les de joves, d'inédits [...]". [...] Nosaltres estem satisfcts d'haver 
donat lama aun talent inédit i així ho ftrem sempre [...]»([Joan Puig i Foreter,] «Un autor nou», LVC, 
3&-V1I-1930 [vespre]). 

V. 1.2.2.2. 

A mes de tot el que s'ha dit al llarg de la tesi, ho demostra el fet que, m una nota apareguda amb motiu 
de l'edició del llibre, s'afumés el següent: «Els lectors á'Amor silenciosa deuen haver esperat amb 
impaciencia aquest nou volum de lajoveníssíma escriptOTa» («Notulari», LN, 18-1-1929). 

^ V. respectivament Doménec Guansé, «Maria Teresa Vemet», LR, n. 24 (8-IX-1930), 10, i C. A. 
Jordana, «Maria Teresa Vemet», LO, 14-IX-1934 (el fragment concret, en aquest darro* cas, es 
reprodueix a II.3.4.2.1). 
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Breu: rescriptora ja comptava en el món de la cultura catalana, se li reconebíien 

aptituds literáries innegables, ficcionalitzava un centre d'interés literari i social ciar i 

tenia un nombre considerable de seguidors i, més important encara, de seguidores. 

L'eslógan amb qué Proa va presentar Eulalia és una prova fefaent, ni que sigui 

anecdótica, de l'ús de la carta femenina per part de l'editorial: «Tota una dona descrita 

per una dona», resaven els anuncis de premsa.^^ Un cop establert el tráete, tan sois calia 

esperar-ne els resultats —que no podien ser sino positius tenint en compte la naturalesa 

del text i l'aportació que signifícava en el context de 1928-1929—. Els comentaris sobre 

l'obra, una altra vegada nombrosos i predominantment laudatoris, van tomar a coincidir 

en l'essencial: que Eulalia constituía un pas endavant en la trajectória narrativa de 

Maria Teresa Vernet.̂ ^^ Les diferencies apreciativos van venir donades pels motius amb 

qué cadascú justifícava la valorado i, sobretot, per l'enunarcament concret en 

l'evolució de la producció de l'autora, en la qüestió més general de la literatura 

femenina i/o en el panorama global de la noveMística del país. 

Parran i Mayoral va ser, un cop més, qui va obrir el foc de l'atenció a 

l'escriptora, tot i que va aprontar per concentrar-se en l'elogí de la figura de Vemet com 

a cas singular i únic en termes d'edat, de qualitats literáries, etc.̂ ^̂  El següent a parlar-

ne, Agustí Esclasans, també va fer servir la noveMa d'excusa, en aquest cas per repassar 

la narrativa vemetiana en conjunt. Tot i ser taxatiu amb el que considerava un excés 

úiadequat de lirismo, el crític va estimar l'estil de la novel-lista («no té arrauxaments 

genials», afirmava, «pero els seus mitjans verbals brollen amb una normalitat i un 

equilibri molt nobles»)̂ ^^ i en va avaluar l'obra com a exponent de la producció de les 

dones. 

En un discurs que evidencia el concepte de feminitat i la tensíó entre tradició i 

modemitat que l'afectava, l'aspecte de la literaturització de la condició de la dona des 

Així se'n féu la propaganda a La Veu de Catalunya, La Ñau, La Publicitat, L 'Opinió, etc. El projecte 
de crear d'una biblioteca femenina l'any següent ratifica l'estratégia de reditorial de "fitxar" les autores i 
captar les lectores (v. 12.3), igualmmt il-lustrada en un altre sentit peí fet que Vemet mateixa i Carme 
Montoriol constessín, el 1929, entre els noms encarregats del programa de traduccions de l'empresa (v. 
«Vida Literaria. Autors, Uibres, projectes», LVC, 31-X-1929 [vespre]). 

Fins i tot Octavi Saltor, que argumaitava la superioritat d'Amor silenciosa en tomes de més 
dramatismo, grandesa anímica í qualitat artística en general —i, en específic, més simpatía, bellesa i 
complexitat en el procés de la protagonista—, indicava que Vemet arrodonia i etjcamplava horitzons (v. 
Octavi Saltor, «"Psicología femenina"», £i>, 14-11-1929). 

V. J. F. i M. [J. Parran i Mayoral], «Eulalia i Maria Teresa Vemet», LVC, I6-I-1929 [matí]. 

A. Esclasans, «í:«tó//<3», lAT, 25-1-1929. 
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de dÍBtre explicava, novament, l'apreciació específica. Per un costat, Esclasans 

qualificava la literatura femenina de fet creatiu de segona categoría, amb un estríete 

valor de complementarietat respecte de la masculina;̂ ** per l'altre, indicava 

positivament raporíació única, vedada ais homes, que les autores podien fer a les lletres 

—com la que efectuava Vernet—. La seva argumentació es decantava de forma clara 

cap a la primera part del plantejament, per bé que des de la Uoan^a a fescriptora i des 

de l'afirmació del seu potencial en el camp de la noveMa psicológica. La doble alabanza 

recolzava sobre el rerefons deis abusos sentimentals i de l'exageració desfermada; és a 

dir, remetía per contrast, i de manera indirecta, a altres praxis noveMístiques coetanies: 

[...] La literatura és un afer per ais homes, bracejadors fomits contra el bé i el 
mal. La dona, en canvi, en fer literatura fa l'efecte que s'entesta a omplir una urna 
buida, celladora, abans, de tot un botí d'humanitat interna. La cosatrista és que, 
sovint, al fons de l'uma, hom no pot trobar-hi ni í'esperaa§a que Pandora protegí 
amb un gest rápid de la má. Quan l'esperan^a hi és, l'home, sobretot el crític, té 
l'honor de constatar que en la literatura femenina hi ha un complement de la propia 
obra. L'esperan9a de la literaria caixa de Pandora, aleshores, és el matís de 
sensibilitat femenina, que només la má creadora de la dona pot donar. Si en l'obra 
ben feta, producte inteMectual masculí, hi ha im punt vulnerable impossible 
d'omplir pa- má d'home, aquest només pot ésser anuMat i redimit peí matís sensible 
que la dona aporta a l'art literari. No a is plauoi, en la litaatura, ni la "virago" ni la 
femenívola pedant. Demanem, i només, a la dona que escriu, la gracia de caritat 
d'una mica de complement sensible que faci mes reeixida i humana la nostra obra 
inteMectual d'homes. 

Maria T « r ^ Vemet és, m principi, una dona. líesprés, una poetessa molt 
sensible i bastant treballada p a la gota persistoit de les lectures escollides. 
Finalment, una novel-lista en germen, molt sana i molt intel-lectualment austera, que 
malda amb tenacitat per convertir en producte maital les intuícions netíssimes que la 
vida li fa passar peí davant deis ulls de l'esperit. [...] Hi ha ingenuílats, pad 
d'escriptora culta. Hi ha divagacíons innecessáries, p a o fetes amb ganes de trobar 
l'oicaix interior que mogul les figures amb dinamismé veritaMement huma. I, 
sobretot, hi ha moments d'interpretadora anímica que només vsn temperamoit 
femení, molt afinat, pot aportar a Pacte noveMístic. És pa aquest costat que Maria 

La ressenya que Cecili Gasdliba va publicar en el mateix diari, uns tres m ^ o s després, s'hi assMiMava 
molt des d'aquest punt de vista. Gasóliba també aprofitava la ressenya ú'Eulalia p a íníetropr-se sobre el 
tema i, un cop situat el problema del feminisme, definía la literatura femenina com una excepció per 
contrast amb la litaatura masculina (un valor genaal amb el qual no podia equiparar-se, ni 
qualitativament ni quantitativament, paqué patía unes falles de base que la limitaven de manera 
inevitable): «L'obra femenina abasta rarament la concepció grandi(wa en les passions i en les vicissituds, 
mentre que a i l'home, en la seva ficció, arriba a supaar la realitat com si copsés les visions amb un 
telescopi que lí dones coneixemait d'una immensitat i d'uns móns que supaoi el que írepitja. [...] I La 
labor de la dona peca sempre de visió limitada, sembla vista amb microscopi. El detall nimi pren sovint la 
valor d'un primer terme, l'argumait no s'eleva de Pintriga, i l'observacíó no arriba mai a generar la 
creació del món particular indispensable a tot literal, p a la qual cosa s'estaciona en la percepció de fets o 
de circumstáncies en llur forma pejoratíva» (Cecili Gasóliba, «Eulalia, per Maria Teresa Vemet», LN, 1-
V-1929). No s'entén miassa, m aquest context argumoilatíu, que, parai-lelamoit, elogies la noveMa de 
Vemet p a Pambició deis tañes que tractava i l'assenyalés cora una candidato difícil de superar al Premí 
Crexells; ni, tampoc, que, en la recensió de la següent entrega noveMística de l'autora, tomes a referir-se, 
per contrast, a la for?a de la noveMa de 1928. La justificació d'aquesta incohaéncia podria trobar-se en la 
idiosincrasia del discurs aític de Gasóliba (el qual, peí que n'he pogut llegir, solía ser bastant confus). 
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Teresa Vemet ens plau sobremanera. La seva sensibilitat és sana i és neta, ben lliure 
de sensibleries i de trepidacions uitrades.̂ *' 

Defensor d'una noveMa densa i complexa, amb interés social i psicológic i 

edificada sobre l'experiéncia vital i sobre la cultiu-a, era lógic que a Esclasans 

l'atragués, sobretot, la dimensió d'«interpretadora anímica» de Vemet. En el fons, el 

redactor de La Ñau exposava la prototípica preocupació peí desconeixement de la 

interioritat femenina, evident en rinici del seu comentari mitjan9ant l'equíparació deis 

dos sexes a dos mons absolutament ininteMigibles l'im per a l'altre, destinats a restar 

permanentment separáis. En plena sintonia amb el període respecte d'un deis seus nuclis 

d'interés en tots els camps, la llum que les escriptores podien projectar damunt la foscor 

de la psicología de la dona tomava a ser ima de íes claus de l'aplaudiment a l'autora 

d'Eulália (un aspecte potencial, no pas casualment, per la maquinaria 

propagandística).^'" Abd ho demostra que també s'hi referissin, des d'ámbits i 

perspectives diferents, Doménec Guansé, Pau Romeva, Manuel de Montoliu, Pere 

Coromines, Marcel Brion, Enric Bosch i Viola i Octavi Saltor.^" 

El crític francés va definfr Eulalia com «una bella noveMa femenina, en la qual 

una figura de dona és descrita amb aquella exactitud, aquella comprensió íntima que un 

home, per ríe que sigui de finesa psicológica i d'intuició, raiament ateny».̂ ^^ 

Coromines, al seu tom, va afirmar que les escenes trágiques de l'obra li semblaven les 

A, Esclasans, art cit 

A part de I'eslógan anotat, n'és un alfre exemple el text d'ima noticia que va aparéixer al desembre (on 
també es recollien els trets que ja es donaven com a característics de la narrativa vemetiana): «H& 
comenfat d'imprimir-se i sortirá cap a fi d'any, aquest nou llibre de la jove i notabilíssima escriptora 
Maria-Teresa Vemet. Es tracta d'una noveMa psicológica; un estudi d'ánima femenina. Porta per nom 
Eulalia, que és el de la protagonista, veritable haroína de la tragedia quotidiana, tot un carácter de dona 
qui cridará poderosament d'atenció [...]» («Vida Lita-ária. Autors, Uikes, |H-ojectes», LVC, ll-XII-1928 
[matí]). 

El darrer va definir l'obra com a aquarel-la psicológica (v. Octavi Saltor, art. cit), maitre que Bosch 
fou molt mes explícit en la interrelació de la narració i del reflex de la psicología femenina en deduir la 
personalitat de Vemet de les qualitats textuals corresponents: «La seva exquisidesa femenina; el seu tacte 
senyorial; el seu alrandat insuflament poétíc; les ansies de Ilibertat d'un cervell febrós, lligat de peus a 
tenu per totes les convencions socials que traven l'esperit; amb quina f o r ^ amb quines "suites" mes 
reeixides, mes sublimitzades, planm per tot el llilá-e, adés manyagues com oritjol matinal, adés 
encegadores com el Ilamp. Quina ánima mes sensitiva, mes comprensiva, mes dolfa, mes resignada, mes 
tumultuosa i turmentada ensems, s'estotja en el cos fi-ágil i moridor d'aquesta poetessa! La materia, la 
despulla camal, passará. L'ánima, l'obra d'aquesta autora, tota esperit [...] molt hauríem d'enganyar-nos: 
ja ens ha estat ámñda amb el bany lustral de la pomialitat» (pnric Bosch i Viola,] «Món femenL 
Notician», LVC, 23-V-1929 [vespre]; reproduK de L'Avi Munné, el periódic de Sant Feliu de Guíxols). 
Peí que fe a la resta d'autors, en recullo els comentaris amb mes detaiiment —en l'ordre invers al de ta 
llista, per raons d'ordre expositiu—perqué teñen mes interés per a rargumenteció. 

[Marcel Brion,] art. cit 
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mes reeixides des del contrapunt negatiu del reclam de visualització del món interior 

femem', el qual enlla^ava amb un rebuig de la "masculinitat" de Caterina Albert: 

[...] No es aegui que jo li digui en so d'elogi que reíx millor en els moments 
trágics. Si és així defínitivament, haurem d'acceptar-la tal com sigui. Pero jo 
m'estimaría mes que no es reproduís en V. el cas de la Víctor Cátala. El món está 
esperant la dona que ais obrirá el mista-i de la gracia femenina; i aquefaca energía 
másele és contráriament una mueca, una disfressa manllevada. 

Jo no vui dir pas que les dones ens hagin d'empudegar els Uibres amb una 
sensiblería matemal. Pero avui de com entén l'amor la dona no en sabem res."^ 

Montoliu, també de manera significativa, va dedicar la major part del seu article 

a explicar les característíques de l'estudi psicológic de la personalitat d'EuIália. El grau 

de detall i de realisme constructiu de la interioritat del personatge assolia, per a ell, uns 

nivells inédits en el panorama de la literatura catalana: 

[...] Tan precisa, minuciosa i exacta i, a l'hora, tan viva, tan sintética, tan 
immediata és la descripció del procés psicológic i moral del carácter d'Eulália, que 
el lector rep la soisació d'ésser ella mateixa i no l'autora, la que ha escrit aquest 
finíssim estudi de la seva ánima. No recordem cap novel-la catalana en que l'autor 
hagi esmer^at taita ataició en el destriament deis misteriosos esdevenimaits de la 
vida into-ior; i és una novetat en la concq>ció i en la técnica dintre la noveMíáica 
catalana, aquest continu dialogar d'un personatge amb la seva propia ánima que 
presenciem en l'estudi de la figura d'Eulália. En aquesta narració tot resfor9 de 
l'autor és projectat cap el món interior; tots els esdeveniments extems, tots els altres 
personatges son substancialment elemaits circumstandals i escenográfics del drama 
que en Tánima de la protegonista juga l'amor amb altres sentimsits, passions i estats 
d'ánim transitwis i accidentáis. [...] Eulalia és una obra tota matís. Hi ha tota una 
exquisida gradació de sentiments en aquesta dramática recerca de la felicítat. En 
aquest llibre hi ha un tema simplicíssim en l'acció, pero dintre aquesta simplicitat 
temática, hi ha un procés de máxima complexitat."* 

La laudatío ditirambica i Fejagemció en qué aquesta derivava tenien la seva rao 

última en Facord del responsable de la secció «Breviari crític» amb el plantejament 

ideológic de la novel-la, obvi en la qualificació de «meravellosa semblanga moral d'un 

carácter femení».^'^ A akd mateix es referia Romeva —col-laborador de diverses 

publicacions catóKques— en ressaltar la sinceritat que traspuava el Uibre, sobretot amb 

relació ais personatges de dona, i que concretava en «un molt mes gran acostament a la 

realitat».̂ '̂̂  El ressenyador fou mes prudent que el seu col-lega de La Veu en els elogis 

(centráis en la millora respecte de la producció anterior, en el llenguatge ric i elaborat de 

Pere Coromines, «Una novel-la de Maria Teresa Vatiet»; carta del 28-rV-1929 a l'autora, editada a 
Corommes 1974:469. 

M. de Montoliu, «María Teresa Vemet. Eulalia. Edicions Proa», LVC, 14-IV-1929 [matí]. 

'''ibícL 

P. Romeva, art. cit, 518. 
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l'obra i en la forga i la claredat de l'estil, ara depurat de defectes com I'excés de 

diminutius i radjectivacíó «tendrá»); pero, tot i que va insistir en el camí que Vemet 

encara tenia per fer a causa de la seva joventut, es va arriscar amb unes conclusions que, 

mes enllá de la retorica, exposen un altre deis sentits de la lógica valorativa 

predominant: 

Pocs escriptors hem vist entre nosaltres que facin llur camí amb una petja tan 
ferma i segura com Maria Teresa Vemet. Des de Maria Dolors passant per Amor 
silenciosa a aquesta Eulalia que acabem de llegir, cada obra seva marca un progrés 
sensible i la conquesta definitiva d'una nova posició. Maria Taesa Vemet no té 
vacil-lacions. Comenta molt d'hora, quan, com qui diu, encara no havia sortit de 
l'adolescéncia, amb els defectes inevitables deis seus pocs anys i amb encerts que 
denunciaven ja les qualitats alhora solides i brillants que son la base de la seva 
personalitat. D'allavores en^á, els defectes s'han anat reduint, les qualitats s'han 
anat afínant, i avui l'escriptora, joveníssima, molt lluny encara d'aquell punt de 
maduresa on convergeixen les ensenyances de la vida, ja pot resistir dignament la 
comparanza amb eis millors autore nostres. 

[...] Si Eulalia presa a'ílladament és una obra, per bé que no desproveída 
d'imperfeccions, molt estimable i digna del moment de normalitat i plenitud a qué es 
van acostant les nostres lletres; considerada amb relació a la prodmció anterior de 
la seva autora és una fita memorable i fermenta, per un avenir próxim, de 
realitzacions definitives que posaran el nom de Maria Teresa Vernet al rengle deis 
nostres primers novel-listes?'' 

Que Romeva referís explícitament el valor i la dignitat d'Eulália a la «normalitat 

i plenitud» a qué tendien les lletres nostrades remet al fet que Maria Teresa Vemet n'era 

im e?q)onent rellevant per diferents raons: havia inaugurat la incorporació de les joves 

escriptores al conreu novel-lístic; hi aportava la diversitat genérica (aquella «perfecta 

convivencia de sexes en les tasques de l'esperit»,̂ ^^ imprescindible per a l'anivellament 

amb Europa) que ja s'estava donant formalment en altres manifestacions culturals i 

literáries; representava una correcció directament relacionada amb la regularització 

lingüística i productiva aconseguida en el passat immediat; comptava amb un públic que 

il-lustrava la creació incipient d'unes relacions modemes de mercat, i confirmava, en la 

nova fase d'un aprenentatge no acabat, les expectatives generados des de la publicació 

de Maria Dolors. Hauria estat absurd no apreciar-la ni seguir-la; fíns i tot, prescúidint 

del clau fector sexual. 

Aquest seguiment positiu s'havia estés feia poc a altres fiítures novel-listes en 

una dinámica vmculada a la mateixa lógica. En ims termes, tanmateix, que denoten un 

canvi important, almenys per part d'alguns crítics, en els parámetres d'avaluació que 

377 Ibíd, 518 i 519; la cursiva és meva. 

«Editorial. La intel-ligéncia i la feminitat», ED, ll-XI-1927 (v. 1.3.2.1). 
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fíns aleshores s'havien aplicat a Vemet; en certa manera per la inflexió que signifícava 

la novel-la de 1928 (l'mici de la transició cap ais camms de la modemitat), ella mateixa 

fou objecte d'una consideració que marcava el gir: la ressenya de Doménec Guansé, de 

principis de 1929 (apareguda forga abans, dones, que la de Romeva, Iligada a un marc 

de pensament prou diferent d'aquell en qué se situaven les concepcions del tarragoní). 

Com a qüestió previa, convé dir que la recensió guanseníana d'Eulália 

explicitava que la narrativa de Vemet era estimada autónomament, és a dir, des del punt 

de vista creatiu estricto i mes enllá de refectívitat estratégica o deis motius ideológics 

—deis factors extraliteraris, en definitiva, els quals podrien semblar justificar, per si 

sois, el fenomen. Conscient de la recurréncia de l'émfasi crític en els fiíturs resuhats 

artístics de l'autora (prou que ell hi contribuía amb els seus comentaris), Gi^nsé 

n'ínvalidava obertament una de les possibles inferéncies: «consti que en al-Iudñ- amb 

msisténcia a l'esperanga, no ho fem amb intent de rebaixar la seva obra actual».̂ ''̂  Cosa 

que no vol dir que esquives els problemes que hi detectava (les critiques conciotes ho 

testimonien); ara bé, de manera comprensible en el panorama novel-lístic de l'época, 

s'interessava en els aspectes premonitoris d'un producte finalment ben resolt. 

Lucid com sempre, el crític indicava els benefícis de la inscripció del nou relat 

vemetiá en la tradició narrativa catalana mes genuma: la modernista, especialment per 

influencia directa de Víctor Cátala. Segons ell, aquesta influencia se situava —i aquí es 

troba el nucli de la transformado a qué s'ha fet referencia— dins de l'espai «d'un pía de 

renovado d'una absoluta modemitat».̂ ^*' L'afirmació apunta sens dubte vers la 

reformulació, per part de determinats sectors culturáis, del quid de la qüestió literaria, 

que no tenia només a veure amb la producció femenina o amb el género novel-lístic 

(malgrat que en fossm espais privilegiats per la seva mdestriabüitat respecte deis nous 

temps), sino amb la cultura i amb la societat catalanes en general. Maria Teresa Vemet i 

la resta de noves narradores estaven destmades a adquirir un paper remarcable en els 

esforgos per aconsegun aquesta «renovado»; i el mateix Guansé, que s'havia comengat 

a encarregar de reclamar-la, d'estimular-la i de viabilit:^-la, n'havia de ser un deis 

principáis verbalitzadors a partir d'aquell moment. Al costat, és ciar, d'altres 

mtel-lectuals (i, per descomptat, amb la mestimable col-laboració de les escriptores). 

Doménec Guansé, «Eulalia i Poemes, de Maria Teresa Vemet», RC, n. 53 (gener-fel3rer 1929), 101. 
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3.2. L A RECERCA D ' « U N A ABSOLUTA MODERNITAT»: LA PROMOCIÓ D E BERTRANA, LES 

ESQUERDES INICIALS EN EL CONSENS CRÍTIC SOBRE V E R N E T I LA REVELACIÓ 

D ' A R Q U I M B A U (1928-1931) 

Sota un títol molt similar al que Parran havia usat per descobrir Maria Teresa 

Vemet al públic (només hi faltava el gentilici), Doménec Guansé havia dedicat un 

article a Aurora Bertrana a principis de setembre de 1928, pocs mesos abans de l'edició 

d'Eulália. L'autor hi desplegava una argumentació que s'hauria pogut assemblar 

extraordináriament a la del col-laborador de La Veu (a qui es referia com a presentador 

oficial de la práctica totalitat de 1'ingent nombre d'autores recentment revelades); en 

canvi, tenia unes implicacions radicalment diferents. La seva valoració de Bertrana 

vehiculava la potenciació d'uns trets molt concrets en la cultura nostrada: 

l'antiprovincianisme i l'antilocalisme. Els termes del comentari resulten inequívocs amb 

referencia a aquesta voluntat, paral-lela a la concepció equivalent del joc de relacions 

constitutives del mercat en el segle xx. 

Segons el redactor de La Ñau, l'autora era un «escriptor cátala [...] deis mes 

eixerits i capagos de captivar el públic»;^*' mereixia l'homenatge de l'admiració, en 

conseqüéncia, a causa de la impossibilitat d'oferir-li la professionalització literaria que 

li haiu-ia proporcionat «el mes exigent deis magazines anglesos», en el qual els seus 

articles polinesis haurien fet tan bon paper com a la publicació que els acollia 

(modélica, d'altra banda, en la representació d'una determinada contemporaneitat). 

Cosmopolitisme, quaütat i atractiu configuraven les bases d'una lloanga en qué els 

components estimatius básics de la contribució literariocultural d'una dona eren, una 

vegada mes i en estreta connexió, genere (sexe) i modemitat; no obstant akó, en una 

formulació ben específica i amb un émfasi especial del segon aspecte: 

I bé, l'escriptora a qué ms referim, no !a coneixem personalmoít Només en 
tenim noticies vagues. Sabem que és una mica rodam&i. Sojomá a SuTssa i, de 
SuTssa estant trámete a La Veu de Catalunya unes cróniques plenos d'intenció. És 
ara a la Polinesia i, des d'una d'aquelles illes, paradís salvatge, escriu per al D 'aci i 
d'allá uns reportatges picants i pintorescos, tintats de voluptuosa poesia. [...] L'autor 
de Josqfat té, amb ella, im descendent que l'honora, malgrat que no el recordi gaire. 
Del seu progenitor íMustre, Aurora Bertrana no m serva mes que el léxic gustos i 

''''Ibid, 99. 

ídem, «Una nova escriptora», LN, 3-IX-1928. 
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perfiímat de boscúria. A pait d'aixó, té um agilitat, una gracia entremdiada i 
picant, tota distinta. 

Feminitat? Potser sí: pero exempta, en tot eos, de casolanisme. Igriorem sí és per 
geni aventurer o simplement per deures matrimoniáis, que corre per terres tan 
Ilunyanes. Pero sabem que el gust de Paventura no li manca. Ni li mancara tampoc 
el gust picant i pueril, d'espetarrar els burgesos. Filia de la seva época, igual munto 
a cavall o mena un auto, que viatja m avió, o té l'humor de vestir els poétics i 
lleugers vestiís, tots guamiís de flors, de les salvatgetes d'aquell país exótic. Aquest 
geni poétic, capritxós i turbulent és reflectit en les seves cróniques picants i 
atrevides, f ae molts deis nostres escriptors no gosarien a flrmar.^^^ 

L'atenció de Guansé envers la producció de les autores va esdevenir, a partir de 

1928, mes detinguda, mes selectiva i perfectament definida en les seves noves formes. 

Si anteriorment s'havia fíxat en el tema de la feminitat per reclamar-ne el manteniment 

dins del feminisme,̂ ^^ d'ara endavant va subratUar-lo sempre, en les personalitats i en 

les obres en qüestió, amb una subordinació permanent a les manifestacions del temps; 

és a dir, amb una remissió prioritaria i recurrent a la seva interrelació amb r«afany de 

sensacions i de plaers, desig d'evasió de la vulgaritat i de la mesquinesa, escepticisme o 

indiferencia vers les Ueis moráis, que hom no troba d'un contingut prou raonable».̂ ^* 

En qualitat de coMaborador de La Ñau, La Publicitat, La Rambla i Revista de 

Catalunya (unes píataformes d'órbites polítiques i culturáis signifícatives), fins al juliol 

de 1936 va dedicar una tientena d'articles a les figures i a les aportacions prosístiques o 

teatrals de Bertrana, Vemet, Montoriol, Canyá, Muriá, Rodoreda, Lewi i Arquimbau; 

els conceptes d'universalisme, d'audácia i d'actualitat, des de la identifícació permanent 

amb la modemitat, van configurar l'ebc nuclear de les apreciacions, amb efectes tant 

positius com negatius.̂ ^^ 

Un deis millors exemples, a banda de l'article dedicat a l'escriptora 

viatgera, és el comentari que va escriure amb motiu de La dona deis ulls que parlaven el 

maig de 1931 (cal insistir-M perqué no és una dada menystenible, quan k República 

tenfe un mes i escaig de vida). Després d'indicar k normalitat gradual de k literatura 

catalana i d'assenyalar la presencia activa de k dona com im deis seus signes recents — 

malgrat l'existéncia precedent, innegable, d'autores destacades—, l'esment específic de 

Md; les cursives son meves. Guansé matisaria, posteriormen^ les connexions entre pare i filia (v. 
II.2.4.2). Per a una análisi una mica mes detallada del text amb relació a la figura d'Aurora Bertrana, v. 
Real 1999:69. 

V., per exOTiple, ídem, «Feminisme i feminitat», LN, 23-XI-1927 (citat a IJ.2.1). 

ídem, «Noctvm, de Frank Swinneríon, íraducció de M. Teresa Vemet», LP, 19-VII-1932. 
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Víctor Caíala i de Clementina Arderiu servia a Guansé per justificar ráfirmació d'una 

transformació que considerava essencial; contraposava la nova situació, així, a 

renunascarament de la feminitat i a l'allunyament de la intervenció que, íins llavors, 

havien caracteritzat la literatura femenina (uns trets que els dos noms anotats 

representaven, tot i el seus mérits i qualitats): 

Ara les coses han canviat. En primer lloc, ha aparegut una novel-lista catalana de 
to ben modem, que amb gracia i amb tacte i sense roiunciar per res a la feminitat, 
sap Iliscar per damunt de tots els temes; no direm pas que suprimeixi prejudicis 
burgesos, sino que hi especula amb un sentiment moral i crític. Gairebé no em 
caldria dir que parlo de María Taesa Vemet. El tacte i la gracia no li han servit, 
pero, pa- esquitllar les escomeses de Timplacable crític católic de La Veu. 

Després d'ella, ha fet aparició Aurora Bertrana. Em fa l'efecte que amb ella, per 
primera vegada, una escriptora catalana parla des de la premsa amb un to 
cosmopolita i desimboU. Ha viatjat molt i potser aixó li ha llevat el casoianisme i la 
timidesa. Pot parlar de tot sense hipocresia i, encara que sigui molt femenina en els 
seus sentiments i en les seves idees, no us dona mai la impressió d'haver estat 
educada en un convent. Així els seus articles, el mateix que a Barcelona, podrien 
cotitzar-se a qualsevol altre centre de producció literaria. 

Després d'Aurora Bertrana, La Veu i Mirador han Uan ât algimes repórters, que, 
fins avui, no han fet gaire sort: literáriament cal dir-ho; pero que proven que la 
literatura, aitre nosaltres, ha temptat ja especulativament, la dcaia. 

La darrera aparició interessant ha estat la de María Rosa Arquimbau, revelada al 
públic en les pagines de Xa ifamWa. Al través de la prma de moltes escriptores—i 
no parlo pas per cap de les esmentades— hi endevmeu els binocles, una cara agre i 
un posat ferreny. Us fe sospitar que la literatura ha estat per a elles —com ho és per 
a tants hom^— un refijgi contra els amors decebuts o ímpossibles. La prosa de 
Rosa Maria AK}uimteu us fa pmsar, per contra, que és vM. com fetataient ha 
d'escríure una noia graciosa i bonica. És una prosa que no deixa transparentar mes 
(jue coses amables: cigarretes períimiades, cocktails, barretes vermelles i maillots. 
És una prosa somrient i entremaliada, amb la qual, a la seva autora, li agrada de fer 
pessigolles i inquietar. Amb tot, aquesta entremaliadura és pura aparen9a: en el fons 
hi ha una gran dosi de bon sentit. 

No cregueu, ps-ó, que amb aixó del bon saitit vulgui dff que predica una mcral 
burgesa. No; precisament te seves cróniques son una reacció contra la burgesa 
immoralitat. Comporten la inquietud i el desig d'una moral albora mes Iliure i mes 
sana. I aixó és el que, per damunt de tot, a molts ens fa simpática la seva actitud.̂ ** 

L'exponent de la normalitat literaria catalana a qué es referia Guansé no només 

s'equiparava, ja, a la integració femenina tout courí (a les qualitats corresponents 

segons el concepte tradicional de la feminitat en la seva versió positiva, a la correcció 

Entre altres coses, es pot recordar que el gener de 1930 el crític va definir L 'abisme com «un deis 
drames mes andados i (k sensibilitat mes modema que hem vist recentment ais nostres escenaris» (v. 
1.3.2.3, note 411; la cursiva és meva). 

ídem, «Les dones i les lletres», LR, n. 69 (25-V-1931), 12 (per ais dos parágrafo resumits, previs al 
fragment, v. L1.2). L'escriptor no tenia m compte, protáblement perqué era col-laboradcH- del mateix 
setmanari que Arquimbau i paqué alió que li intaessava era justamait la imatge específica que hi 
projectava l'autora, que aquesta havia estat donada a conéixer, abans, p a altres periódics. Respecte deis 
atacs a Vemet per part de Montoliu a qué es refala, v. les pagines dedicades a la recepció á'El perill dins 
d 'aqu í mateix apartat. 
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lingüística o a la dignitat literaria); havia d'equivaier, de més a més, a la integració 

femenina d'una determinada idiosincrasia: valenta, cosmopolita, desimboUa, 

anticasolana, pugna?, franca, desinhibida, lliure, sana, conscient, compromesa i 

allunyada de ressentiments i d'hipocresíes. En resum, a la integració femenina moderna, 

entenent el darrer adjectiu en un sentit molt concret: aquel que implicava una producció 

amb valors paral-lels; básicament, l'enfrontament de qualsevol tema des d'un tractament 

crític i antibeguí, sovint no exempt de provocació i de ludicitat, o, dit a la inversa, el 

rebuig d'una certa moral en la determínació i en l'enfocament deis assumptes. La 

identifícació d'aquesta producció amb el model d'escriptora nascut deis nous discursos 

sobre la condició femenina del segle xx — l̂a new woman resultant de la interacció de la 

joventut, de la intel-ligéncía i de la bellesa— esdevé, així mateix, diáfana. Provinent 

deis sectors culturáis més oberts, el canvi "generacional" (en simultaneitat amb el 

polític) estava servit. 

Aurora Bertrana fou la primera a canalitzar la imatge d'aquest relleu grácies a 

alió que havien prefígurat les «Impressions d'una estudianta» el 1923, que es va 

comentar a concretar el 1928 en els articles a D'Ací i d'Allá (amb el despla?ament 

temátic fruit de Testada a la Polinesia que havia de ser crucial tant per a l'obra de 

l'escriptora com per a la fixació de la seva figura pública) i que s'havia d'assentar 

definitivament entre 1929 i 1930 mitjan^ant les coHaboracions a Mirador i l'edició de 

Paradisos oceánics}^^ Uns determinats espais crítícs van influir de manera fonamental 

en aquest piocés, des d'um percepció immediata «del potencial del que podríem 

anomenar el fenomen Bertrana, en el qual aventura, originalitat, forga, crítica, 

descaradura i diversió —és a dir, modemitat— s'agermanaven amb el talent artístic i el 

conreu d'un genere, el de la literatura de viatges, en voga a tot Europa i en vies de 

desenvolupament al nostre país. Per si aixó fos poc, l'autora era, a més, una dona (cosa 

que es vdi subratllar, no pas per casualitat, en tot moment), i aquest fet la convertía en 

una novetat absoluta a Catalunya. Fins aquell moment, cap dona no havia concentrat en 

una unitat aquest conjunt d'aspectes». 

L'escriptora no havia publicat ni mitja desena de textos a la revista dirigida per 

Caries Soldevila que Guansé ja en va parlar a La Ñau en els termes que s'han vist. El 

mateix diari, aproximadament un any més tard i amb motiu del retom a Catalunya» 

V. 1.3.2.4.1 i II.2.4.2. 
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acolHa una entrevista on Bertrana relaíava les seves impressions de la Polinesia/*^ 

Quatre dies després, el 15 d*octubre de 1929, el tarragoni tomava a la carrega amb una 

demanda explícita, molt significativa en la seva formulació: 

Fa pocs dies, m aqüestes matekes pagines, un company ptiblicam m interviú 
amb Áwora Berttaita, arribad de poc d'iaja petita illa d*Oc¿aiiia. Tan fresquea, tan 
vivents, tei ínteressants, sobretot, eren les impressions que Aurtra Bertana lí 
trametia, que el repórter no bagué de recorrer, per allargar la conversa, a la vulgar 
pregunta de consuetud: "Qué prepareu? Ens donareu en un volum les vostres 
impressions? ¿En fareu potsa* uns quadros de costums? Una noveMa?' No, el 
repórter no hagué de p^un ta r res d'aixó pa- allaiiar Tinterviu. i heus ací, no 
obstant, un deis pocs casos ea qm ms haiaia intae^at de saber-ho. Aurora 
Sertram, entre les escritores Joves d'mui, és la que porta m interés mes viu en Ja 
seva obra; és la millor preparada, si no universitáriament, de cara a la vida, que és el 
que convé per a la literatura que cultiva. Basta, per adonar-se del que diem, els 
reportatges publicats al D'mí d'allá, RqxMtatges, en els quals, ultra un estil 
vivfssim, hem popjt attairar m esperit oberl, seme easolmismes. Aurora Bertrana, 
per bt seva marmmga de limitacions, peí seu sentiment liberal de ¡a podria 
ésser tmtcomtma escriptora d'acf, una escriptora a Faris, 

l bé: els nostres editors, han sabut adonar-se'n? Els que daleixen per Hangar 
ñoras nous, en taien ara un, amb Aurora Bertrana, i amb ocasió bai oportuna. Tant 
d'anar íbrrera la novetat, se la deixaran perire, ara que la novetat la tmim a casa? 

En el mateix Hitsviu a qué aí-íudlem aí principi, Aurora Bertrana té un llibre 
qm els editors i'katirim d'imitar a escriure, B i el m i «itusiasme per aquella 
natura y&tgs, m Vmch qm ha sabut ti-oter m les raees primitives que habiten 
aquelles ¡lies, en la indiferencia per a la cultura deis indígenes, en la fecilitat que 
canvien de religió, en els estralls que els fe la civilització europea, té certammt 
materia per a un llibre dms i apassionant 

P o t ^ no tot fím nm en aquesta materia Baroja í Anatole France hi han ^tírlt 
paradoxi^ sa^iants, ircmí^ profimdes. Rró aqueste autors swientaris han hapjt de 
descriure uns ^cenaris OTspIeíam«tt fentástics. Aurora Bertrana, m canvi, ens els . 
podria pintar amb tota la seva realitat i poesía. El que aquells ens han donat com una 
cosa vista al través de reflexions i de lectures, Aurora Bertrana ans ho podria donar 
com una «Ka viscuda.^* 

• Tot fe peisar que a q u ^ article va pemstre la materialitmció efectiva del 

projecte de llibre que Bertrana duia al cap des del mar9 de 1929 i que acabaría prenent 

ferma amb Paradisos oceánics?^^ La primera noticia del volum, la preparació del qual 

m s'havia fet constar préviament eniloc, k domva Mirador el 24 ¿^octubre —non dies 

després del comentari de Guansé—, en la nota final que acompanyava «Ttirei "La 

^^*Real2íWla:30. 

389 y j PQ^II ¡ Adseri, « M a n t smh Aurora Bertrana, Dea lsic¡ mys d*stada m una illa de f Oceaiia», 
M, 1 l-X-1929; oítrevista reproduída amb el títol «Una catalana a Oceania» a RC, n. 59 (octubre 1929), 
367-368, probablement par iniciativa de Doménec Guansé, com suggereix Tarticle que comentaré a 
continuació. L'any que va passar entre el descobrimait mtusiástic de l'axttora i la seva promoció 
definitiva s'expHca peí fet que restes a la Polinesia durant aquest teanps; a p r t r del m<Hnent que "m 
trqpitja-te t a í « c a t a t a ^ la dinámica ja BO va tmir aftírador. 

Doménec Gwnsé, «La natura verge», Ui, 15-X-1929; les cursives son meves. El text fe tan ciar que 
estalvia qualsevol observado addicional. 

V. II.2.4.2. 
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Cortesana"» (la prosa amb qué Bertrana iniciava les seves coMaboracions escrites al 

setmanari)?'^ A principis de 1930 es van definir l'empresa editora i la coMecció on 

apareixeria l'obra.̂ '̂  En una clara política d'mcorporacions femenines, Edicions Proa 

afegia el nom de Bertrana al de Vemet —fms llavors l'única nova escriptora de la seva 

tripulació— i ais d'algunes autores que, de moment, es dedicaven només a la 

traducció?''* Albora, l'empresa aprofitava per miciar una serie dedicada a un tema 

modern (els viatges) que interessava cada vegada mes al públic i que vehiculava, 

simultániament, uns determinats fins culturáis?'^ 

En els mesos anteriors a l'aparició de Paradisos oceánics (que va sortir al carrer, 

fínahnent, al desembre), Bertrana va comptar amb una actualitat qualitativament 

rellevant. A part de les habituáis notes de premsa sobre la preparació de l'obra, la 

gironina fou l'objecte d'un interviú i el tema central d'un article entre l'agost i el 

setembre. Tots dos van anar a carree d'Ángel Pons i Guitart, un altre deis verbalitzadors 

destacats de la significació de l'autora en el mapa de la cultura catalana. Entre les 

intervencions de Pons, ressalta el comentari que va escriure, sota una capgalera prou 

modema («Jazz»), a L 'Opinió, on Bertrana havia de coMaborar mes endavant (i de 

manera regular entre el maig i l'octubre de 1933, és a dir, durant el període 

immediatament anterior a les eleccions): 

Se'n parlava encara, pa-ó, ea termes de probabilitat: «De tomada de Tahití, on ha passat tres anys, 
Aurora Bertrana ens h a ofert una narració que segurament formará part d'un llibre d'impressions deis 
paJfSíB de la Polinesia. Hi ha actualment poques persones que coneguin tan bé com Aurora Bertrana les 
illes del mar austral. Creiem que no será aquesta la darro-a vegada de poder oferir ais nostres teors unes 
nanracims escrites e n un estil vivissim per una ploma que ha estat una revelado» (v. la nota que 
precedeix Aurora Bertrana, «Turei "La Cortesana"», MI, n. 39 (24-X-1929), 3). La informació fou 
ratificada e n diverses notes aparegudes a La Veu, La Publieitat i La Ñau entre el 28 i el 31 d'octubre, on 
Terra salvatge constava com a titol d e la fiitura obra. Una noticia posterior del diari de la Lliga arribava a 
anunciar d o s volums: Recull de conjura, una selecció d'articles publicats i inédits, «visió de conjunt 
preparatfH-ia d e la publicació d e Terra salvatge» («Vida Literaria. Autors, Uibres, projectes», LVC, 2-XI-
1929 [vespre]). En una enfrevista publicada l'agost d e 1930, l'autora donava ja Paradisos oceánics coma 
nom definitiu del seu prima- llibre, albora que afirmava estar treballant en e l volum de contes Terra 
salvatge (v. Ángel Pons i Guitart, «Una catalana a les illes de la Polinesia», IM, n. 10 {13-VIII-1930) [7]). 
Peikea, dones, es va c{Mnen?ar a gestar srniultániamoit a la preparació de l'obra de 1930 i, de fet, 
Bertrana expiicava que havia «escrit bastant sobre aquests llocs [...] De moment és el géno-e que mes 
m'interessa» {ibíd). La voluntat d e l'autora d e dedicar-se a la literatura que aqüestes declaracions 
evidencien no contraindica la possible influencia exercida per l'article de Guansé; amb la seva demanda 
pública, el crític devia accelerar el procfe. 

La primera vegada que tinc constancia de l'anunci que sortiria a l'empresa badalonina i que ho faria a 
la Biblioteca Rodamón és, respectivament, a «Vida Literaria. Autors, llibres, projectes», LVC, 17-11-1930 
[vespre] i a «Vida Literaria. Autors, llibres, projectes», LVC, 8-IV-1930 [vespre]. 

Per ais noms i per ais títols, V. 1.3.2.1. 

V. n.2.4.2. 
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Heus ací que temps enrera les nostres feministes erai unes dames emmidonades i 
serioses que s'entreteiien a tractar de temes casolans i inofensius. 

Llur activitat consistia en fer un xic de literatura de pa de pessic — ŝistema 
Montcerdá de Maciá— i portar la seva representació de sexe ais congressos i actes 
protocolaris de cultura que es feien de tant en tant, en els comenfos del segle actual. 

Eren unes dames d'una híMiorabilitat clara com un tel de ceba, que es l lewen 
dejom per anar a missa primera, i que es desdejunaven amb xocolata i melindros. 
Llur activitat espiritual consistia en uns versos melodramátics i en la publicació de 
tant ai tant d'algun embolic de familia, contat oi un llibre amb un instint xaferda 
impregnar de diplomacia refinada. 

Es ciar que també aqüestes dames varen teñir la seva revolució en la persona de 
Víctor Cátala, que va fer fer escarafalls a totes amb els seus contes d'infaníicidis i de 
tragedles rurals. Fou una revolució, pero, sense efecte. No va trobar adeptes i resta 
sola entrant a formar part de la pléiade de barons de les lletres catalanes. Avui les 
coses, pero, han canvíat Entre les nostres dames hi ha una vaitable bellugadissa que 
fa preveure dies millors. 

Comenzant per la nostra Aurora Bertrana, filia de l'admirable escriptor del 
mateix cognom, i acabant per Llucieta Canyá, que és la mes jove de la colla, el 
paisatge de la nostra espiritualitat femenina se'ns presenta amb un seguit de matisos 
veritablemoit afelagador. 

Hem posat en primer tome Aurora Bertrana, paqué reahnent aquesta dona és 
quelcom de tan intaessant que valdria la pena de dedicar-li un llarg comentari. 

Els que la coneixem pasonalment, ja fa temps que ens hem adonat del molt que 
val aquesta escriptcx-a, que comenfa a ésser coneguda no solament ací sino fora 
fi-ontaes i tot. 

Aurora Bertrana posseeix una cultura exceMent i té un critai molt ciar, molt 
liberal i acuradamoit modem de la vida. Els que la coneixen solament a través deis 
seus articles, ja hauran endevinat que aquesta dama está ben lluny de l'época de la 
xocolata amb melindros, i que el seu temperament és fort i picant com la mostassa 
alemanya. 

Aurora Bertrana ha haetot el patrimoni d'irraiia que posseix el seu pare. Aixó, 
acomboiat amb un temperamait aventura (en el bon saitit de la paraula) que l'ha 
duta a viatjar p a paísos exótics, perduts en la immoisitat deis mars, ha fet que la 
seva obra, escassa encara, sortís amb una forga virolada d'una femmiíat exceMent 

Aquesta escriptora és el prototipus de la intel-lectual modema. Ella no es desñ 
pas en lamoitacions i ploramiques p a a defensar uns ideáis humanitarK de llibertat 
sino que se serveix d'unes armes que tallen com un estilet, i dant-hi un aire de 
distinció i ciutadania que envejarien molts escriptors i diplomátics. 

Cal només fa una revisió deis seus recents articles a Af/rarfor sobre la moral i la 
instrucció deis salvatges de la Polinesia p a a constatar-ho. 

A través de la seva broma i de la ironia refinada hom descobreix sovint una 
protesta i un clam de llibertat profundíssim. Aurora Bertrana és una observadora 
perspica?, que oís ^p contar el que ha vist en els seus viatges, i no pas amb la forma 
seca i inconnexa d'una ressenya de viatge, sino amb un seguit de soisacions 
intensísshnes, que us corprenoi de debo. 

Els seus articles respiren un aire de llibertat absoluta. D'una llibertat impregnada 
de Cocktail, de tren exprés, de transatlántic, de tot, menys de xocolata amb 
melincfros. 

I creieu que aixó no és pro[u]7 '̂* 

En uns girs expressius que recorden molt els de Guansé (n'és una bona mostra la 

frase «avui les coses, pero, han canvíat»), el text sintetitza a la perfecció l'aspecte 

Ángel Pons i Guitart, «Aurora Bertrana», LO, n. 118 (26-IX-1930), 12-13; citat molt parcialmoit a I. 
3.2.4.1. Per a la referencia de l'entrevista feta p a Pons a Bertrana (en la qual no em detindré perqué no té 
kitaés específic per al tema en qüestió), v. nota 392. 
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essencial de les noves formulacions: l'afirmació de la transformació radical en la 

tradició cultural i literaria femenina del país en clau de modemitat, iMustrada aquí per la 

metáfora del pas de la xocolata amb melindros a la mostassa alemanya. No es pot passar 

per alt, tanmateix, que el ventall de les representants de la nova "gastronomía" incloía 

noms com el de Llucieta Canyá, col-laboradora de La Vm i situada en una órbita 

ideológica oposada a ia de Z 'Opinió. La data (el setembre de 1930) és fonamental per 

comprendre la dicotomía inicial, generacional, que s'estava establint, la qual, amb la 

República, modificaría els seus termes per particularitzar-los en fimció de les dues gratB 

banderes polítiques del moment —cosa que ej^lica que Antna Muriá pogués elogiar, en 

aquests instants, tant les figures de Canyá o de Maria Campmany (vinculada a AF) com 

les de María Teresa Gibert i de Bertrana, a qui precisament (tot afegint-se a la dinámica 

descrita) va entrevistar el 14 de novembre de 1930, per a Za Ñau, a propósit de la 

conferencia que havia fet al CFEB deu dies abans, «El viatge educatiu i instmctiu».'^' 

El complement d'aquestes dades amb la recepció deis volums que Maria Teresa 

Vemet va publicar aquell any {El cami représ i El perill), d'una banda, i amb el ressó 

posterior —Ja el 1931— de Paradisos oceanics, de Presó oberta i de La dona deis ulls 

que parlaven, de l'altra, ratifica la direcció valorativa que estaven generant els sectors 

culturals esquerrans respecte de les noves autores. El contrast amb els plantejaments que 

es van desplegar, simultániament, des de La Veu o des de tribunes periodístiques 

representatives d'altres posicions — v̂al a dir que molt mes tenue, amb alguna excepció, 

que el que es produiria en els anys trenta—n'acaba de perfilar les raons. 

Amb la retórica habittial deis anuncis, la primera entrega novel-lística vemetiana 

de 1930 fou presentada a la premsa afí a la Lliga amb aquests mots: «La novel-lista 

d'Eulália, tan estimada del públic i tant elogiada per la crítica, ha escrit amb El cami 

représ la seva millor novel-la».̂ ^* Poc després, amb motiu de l'aparició d'El perill, una 

altra noticia donava informació important sobre la repercussió del primer títob «Maria 

V. Anna Muriá, «Convarsant amb Awc»a Botrma», Lff, 14-XI-1930. Els altr^ articles a qué em 
refereixo son Roser Cátala [Anna Muriá], «Les dones en la política», LDC, n. 238 (25-IV-1930) [5]; A. 
M. R. [Anna Muriá Romaní], «Maria Cam{miany», LDC, n. 248 (4-VII-I930) [5], i Anna Muriá, «María 
Teresa Gibert», LDC, n. 268 (21-XI-1930) [2]; v. 1.3.2.4.3, per a l'análisi mes detallada de l'aspecte. 
Caldria afegir que el fet que Muriá dediques l'espai del diari vespertí a l'escriptora m aquells instants va 
ser molt oportú (i proteblement, dows, del tot intenciaiat), perqué aixó va permetre que es coneguKsin i 
que, molt aviat, coMabwessin en l'acció sociocultural del cente e^ortiu, punt d'biflexió rellevant en el 
compromís gm&ic d'aquestes intel-lectuals. 

«Lletres i Llibres. El cami représ per Maria Teresa Vanet», DS, 29-VII-1930. La mateixa nota s'havia 
publicat també, per exemple, a La Veu (específicament, el dia 23). 
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Teresa Vemet.,. ha publicat un altre llibre, interessantíssim, com tots els seus. En pie 

triomf d'£/ camí représ, la noveMa més llegida d'aquests darrers temps, que ha 

eixamplat el públic d'admiradors de Fautor Eulalia, aquest ens dona El períll, un 

recull de tres narracíons, entre les quals figura "DesiMusió", considerada fins avui com 

l'obra mestressa de Maria Teresa Vemet»,^'' 

Les ressenyes de Manuel de Montoliu havien de resituar molt aviat, pero, 

aqüestes alabances estrictament propagandístiques (que emfasitzaven en especial, no es 

pot passar per alt, l'éxit de públic). Malgrat apreciar la bellesa i el refinament del 

Ilenguatge d'£/ camí représ, el crític católic va assenyalar com a fallida essencial la 

descompensació quantitativa que suposaven l'episodi de la crisi de Cecilia i la seva 

relació amb Márius (la part «morta» del llibre). Aquesta part superfina, a parer seu, 

farcía sense necessitat la línia argumental básica: l'amor de la protagonista i de Manuel, 

fíccíonalització immillorable de «la poesía de l'amor; no un amor romántic, 

deliqüescent i torbador, sino un amor sa, broUat del fons de l'ésser huma com la 

quintaesséncía de la vida, com Fexpressió perfecta de l'harmonia de la cam i 

Fesperit»,Montoliu blasmava «aquella escena terriblement realista en la qual el 

seductor intenta forjar la seva víctima i que es resol felÍ9ment grácies a la magnífica 

enteresa de Fesperit de Cecilia» —tot afírmant que «segurament aquesta página 

truculenta será la més celebrada pels lectors vulgars»— per uns motius que el van fer 

ser encara molt més dur amb El períll: ds principis étics que, segons ell, informaven les 

narracíons, Així, a pesar de Uoar l'estil refinat i exquisit de Vemet, 1'excepcional poder 

d'introspecció que demostrava, Fanálisi deis sentiments en les tres histories i la 

discreció í el bon gust en el tractament d'una temática escabrosa en la primera, escrivia 

el següent sobre la protagonista d'aquesta: 

[,.,] Dones com la Isabel portm a dintre d'elles un romanticisme agut que no els 
permet capir Tharmonia del viure huma en la seva jerarquía d'ínstints intCTÍors i 
superiors; dones que se senten altematívament arrossegades per forces contraríes i 
inconciliables i que no arriben mai a un estat d'equilibri moral. Son éssers 
moralment esquíngats per dintre, que p ^ e n sense transició d'un estat de lúcida i 
freda serenitat intel-lectual a un morbos abandonament a les soMícituds violentes 
deis instints sensuals. Isabel creu, al final de la seva historia, haver arribat a la 
solacio del problema; en realitat, pero, el problema ha tingut ja una dolorosa i 
irremeiable solucíó molt distinta a la que ella es creu haver assolit. L'amor per a ella 
ja no és un "períll" que está a la seva má d'evitar: l'amor ha estat per a ella tota una 

«Llibres i Revistes», ED, 29-VIII-1930 (igualment apareguda el 3 de setembre a Diari de Sabackil). 

M. de Montoliu, «Maria Teresa Vemet. El camí représ (Biblioteca "A tot vent")», LVC, 9-IX-1930 
[matí], 
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"caiguda", tota una irreparable caiguda en aquest perill que ella tractava cegament 
de defiígir. Si et conflicte plantejat en aquesta historia l'hagués tractat la nostra 
exquisida escriptora en sentit cristiá, hauria vist que la solució a la qual s'acuH com 
a darrera salvació la seva heroína, deixa en peu el problema; hauria vist que aquella 
puresa a la qual vol retomar Isabel després de la seva caiguda, no és mes que una 
manifestado d'orgullós puritanisme, un pretext faMaciós inventat per l'instint 
fredament egoísta per a ofegar les veus de la consciéncia que 11 imposen el sacrifici i 
li óhrm la via al vertader amor, a aquest amor cristiá que amb tan sublim harmonía 
sap conciliar els instints de la cam i les altes aspiracions de l'esperit. Falsa 
redempció, aquesta orgullosa i egoísta emancipado de la Isabel; falsa redempció, 
perqué és una renuncia definitiva a redimir el pecat de la seva caiguda en Túnica 
forma moralment admissible. La historia acaba en un ambient de serenitat que no 
sabria enganyar-nos [...].""" 

L'acusació d'immoralitat va provocar una réplica contundent per part de 

Doménec Guansé, que va respondre-hi amb una afinada lectura del rerefons ideológic 

deis productes vemetians: 

Del senyor de Mwitoliu hom n'espera naturalment moltes facécies. Pero aquesta 
ha depassat a tota previsió. Les noveMes de Maria Teresa Vemet no son escrites, és 
ciar, per entretenir exclusivament les associacions de Filies de Maria —i sentiria 
molt que perqué digui aixó les Filies de Maria s'indignessin. En els seus arguments 
hi ha humanitat. Els personatges teñen cam i teñen sang. Per espirituals que siguin, 
no son ángels insexuats. Pero, Tanálisi de les seves passions és feia amb un tacte, 
amb una prudencia que mes aviat delaten timidesa que audacia. La moral burgesa, 
les convencions socials no pateixen ni el mes lleuger atac en aquests Ilibres. Pero, hi 
ha mes: els conflictes son d'esséncia aistiana, místics. En el fons hi ha Thorror a la 
cam, al pecat, que vint segles de cristianisme han acabat per fer instmtiu en els 
pobles de dvilització cristiana. ¡Ah, no dic pas aixó per a doldre-me'n! Al 
cristianisme, tant els novel-listes com els lectors de novelles, li deuen molL Ha creat 
una pila de conflictes psicologies, una pila de neguits i d'aspiracions sublims, dilaten 
prodiglosament els horitzons de la novella. El mal és que també ms hagi creat 
duaners com el senyor Montoliu, que, protagonistes ells mateixos d'una noveMa 
cristiana, viuen obsessionats per la por al pecat: car només que una por morbosa pot 
portar a anamatitzar Ilibres com els de Maria Teresa VaneL'*"^ 

El debat entom de l'art i la moral, del qual Guansé i Montoliu ja havien estat 

protagonistes assenyalats, emmarcava l'enfrontament que explica que la crítica situada 

en un pol cultural marcadament diferent del de l'autor de Breviari crític —per boca 

d'Elvira Augusta Lewi des de Mirador, del mateix Guansé, també, des de La Publicitat 

i des de Revista de Catalunya o de Cecili Gasóliba des de La Ñau— pogués assegurar 

coses com aqüestes: 

[.„] [E]n draiar compte de la publicado á'E! Perill, {.,.] o-dem registrar un 
moment de dues transcend&icies que es completen, car si és per a la major gloria de 

*" ídem, «Maria Teresa Vemet. El perill, Desillusió, Dms germanes (Biblioteca "A tot vent")», LVC, 4-
IX-1930[matí]. 

Doménec Guansé, «Maria Teresa Vemet», LR, n. 24 (8-IX-1930), 10. Aquests argumaits expliquai 
que en aquell article sobre el canvi de panorama en la literatura femenina catalana (el del maig de 1931) 
tomes a arremetre, de passada, contra les «escomeses» del aític católic amb relació a Vemet 
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la nostra literatura que un escriptor fendeix la pallofa deis convencionalismes i 
mostra sense veis la seva ideología, també ho és que peí seu sexe aquest escriptor 
pugui plantejar amb mes coneixement de causa els problemes i els conflictes que 
generará en la societat el desenrotilament de la instrucció i de les aptimds de la dona 
en acabar la seva esclavitud legal. 

En El Perill trobem de nou el gran novel-lista que havíem pressentit en Eulalia, 
el que descendeix dreturer a les proíiindítats psicológiques de 1 ánima femenina per 
esbrinar-hi les modalitats de la noia contemporánia "davant de l'amor", d'aquesta 
noia ten diferent d'aquella vuitcentista educada, peró no instruida, per unes monges 
en el sant temor de Déu (no amor) i cosida a les faldilles de la mare esperant 
resignadament l'arribada d'aquell que a voltes, en lloc de la companya per a fer el 
camí de la vida, cerca fámula que el serveixi sense mesada. 

A la noia d'avui, l'ambient general ja li dona personalitat des de petita, i en 
l'adolescéncia gaudeix de Ilibertat per a estudiar, llegir, fer-se una cultura en vistes a 
una indepmdéncia; circumstáncies que li formen una ideología i unes concepcions 
per al seu propi ús de la societat, de la vida i de l'amor.*"^ 

Mes enllá del posicionament amb referencia a l'aspecte moral, que fou la 

clau de volta de les divergéncies perqué constituía l'eix fonamental de les 

transformacions a tots els nivells, els crítics no estaven tan en desacord, en el fons, 

sobre els mérits i sobre les falles de la narrativa vemetiana. Guansé i Montoliu 

coincidien en l'apreciació del talent de Vemet i detectaven problemes técnics similars 

en els relats que produia. La perspectiva ideológica, peró, feia que els concretessin de 

manera diferent. Per aixó el primer reconduía el carácter prolífer de Fescriptora i alió 

que exemplifícava formalment respecte de les Iletres catalanes—^una certa maduresa 

literaria i la ductilitat del cátala com a llengua de creació— cap al mateix mare valoratiu 

que estava aplicant a Bertrana; és a dir, vers la significació d'una determinada 

modemitat, a la qual Montoliu i la gent com ell (els sectors mes conservadors i 

tradicionalistes de la societat) posaven través i negaven el dret a existir: 

María Teresa Vemet ha publicat en poc temps dos volums. Tots dos a reditorial 
Proa [...]. D'enfá, dones, que va debutar, en 1926, ha produít un Ilibre per any. En 
altres latituds aquesta producció no tindria res de particular. Ací la fa esdevenir 
gairebé el nostre novel-lista mes fecund. ¡I un hom diu oicara de vegades, que, en 
cátala, es publiquen massa llibres! El que cal dir és que hi ha una poiúria 
inteMectual que ens asfixia. 

*® Cecili Gasóliba, «El Perill, pa- María Teresa Vemet, Bib. "A tot vent". Edicicms Proa, Imp. Clarase», 
LN, 28-X-1930. Les altres ressenyes a qué em refereixo son les següents: Elvira A. Lewi, «María Teresa 
Vemet: El cami représ. El perill (Edicions Proa)», MI, n. 80 (7-VIII-1930), 4; Doménec Guansé, «El 
cami représ, de María Teresa Vemet», LP, 20-Vin-1930; ídem, «El perill, de María Teresa Vemeb>, LP, 
23-VIII-1930; Cecili Gasóliba, «El camí représ, per María Teresa Vemeb>, LN, 18-IX-1930, i D. G. 
[Doménec Guansé], «Vemet, María Teresa.- El camí représ. Biblioteca A tot Voit, 1930. Vanet, María 
Taesa: El perill, seguit de DesiHusió i Dves germanes. Edicions Proa, 1930», RC, n. 62 (octubre 1930), 
182-184. Val a dir que el comentari de Marcel Brion sobre Eulalia que La Veu va reproduir s'inscrivia en 
aquesta mateixa línia de pensament i que, en conseqüéncia, no coincidía amb la ideología de la publicació 
(v. [Marcel Brion,] «Marcel Brion parla d'Eulália de Maria Taesa Vemeb>, LVC, 15-11-1931 [matí]); es 
tracta, peró, d'un text reiatiu a una obra for9a mes "acceptable" des del punt de vista étíc. 
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Perd, deixem-nos de reflexions amargues. Literáriament, els llibres de Maria 
Teresa Vemet no son pas per fer tomar pessimista a ningl, Ens trobem davant d'un 
escriptor de rap, d'un escriptor que no té res de primari, de simplement tntuííiu. 
Maria Teresa Vemet és ja el producte d'una literatura treballada, d'un ambient 
refínat. El caíala, en les seves mans, és un instrument que li permet d'expressar tots 
els matisos, totes les delicadeses de Pesperit. En la mateixa societat que descriu, en 
molts deis seus personatges hi ha molt també d'auténdcament selecte. Un cert 
cosmopolitisme de fautor acaba de donar al llibre un to raundá i senyorívol.'*** 

Si, com es desprén de ies fonts de l'época, el darrer concepte que apareix en el 

jfragment era una de les exigéncies del tren deis nous temps, resulta perfectament 

comprensible 1'interés immediat que va despertar la personalitat d'Aurora Bertrana. 

Entre el desembre de 1930 i el febrer de 1931, la rebuda que es va dispensar a 

Paradisos oceánics havia de consolidar la caracterització de l'escriptora en termes del 

cosmopolitisme per excel-léncia dins del conjunt de les autores nostrades. 

Guansé es va afenyar a comentar el llibre i va insistir en alió que ja havia dit en 

diverses ocasions. El parágraf amb qué obria la seva ressenya a La Rambla n'és una 

bona mostra: «No dubto que la catalanitat d'Aurora Bertrana no sigui irreductible. Ella 

no sembla, pero, ben bé una dona catalana. La seva qualitat mes característica: l'amor a 

la independencia, l'odi a tota mena de convencionalismes, el menyspreu a la moral 

burgesa, és una cosa que sobta en el nostre món femem', mes aviat decantat al 

casolanisme, sense altra defensa, generalment, que la hipocresía i la simulació».*®^ 

La segona valoració que en va sortir, publicada a Xa Ñau, també subratllava el 

contrast entre l'autora del llibre i la resta d'escriptores catalanes a partir deis mateixos 

parámetres: 

(...] Aurora Bertrana és una escriptora Iliure i moderna, la qual cosa li permet 
donar ais seus articles una desimboltura moral, que augmenta el valor de l'obra. Cap 
altra esCTÍptora catalana ha gosat parlar d'una manera tan despreocupada, i arso té 
ima extraordinaria importancia, majormoit preseaitant les costums d'una gent en 
absolut desiligada de prejudicis, per esséncia honestament lascius, com son els 

404 Doménec Guansé, «Maria Teresa Vemet», art. cit. 

ídem, «Awwa Bertrana», LR, n. 40 (29-XII-1930) [ 8 J El aític encara va publicar dues recensions 
mes on twnava a formular aqüestes estimacions. En l'una, amb relació a la tradició de la literatura de 
viatges a Europa i a Catalunya (on, segons ell, només Josep Pía i Aurora Bertrana podien ser equiparais 
ais autors europeus de ra§a, com Paul Moraid), també duia a terme l'operació mitjangant la contraposició 
de l'humor i de la poesia de l'escriptora ais del seu pare: «[...] l'humor d'Aurora Bertrana no és tan áci4 
tan sarcástic, ni la seva poesia tan melangiosa. Hi ha un dring mes alegre, una major despreocupado i una 
certa complaen§a a espeterrar burgesos que no hi és en l'obra de Prudenci Bertrana. En conjunt el llibre 
dona la impressió d'un sentiment romántic per la natura i per la llibertat, barrejat amb una desimboltura, 
amb una sinceritat —algú potser dirá cinisme— molt modems» (ídem, «Paradisos oceánics, d'Aurora 
Bertrana (Edicions Proa)», LP, 6-1-1931). En l'altra, respecte del genere del reportatge, emfesitzava 
iguahnent el temperament literari de la filia (v. D. G. [Doménec Guansé], «Bertrana, Aurora.— Paradisos 
oceánics. Edicions Proa», RC, n. 66 (febrer 1931), 179-180). 
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poiinesos. La modemitat de la nostra inteí-ligent compatriota (que es manifesta més 
que enlloc en un article recentment publicat a Mirador, «La dansa i els salvatges», i 
que esperem poder-!o veure reajllií en un volum), altrament és necessária a la 
persona que s'escandalitza deis estralls causats per la colonització a un poblé que 
possefa la simplicitat més esplendorosa, aquesta simplicitat característica de l'art de 
millor qualitat.'*°* 

Rossend Llates va indicar igualment, a Mirador, la relleváncia de Fobra per a la 

cultura del país amb relació directa a l'europeisme que hi instaurava: «L'aportació de la 

nostra escriptora a les lletres catalanes és d'una gran importancia; la nostra literatura 

adquireix [,..] unes regions que fíns ara no havia tocat. Totes les cultures europeos 

donen una gran importancia a l'estudi deis pa'ísos i cultures de les torres exótiques. I els 

autors que han tractat d'elles han firuit sempre d'una gran influencia damunt de les idees 

generáis de la seva época».'*''̂  

Aquesta «influencia damunt de les idees generáis de la seva época» era una de 

les coses que més interessava ais sectors culturáis, pero en sentits molt diferents segons 

de qui es tractés. Per aixó és signíficatiu que les ressenyes que van dedicar Alfons 

Maseras i Octavi Saltor a Bertrana des de La Veu anessüi per camins només parcialment 

coincidents amb aquests. Si bé valoraven molt positivament tant el text dins del seu 

genere com la contribució que suposava a la literatura catalana, es fíxaven, sobretot, en 

la identifícació afectiva de l'autora amb el tema; allá on els altres velen modemitat, ells 

parlaven d'emoció estética —im component a partir del qual minimitzaven, subtilment, 

les coordenades etiques que no deixaven de copsar en Paradisos oceánics.^^^ 

^ J. Roure i Torent, «Aurora Bertrana. Paradisos oceánics.— (Edicions Proa. Biblioteca Rodamón. -
Badalona, 1930)», ÜV, 1-I-I931. 

Rosend Llates, «Narracíons de Tahití», M , n. 100 (1-1-1931), 4. Convé recordar que, a banda de la 
tradició literaria amb qué s'associaven, aqüestes «regíais» estaven adquirint una considerable popularitat 
a través del cinema. Ombres Manques, Trader Hom, El paga de Tahití, Tabú o Moana foren peMícules 
de qué la premsa es va fer ressó i amb les quals es va mlhgsr explícitamsit el llibre, en part perqué la 
connexió a-a evident i probablement, també, pwqué Bertrana va dedicar un article al seté art i a la 
Polinesia el 1929, sense comptar (per raons de no coincidencia diacrónica) que, a fináis de 1931, va 
escriure ma prosa a partir de Tabú i es va encarregar de la presentado del film en la projecció al 
Coliseum (v. II.2.4.2). Si hi ínsisteixo, és perqué aquest és un element a tmk en compte respecte de l'éxit 
del llibre, que es pot vincular, així mateix, al fet que Llates inclogués una referencia al tema sempre 
central del públic mítjan9ant la qualifícació de Paradisos oceánics com a lectura plaoit (un aspecto que 
Guansé també havia assaiyalat). 

Maseras es referia a la tradició francesa corresponent, afirmava que Bertrana s'hi equiparava en la 
capacitat de captado de la poesia de les Ules de la Societat i concloía amb la consideració de l'interés que 
suscitava la il-lustració complementaria de Tagonía de la raga polinesia (v. Alfons Maseras, «Paradisos 
oceánics», LVC, 5-1-1931 [vespre]). Saltor, al seu tom, explicava que coneixia els articles de l'autwa (les 
caracteristiqu^ deis quals el volum venia a confirmar) i anotava la diflisió del tema a fravés del cinema, 
per passar a la consideració de la simpatía de Bertrana pels polinesis i de la fescinació peí paisatge del 
lloc, que en justíficaven els petits excessos: «En moments d'exaltació ponderativa, en qué l'autora sent 
que l'impuls IMc se l'emmena, sap trobar imatges i ressons arreu, per expressar el seu objectiu: des de les 
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El mateix feria forga mesos mes tard, pero de manera oberta. Parran i Mayoral, 

per bé que ja no parlant del llibre. Les conferencies que Aurora Bertrana i Carme 

Montoriol van fer a l'Ateneu Barcelonés el 15 i el 16 d'octubre van originar un article 

seu al diari de la Lliga. Sota el títol inobliterable de «La dona i el seny». Parran escrivia 

el següent respecte de la primera ponencia: «en un punt, i no pas gens important, amb 

magnífica inconseqüéncia, reculaven el selvatgísme, Fescepticisme, la ironía i el 

sarcasme de l'escriptora catalana: en parlar de la femília. Ella donava a la dona, com a 

fimció essencial de la vida seva, la constitució de la femília, la bona ordinació de la llar, 

l'educació deis filis. Tota la pedagogía de la dona havia d'anar adregada [..,] a fer-ne 

l'esposa honesta per convicció, comprensiva per cultura, amorosa per educació, i per 

totes tres coses, mare d'amor, de seny, i diligencia». 

Aqüestes diferencies es van tomar a evidenciar poc després, amb motiu de la 

següent noveMa de Vemet. Quan va editar-se Presó oberta, Doménec Guansé va ser, 

altra vegada, un deis primers a parlar-ne.'*'° Segons ell, el gran mérit de l'obra era la 

creació del personatge del pare, «un d'aquests homes ais quals el fenatisme religiós 

arriba a fer eixuts de tendresa; arriba a fer veure en la dona, un perill constant de pecat. 

[...] És, pero, tot creient que fe el bé, que vetUa per la religió que aquesta natura 

ferotgement religiosa deslliga el mal i les tenebres. En aquesta insconsciéncia está 

precisament la seva grandesa, la forga i humanitat del seu carácter». Malgrat Fobví 

maniqueisme en la constmcció noveMística deis protagonistes, el crític afirmava que 

formules bíbliques fins ais jocs de sensibilitat mes modems. Una tendresa femenina, gairebé piadosament 
maternal de vegades, traspua de les seves planes, barrejada amb ima ironía un xic amarga, que és el 
contrapés de la seva visió d'espectador. / De tant en tant, aquella llibertat de criteri, sense prejudicis — 
deis quals sembla que l'autora s'hagi acabat de desefacir, en aquest cas, per comprendre millor els seus 
protagonistes— que respiren les pagines de Paradisos oceánics, porta Aurora Bertrana, per ima reacció 
estética en frmt de les deformacions de la civ¡lit2ació que desaparen9a la vida indígena, a justificar i 
ádhuc compartir aquest primitiu cuite a la natauralesa, latent m el temperament cálid i senzill deis maorís. 
Les pmzellades realistes, dones, son posados en el llibre, a voltes, amb un aire poemátic; d'atees els 
episodis d'aquest caráota-, per Ueíaltat ais fets, arriben a les al-lusions fisiológiques, no sempre 
necessáries. Sigui com sigui, pero, l'íntent és pur, i l'actitud de l'autora no fóra mes vituperable per aixó, 
que per les critiques tácites o explícites que en el seu llibre s'insinuen contra hnportacirais ideológiques 
respectables del nostre món occidental i contra llurs representants» (O. Saltor, «Paradisos oceánics, per 
AurcH-a Bertrana», IFC, 27-1-1931 [vespre]). 

^ J. Parran i Mayoral, «La dona i el seny», LVC, 21-X-1931 [vespre]. Les conferencies en qüestió eren 
«El nostre feminisme» (v. L3.2.4.2.2) i «Les relacions entre l'home i la dona» (v. II.2.2.1). 

V. Doménec Guansé, «Presó oberta, de Maria Teresa Vemet (Biblioteca A tot vent)», LP, 17-Vl-
1931, d'on s'extreum totes les citacions que segueixen mentre no s'indiqui el contrari; un mes mes tard, 
el tarragoní va dedicar-hi una segona recensió (v. D. G. [Doménec Guansé], «Vemet, Maria Teresa.— 
Presó oberta.' Biblioteca A tot vent», RC, n. 71 (juliol 1931), 65). La novel-la havia estat ressenyada, 
abans, des á'El Matí (w. Maurici Serrahima, «Presó oberta», EM, I3-V-1931). 
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l'escriptora no esdevenia «gens partidista» en la seva articulado. Tenint en compte 

l'habitual perspicacia de Guansé, l'explicació d'una opinió com aquesta s'ha de buscar 

en una lectura esbiaixada, fruit d'una actitud que no diferia, en termes de justifícació 

extralherária, de la que havia d'evidenciar novament Montoliu mesos mes tard. 

Si el redactor católic, des de la seva perspectiva ética, havia de manifestar una 

profimda preocupació per la influencia moral que la noveMa podia exercir, el 

coMaborador de La Publicitat la celebrava perqué, per a ell. Presó oberta representava 

una determinada modemitat literaria, sintoiñtzava amb una visió progressista de 

qüestions socials com la religió o la familia i constituía un guany en alió que trobava a 

fahar en relats anteriors: l'amenitat que podria fer que Vemet esdevmgués «un deis 

novel-listes —i potser el novel-lista preferit de la nostra burges ia»—És rellevant que 

el tarragoní, tot i indicar algunes ingenmtats en l'obra, n'emfasitzés l'interés tant al 

principi com al final de la ressenya, i que en el passatge conclusiu ho fes qualifícant-lo 

d'«interés fulletúiesc». L'éxit historie del folleto com a genere; la seva recuperació 

formal dins de l'ámbit de la literatura culta en aquells anys; les idees de Guansé sobre 

els escriptors i el mercat, i les observacions sobre la narració amb qué acompanyava la 

definició, desclouen que l'adjectiu era lluny de qualsevol intenció pejorativa; al 

contrari: canalitzava un elogi indubtable. I és que la modemitat recercada per part deis 

sectors que representava l'autor tenia diversos aspectes complementaris. En aquest cas, 

la creació d'un mercat s'agermanava amb l'evolució social a partir d'uns valors 

narratius específics i des d'un model cultural i ideológic ciar —el de la 

contemporaneitat—, en el qual la producció literaria de les dones, en especial la 

prosística, podia teñir una incidencia important. 

Dins de la matebca lógica, pero en sentit invers a causa de la defensa deis 

principis que la modemitat estava dinamitant en tots els ordres de la vida, Montoliu va 

trobar dos greus problemes a Presó oberta: la limitació de la trama a causa del carácter 

de «tesi moral» de la novel-la i l'arbitrarietat consegüent del desenvolupament del relat. 

A parer seu, el fet que Vemet no hagués explotat totes les possibilitats argumentáis del 

drama familiar tenia una explicació diáfana en el decantament ideológic de la narració. 

La voluntat de vhidicar l'emancipació de la dona fins a tms extrems il-limitats, i que no 

*" Doménec Guansé, «Maria Teresa Vemet», art, cit. En aquest article, Guansé parlava del tema del 
públic i de l'actitud que tenien —o hauriai de teñir— els escriptors, en aquest sentit, després de fer-ne 
retret a l'autora; aquest retret seguía al fragment reproduít sobre els valors positius de les obres de Vemet 
i sobre els atacs de qué havien estat objecte per part de Montoliu. 
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podien ser mes equivocáis, justifícava tant les opcions narratives generáis com 

l'artificiositat de la constracció deis personatges: 

Cal reconéixer l'habilitat amb qué l'autor sap presemar com a lógica i plausible 
semblant monstraositat. Damunt la figura del pare ha abocat a torrentades totes les 
notes que poden fer odios i repugnant un home; la mare, m canvi, és presentada ais 
lectors amb tots els dots de simpatía i atracció imaginables. Tant Tuna com l'altra 
figura, peró, son consfrulfdes artificialmoit en benefici de la tesi de l'autor. Son 
figures de cartró que contrasten amb la vitalitat insuperable de la figura de 
MarceMina. Tota l'obra tendeix a donar motius vitáis i profunds a l'emancipació de 
Marcel-lina. Aquesta trenca brutahnent tots els seus deures de filia; i sentint ja 
fransformat el seu odi en una absoluta i glacial indiferencia envers el seu pare vell i 
malalt, fiíig de la casa paloma pa- anar darrera la seva mare. L'autor no ha vist 
tampoc, en aquest punt, que violentava ta realitat. MarceMina és ja promesa, i en el 
seu casament amb l'Andreu, aprovat ja peí seu pare, tania una üicil, cómoda i civil 
fórmula d'alliberament. Peró el tema de l'emancipació de la dona obsessionava la 
nostra autora, i ha saltat per damunt de tots els obstacles per tal d'arribar a l'apoteosi 
fina!. 

El resultat doctrinal de la noveMa — p̂otser contra la volimtat de l'autor— és ima 
subversió de valors moráis m fi-anca pugna contra els principis que sostenen la 
institució de la familia aistiana. L'ensenyauQa que es desprén d'aquesta noveMa és 
doble: una apología de la infidelitat de l'esposa i de Pegoisme rebel de la filia, i m 
sarcaame Uangat contta el marit burlat i el pare odiat. 

[...] En rmita, aquesta noveMa és una exaltado malsana de totes les tmdéncies 
dissolvents de la femflia. La seva immoralitat p"ové precisament de la manca 
d'auttotic realisme i de sentit huma que observem en general en molts deis 
novel-listes modems,*'^ 

La indignació particular de Montoliu, accentuada pels possibles efectes del relat 

en les lectores i els lectors, diluía la consideració sobre la valúa estrictament creativa 

d'un text del qual blasmava la inversemblanfa no pas des d'tm ptmt de vista intem 

(textual), sino extem. El despla^ament de la qüestió des de l'estética cap a l'ética, des 

de l'art cap a la moral, barrava el pas a la seva aprovació del producte a desgrat que 

n'apreciava les qualitats artístiques, en especial la progressió «en l'art de novel-lar» que 

significava dins de la trajectória de Vemet —̂ un punt en el qual va coincidir novament 

amb Guansé—. Les interpretacions purament literáries de l'un i de l'altre no divergien 

tant, una altra vegada, com podría semblar. Allá on l'acord esdevenia impossible era en 

el camp ideológic i, per tant, en la ftmcionalitat que van donar a les obres de les noves 

autores; en el seu sentit cultural, social i, en definitiva, polític."**̂  

•"̂  M. de Montoliu, «Maria Teresa Vemet. Presó oberta. Edicions Proa», LVC, I5-I-I932 [vespre]. 
Encara que la condufs cap a una interpretado moral tendenciosa i qüestionable, la seva análisi técnica de 
iVesó oéería resulta fiancameit encertada. 

Per aixó la identificado de les valoracions negatives i positives amb detmnmats sectors crítics (a 
grans trets, conservadors i progressistes) només resulta válida —i, encara, amb matisos— pes a la 
dimmsió moral deis comentaris. La recepció de Presó oberta ho exemplifica mes enllá del que ha estat 
consignat; a part de les coincidéncies estimatives entre Montoliu i Guansé, El Dia de Terrassa i La Veu 
mateixa en van publicar ressenyes molt positives, signades per Oetavi Saltor i J. Parran i Mayoral. Aquest 
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L'acoUida efectiva de La dona deis ulls que parlaven ho il-lustra prou bé. Tot i 

que el llibre havia sortit al carrer l'estiu de 1930 i havia estat anunciat en alguns diaris, 

com La Veu de Catalunya o La Ñau (que el 1929 n'havia donat a conéixer part del 

contingut a les seves págmes), no va teñir ressó, de manera significativa, ñns després de 

la proclamació de la República. Solament fou comentat a partir de la segona edició; no 

pas particularment, sino en el marc general de la literatura femenina; des de plataformes 

d'uns cercles específics, i quan l'autora s'havia fet tm cert nom com a periodista amb 

una projecció ben concreta, sobretot a Imatges i a la publicació esportiva, i havia 

comen9at a prendre protagonisme en la nova conjimtura com a representant del 

«feminisme república».'*"' 

Aquest conjunt de circumstáncies, juntament amb la naturalesa de les lectures 

que se'n van fer (que no se'n van fer, en realitat), suggereixen ima operativitat que 

transcendía l'espai de la narrativa estricta; en altres páranles: que el "descobriment" 

d'Arquimbau anava for9a mes enllá deis mérits de la seva obra üterária. Només cal 

recordar que el maig de 1931, uns dos mesos abans de ressenyar Presó oberta a La 

Publieitat, Doménec Guansé va parlar del recull des de La Rambla en aquell article on 

el prenia com a pretext per marcar el canvi en el panorama de la producció femenina, el 

qual exemplificava amb els noms de Vemet, de Bertrana i de la mateixa autora deis 

contes. Al mes de juny, el volum era objecte d'una altra recensió que, signada per 

Manuel Valldeperes a La Ñau, complementava el text del tarragoní amb aqüestes 

declaracions: 

Hem pogut comprovar, a través de les peines intel-ligentíssimes de la Víctor 
Cátala, per exemple, les altes dots d'observacíó que caracteritzá la literatura 
femenina. I és que, per natural, la dona és mes saga? en apreciar els trets psicoldgics 
de les persones i eis caires particulars de les coses. 

És natural, dones, que aquest avantatge de la dona doni una major importancia i 
precisió a les seves narracions i que del fet mes vulgar en tregui conseqüéncies i 
deduccions importantíssimes, que un observador menys saga? no copsaria amb 
l'agíütat que caracteritzá la dona. 

dairer, segurament influR per la seva amistat personal amb Veraet, arribava a afirmar que «aquesta 
novel-la en qualsevol gran literatura, seria un esdeveniment. Perqué és un llibre tan cátala i tan mundial a 
la vegada» (J. Farran i Mayoral, «Bon retom, Maria Teresa!», LVC, 16-V1I-1931 [vespre]; v. també 
Octavi Saltor, «Novel-lista i poetessa», £D, 22-VIII-1931, parcialment reproduit a «Página Femoiina de 
La Veu. Triomfadora. Maria Teresa Yrniet», LVC, 17-X-1931 [vespre]). L'altra cara de la moneda —una 
recensió molt crítica— fou publicada, m canvi, en el diari vespertí dirigit pa- Rovira i Virgili (v. Cecili 
Gasóliba, «Lletres femenines. Presó oberta, per Maria Teresa Veraet. "Biblioteca A tot venf. Imp. 
Clarassó»,ZJV, l-IX-1931). 

V. respectivament II.2.2.2.2.2 i 1.3.2.4.2.1. 
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[...] És ¡ndubtable que les dones teñen, en la literatura, un paper importantíssim. 
L'exemple de la Víctor Cátala, que amb les seves noveMes i narracions vingué a 
donar una embranzida vivificadora a la prosa amorfa del segle passat, bé ma-eix el 
respecte i la consida-ació del poblé. 

El dia que a Catalunya hi hagi un planter d'escriptores que, amb la vibració 
espiritual, amb la vigoria i amb la despreocupado de la Víctor Cátala dediquin el 
seu esfor? a la tasca nobilíssima de desvetllar la nostra prosa narrativa, la literatura 
catalana haura donat un gran pas en el camí de la seva reivindicació. 

1 será grácies a aquest esperit d'observació, a aquesta alta qualitat psicológica, 
que la dona tindrá a les seves mans aquesta missió elevadíssima.*" 

A banda del relleu que Valldeperes concedía a Tautoria femenina en 

coincidencia amb Guansé —cosa que remet, inevitablement, a Tánsia de reclutar les 

dones per a les própies files en el context d'un régim que n'havia d'oficialit^ la forga 

social—, l'argument de la superioritat observadora de les escriptores, si bé responia a la 

convicció del potencial literari que podia suposar i a l'interés generalitzat de l'época per 

la psicología del sexe en qüestió, servia sobretot per canalitzar l'auténtic objectiu del 

comentari: potenciar im cert "desvetUament" del genere noveMístic. Com que la seva 

represa s'havia iniciat sis anys abans i ja es comptava amb un volum important de textos 

publicats, cal entendre aquest desvetUament des de la perspectiva d'efectivitat en el 

mercat, en termes tant de consum com d'influéncia. La referencia a Víctor Cátala així 

ho indica en el primer sentit, perqué l'autora no només havia fet ima aportació de primer 

ordre a les Uetres catalanes, sino que havia aconseguit teñir un públic important (igual 

que altres narradors modemistes) a pesar de les limitacions socials i culturáis.'*'̂  En el 

mare de la crisi del llibre que s'havia comen9at a produir en els últims temps de la 

Dictadura i des de la voluntat d'eradicar la concentració majoritária de la lectura en la 

noveMa de consum —de qualsevol mena, i fos escrita en fi-ancés, en espanyol o en 

cátala—, la promoció de les autores apimta vers una estrategia definida. 

Manuel Valldeperes, «Les dones ea la literatura», LN, 17-VI-1931. No tinc constancia que aparegués 
cap mes comentari sobre el volum. Per a les consideracions generáis incloses en les ressenyes de les obres 
posteriors d'Arquimbau, v. n.3.4.2. 

El fet que La Veu publiques Solitud en forma de fiílletó el 1924 n'és una prova, al costat de la qual 
se'n podrien adduir d'altres. Per exemple, unes declaracions emmarcades en el gir del noucentisme 
respecte del genere, concretament de 1918: «Parlávem un dia amb un editor cátala, i se'ns lamentava de la 
manca de literatura de ficció. La noveMa catalana, ens deía, té un públic; i és Uástima que no el reculli 
una mes abundosa i sistemática producció novel-lística. I nosaltres recordavem, per exemple, en Baroja, el 
qual —tot i escriure en un idioma del qual ais fe tantes bocades el senyor Salvarria, dient que el parla mig 
món i acabaran parlant-lo tots els paYsos que s'estimin—, abans que una trompetejadoia empresa 
editorial, principalmait coneguda per les seves "cobertes de color", li edites les obres, no venia en el 
domini lingüístic cátala mes exemplars d'elles (ádhuc havent-ne ja publicades una vintena) deis que se'n 
vengueren de Marines i boscatges, Sots Feréstecs i Solitud» («NoveMa catalana». La Veu de Catalunya, 
14-11-1918; dec la localització d'aquest article a Jordi Castellanos). 
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El gener anterior a aquest article, Valldeperes havia emmarcat la crisi en la 

desaparició del factor patriótic amb el final del govem militar i en la manca d'edicions 

populars (signifícativament, tot esmentant com a contraexemple les novel-Íes 

cinematográfiques, segons ell un deis productes que mes es venien); 

complementáriament, havia afírmat la decadencia de la novel-lística catalana del 

moment. Mes rellevant peí que aquí interessa, havia proposat una solució: debcar de 

publicar una bona part del que sortia al carrer —insubstancial, en mots seus— en pro de 

l'estímul creatiu a cercar «la veritable novel-la popular a l'estil de Dickens, de Babac i 

fins de Dostoiewski».'*" De la mateixa manera que va comprendre les possibilitats de la 

novel-la esportiva,'"? l'autor havia de copsar el paper potencial de les dones en aquest 

sentit. Així ho indica el fet que fos membre del jurat del primer Concurs Literari Femení 

del CFEB, articulat com a innegable plataforma (i, dones, un estímul directe) per a la 

creació prosística femenina. 

Els premis, de fet, foren un deis mitjans d'aquesta promoció estratégica. La 

iniciativa del CFEB, encara que no s'hi pot comparar ni per categork literaria, ni per 

relleváncia cultural ni per abast social, r&met en certa manera al guardó principal del 

període (o, si mes no, hi fa pensar en un determinat sentit). El Concurs de 1931 va 

comptar amb la impíicació, entre altres pereoimlitats, de Carme Montoriol, la qual 

preparava la noveHa que havia d'obtenir un vot en les dues rondes iniciáis de Fedició 

d'aquell mateix any del Premi Joan Crexells. Aquest éxit de Teresa o la vida amorosa 

d'una dona (ni que fos relatiu) s'explica, en part, perqué era una novel-la digna; en part, 

perqué era ram obra d'autora, % en part, perqué r e u n í a plenament, entre altres coses, a 

una de les demandes literáries en qué es concretava l'«absoluta modernitat» recercada 

en la cultura catalana des deis sectors esquerrans: el reclam d'una noveHa de Barcelona. 

*" Manuel Valldeps-es, «La crisi deí Ilibre», 2-1-1931 (tomat a publicar amb el tftol «Llibres... 
Llibres...» el 15-VIII-1931). Quinze dies després. Fautor insistía en el tema des de l'afirmació de la crisi 
d'espiritualitat que es vivia (v. ídem, «Cal que Uegim mes», LN, 17-1-1931). 

V. la ressenya M. V. [Manuel Valldeperes], «Quo vadis, Sánchez?.- NoveMa per Francesc Trabal», 
LN, 12-IX-193I. 
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3.3. TERESA, DE MONTORIOL, I LA DEMANDA D'UNA NOVEL-LA DE BARCELONA (1932-

1933) 

El novembre de 1932, un coMaborador de La Publicitat assegurava refícácia del 

Premi Joan Crexells en la projecció de les obres guanyadores i, també, d'aquelles que hi 

aconseguien bons resultats, entre les quals Teresa — ûna «aguda intuTció de la passió» 

caracteritzada per «un estil ciar i elegant»— havia estat una de les beneficiados.'*'' 

L'autor no s'equivocava. En les noticies sobre la Diada del Llibre, i per tant després de 

la convocatoria en qué havia entrat a concurs, el títol constava entre els que s'havien 

«venut extraordináriament».'*^" Poc després en van comengar a aparéixer comentaris, 

centrats majoritáriament en uns aspectes que apunten les causes del succés, tant en 

general com respecte del premi: la qüestió de la literatura femenina, la modemitat de la 

narració i el seu barcelonisme. 

El primer de maig, des de L 'Opinió es va constatar la positiva sorpresa que 

suposava «una noveMa com fa molt tenq)s que no n'havíem llegit cap. Referint-nos a la 

producció catalana i a la producció femenina, naturalment».̂ '̂ La nota expressava la 

voluntat de l'extensió quantitativa de la noveMística escrita per dones —«l'estímul que 

voldríem que l'éxit de Teresa produís, no ja solament a la seva autora de la qual 

esperem llegir aviat noves produccions, sino a totes les dones que escriuen o teñen 

aspiracions»—; la justificació de Panhel era l'aportació qualitativa que ñnplicava la 

ficcionalització de la psicología femenina en mans seves. Reapareixia, dones, un deis 

topics relatíus a la narrativa d'autora;*̂ ^ pero l'émfasi requeia, ara, en l'impuls creatiu: 

Teresa és un personatge de debo. La Teresa de la Carme Montoriol pot haver 
existit o pot existir encara. Volem dir que l'heroma de la novel-la és una dona i no 
un ninotet amb fcldilies cxm s is presenten els nostres autors les seves protagonistes. 

És compreisíble que les figures de dona siguin millors creados per una dona com 
és comprensible que els homes creín millor les figures masculmes. 

419 Josep Maria Batlle, «Els Ilibr» i llur revisió. L'eficácia del ftemi Crexells», LP, lO-XI-1932. 

«La Festa del Llibre», LP, 24-IV-1932. Cal comptar, és ciar, amb la retórica prototípica Iligada a 
l'esdeveniment, pero aixó no üivalida necessariament la bona acollida dé la novel-la. Des del punt de vista 
de la recepció crítica, ahnenys, aquesta resulta inqüestionable. 

«Secció Femenina. Teresa o la viáj amorosa d'tma dona», LO, l-V-1932 (i ps- a les citacions 
següaits). 

Que fou també la clau d'altres valoracions positivos; v., per exemple, José Aíxalá, «.Teresa o la vida 
amorosa de una mtff'er (novela analítica de un ahna)». Diario de "La Marina" (La Habana), 30-V-1932 / 
FCMF. 
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[...] Repetim que ens agradaría que Teresa servís d'estímul per menear la 
producció femenina. 

El desig final emmiralla la percepció de la precarietat de la noveMística en 

qüestió (evident en l'ús del verb «arrencar») i conté, implícita, la consciéncia de la 

íiinció social que, al costat de la contribució literaria estricta, podia exercir la literatura 

de dones. Aquesta funció fou explicitada per aquells sectors culturals que hi estaven 

especialment interessats en una direcció concreta. El juliol de 1932, per exemple, Lluís 

Pujades indicava que la participació femenina en la vida pública constituía ima via 

provada per a la resolució de les qüestions socials a les nacions on existia i, en desplagar 

l'argumentació al terreny cátala, exposava una posició cristal-lina respecte de la 

diferencia sexual amb relació a la creació literaria: 

La dona a Catalunya ocupa un lloc ric de possibilitats en la literatura. L'arribada 
de la dona a la literatura catalana, té importancia per diferents motius. 

La dona, cal que estigui educada per una altra dona. [...] La dona no pot ésser 
barrejada amb l'home mes que en molt pocs actes de la vida. En materia d'educació, 
repeteixo, cal que les dones s'entaiguin entre elles mateixes; si no d'una manera 
absoluta, ai quasi tots els casos. 

Per aquesta rao, ¡es dones catalanes, en ¡es escriptores de la seva raga troben les 
rectores de llur vida particular ipúbiica.*^ 

Aixó, en coimexió amb el panorama cultural, sobre el rerefons de la dinámica 

deis temps moderns i en el mapa polític del moment, prenia una relleváncia 

inqüestionable. La inteMectualitat nacionalista i progressista del país, masculina i 

femenina, ja havia comengat a treballar a fináis deis anys vint per garantir que 

l'orientació anés per uns determinats camins. Fou a partir del tombant vers la década 

deis trenta i amb el réghn república, tanmateix, que ells i elles es van posar, sobretot, a 

procurar-ho. Les noveMes de les escriptores no en foren —almenys en un cert sentit— 

smó una de les materialitzacions.'* '̂* El matebc es pot dir de la seva recepció, i d'aqui, en 

part, I'amplitud. Teresa o ¡a vida amorosa d'una dona n'és una bona prova. Des de la 

perspectiva de la producció estricta, l'obra aportava uns models femenins molt concrets, 

a través de la protagonista i de MarceMa, tot literaturitzant els canvis en la condició de 

la dona dins del marc de la contemporaneitat i en els espais de la Barcelona de l'época. 

Lluís Pujades, «La influencia de les dones a la vida pública catalana», LN, 6-VII-1932 0a cursiva és 
meva); tenint en compte les particularitats deis diferents generes literaris i la aonologia de l'aiticle, 
rtóulta ciar que, en referir-se a la literatura, l'autor estava pensant molt especialment oi la novel-la. 

Muriá, significatívament, informava de la redacció de l'obra, per part de Montoriol, ja a fináis de 
1930: «Está escrivint una novel-la de la qual ja n'hi ha la meitat» (v. Aima Muriá, «La Llar i la Societab>, 
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Mes enllá de la textualitat, les ressenyes iMuminen la significació múltiple que es va 

atribuir al llibre en el context del període. 

Dues setmanes després d'aparéixer la nota de L 'Opinió, La Publicitat publicava 

una recensió en qué els termes valoratius del volum de Montoriol eren el coratge i la 

franquesa en el tractament d'un tema modem, el qual presentava el mérit afegit 

d'ambientar-se narrativament en la capital catalana: 

Carme MonUiríol, amb la seva primera novel-la, ha escrit un llibre dens i greu. 
Al través d'aquest llibre hom endevina el seu espa-it preocupar pels grans problemes 
psicofógics. Teresa, o la vida amorosa d'una dona no vol ¿ser, dones, una noveMa 
simplement plaent, ans una novel-la d'análisi. I és amb vatotia, smse timidesa, que 
s'acara amb els seus perscmatges, que els escorcolla la consciéncia i el cor. Cert que 
no té el partit pres d'ésser agosarada, d'escandalitzar per pur esport, pero tampoc cap 
hipocresía pudibunda no Ihnita el tema que s'ha proposat. 

Aquest tema és la Iluita entre els impulsos deis sentits i l'esperit de renunciació í 
de sacrifíci: Iluita que turmenta avui tantes consciéncies femenines. La figura que 
ens presenta Carme Monturiol, ,1a seva Teresa, és una figura ben d'avui i ben 
barcelonina. Té el sentiment de la llibertat, está desempal legada d'escrúpols. No 
tomba els ulls vers Déu en les seves crisis ni cerca un refiígi a les esglésies. No 
sabem tan sois si és creient o escéptica [...]. Perd la vida de Teresa és com a 
impregnada d'un saitimrait cristiá, de moral cristiana. [...] 

Perd el mérit essencial de Carme Mcaituriol és l'haver sabut reflectir una societat 
ben barcelonina i d'haver trafat en mig d'aquesta societat, una figura tan simpática i 
equilibrada com la de Teresa: una figura que dificilment podríem fer d'una altra 
época o d'un altre país. Figura que hom pot arrenglerar amb orgull entre les millors 
figures femenines que fins avui ha creat la nostra lita-atura d'imaginació. 

Altramoit tot el llibre palesa, a desgrat de tractar un drama intoior, una 
inventiva genaosa, una tra^a no gens vulgar a moure Ira figures i a trobar efectes 
dramátics que ens fan pensar en l'autor teatral que hi ha en Carme Monturiol.*^^ 

Si l'adjectiu «plaent» i les reflexions entom del psicologisme de l'obra remeten 

directament a la qüestió del públic i a la modemitat novel-lística, la insistencia en el 

barcelonisme s'inscriu en el reclam, interrelacionat, d'una novel-la de Barcelona. La 

concessió del Premi Joan Crexells a Vida privada, el 1932, va marcar públicament 

LN, 15-XI-1930; la noticia a a continguda en l'espai goieral de notes breus que seguía a l'article habitual 
de l'autora en la secció). Per a la consciéncia de les escriptores en aquest sentit, v. 112.2.1. 

''̂ ^ «Lletres. Novel-la. Teresa o la vida amorosa d'una dona, de Carme Montoriol», LP, 14-V-1932; en la 
copia conservada al FCMF, al peu de l'article, hi ha ^crit, a má, «D. Guansé» i, tot i que és possible que 
el tarragoní en fos l'autor, cap dada no em pamet deduLr-ho amb una seguretat absoluta (pa la qual cosa 
la referencia s'ha inclós en l'apartat de textos sense signar de la bibliografía). Un crític de La Vanguardia 
en feia una valoració molt similar —en termes de modemitat, d'actualitat i de barcelonisme (afegint-hi la 
univasalitat de la psicología del pasonatge protagonista)— mitjanfant observacions com aqüestes: «es 
una novela cuajada en la realidad del momento», «la figura que se mueve en sus páginas, bello tipo de 
muja catalana, es también un bello típo universal que puede vivir y emocionar y no dejaría de ser 
vadadero oi cualquier otro escenario distmto de esa Barcelona actual en que se mueve. Esa novela de 
una mujer, escrita por una mujer, nos muestra los repliegues más últimos y más cordiales del ahna 
femenina, la delicadeza sutil de un espíritu uOTmal de muja oi el choque pasional y en la realidad amarga 
y mezquina de la vida modema [...]; tipo real que se mueve en una fábula hábíhnente tramada y llena de 
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l'impuls a la demanda que, procedent de fináis de la década anterior, havia de prendre 

una for^a específica amb la crisi de consum que va accentuar la República; a banda del 

guardó, per altres mitjans, com la serie d'articles que Rafael Tasis va publicar el 1933 a 

Mirador.*^^ En im d'aquests articles, el crític evidenciava la significació de fons de 

l'opció noveMística per la ciutat en enlla^ar-la amb la literaturització de les «variacions 

del codi moral» característica de la noveMa modema; per iMustrar la relació, citava la 

narrativa de Caries Soldevila, l'obra de Sagarra, Altada (de Josep Selva), les noveMes 

de Vemet i Teresa, de Montoriol, i anotava que aqüestes dues escriptores li semblaven 

«les dues esperances mes autentiques de la nostra migradíssima literatura femenina»/^' 

Per motius paraMels ais que expliquen l'émfasi renoval i insistent en la crida 

relativa a la producció d'una noveMística de Barcelona (básicament la vohmtat de 

tomar a captar l'mterés del públic i de resituar el sentit del genere), en el context 

república l'estímul a la producció noveMística femenina va esdevenir explícit. Així ho 

testimoniava Mercé Rodoreda, humorísticament, en presentar Sóc una dona honrada?: 

Només sents: "No s'escriuen Ilibres, les dones no escriuen llibres; totes teñen 
mandra"; i aixó m'ha cogut, i he volgut demostrar quejo escrivia un llibre, i per tant 
donava una prova irrefutable de la meva diligencia i de la meva manca de mandra. 
Així, dones, es pot dir (pa a de&gir responsabilitats) que jo m'he dit: "El cas és 
escriure xm llibre". I ací el teniu; jo us el voldria presaitar en safata pero encara us 
faria mes l'efecte d'un bunyol. Deixarem la safata per a un altre. (6) 

La ironía que dominava la justificació del seu primer intent en la modalitat 

narrativa per exceMéncia no invalida la consciéncia genérica i literaria parciahnent 

justificadora de l'opció, similar —en termes generals— a aquella a qué responia Teresa. 

Al costat deis interessos i de les vocacions particulars, ja s'ha vist, aquesta consciéncia 

modernidad» (Mario Verdaguo" [Márius Verdaguer], «Teresa o la vida amorosa d'una dotm>. La 
Vanguardia, 23-VIÍ-1932 / FCMF). 

426 Y jja^gj jasjs I ify^ca, «Barcelona i la noveMa. I.- Les ciutats inspiradores», MI, n. 223 (11-V-
1933), 6; ídem, «Barcelona i la noveMa. IL- La recerca del temps perdut», MI, n. 224 (18-V-1933), 6; 
ídem, «Barcelona i la novel-la. IIL- Els temes actuáis», MI, n. 226 (l-VI-1933), 6, i ídem, «Barcelona i la 
noveMa. IV.- Possibilitats de la noveMa barcelonina», MI, n. 227 (8-VI-1933), 6; tots foren posteriormoit 
recollits a Una visió de conjunt de la novella catalana (Barcelona: La Revista, 1935). El 27 d'abail 
anterior a l'inici de la serie, a mes, l'autor havia fet la conferencia «Barcelona i la seva noveMa», també 
inclosa en el volum de 1935, a la Llibrma Catalónia. Tasis, óbviament, no fou l'únic a ocupar-se del 
tema. Algunes veus van constatar, dos anys després (amb una certa perspectiva), l'abandó del ruralisme 
en la novel-lística catalana i el seu decantament cap al tractement «deis costums o caráctere barcelonins» 
(A. Jori i Rogés. «[Panorames literaris]», FL, n. 157 (2-111-1935), 2). 

Rafael Tasis i Marca, «Barcelona i la novel-la. IIL- Els temes actuáis», art. cit.; resulta ciar que on diu 
«literatura» cal llegir "novel-la". El 1936, en la darrera iligó del curs sobre el genere que, entre el mar? i 
l'abril, l'autor féu a l'Ateneu Polytechnicum, Montoriol era, altra vegada, un deis noms que esmentava en 
establir la tradició literaria "ciutadana" del país. 
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assenyalava la narrativa com im espai d'acció important per a les noves escriptores, el 

qual, a més, era potenciat pels sectors culturáis que n'esperaven fites ben concretes; 

com la modemització de la tradició femenina culta i la competencia comercial, cultural i 

ideológica efectiva a les formes populars, que s'havia comengat a desplegar mitjan^ant 

les traduccions en el mare de les noves empreses editores creades a fináis deis anys vint. 

En aquell doble sentit, és signíficatiu que dos deis trets destacats en les ressenyes de la 

noveMa de Montoriol fossin els referents artístics sobre els quals es bastía i la 

inteMígéncia, la sólida cultura de fons que destiMava. 

Una setmana després de la nota de L'Opinió, Doménec Guansé va parlar molt 

positivament de l'obra a La Rambla. El crític subratllava la seriositat i la preparació que 

demostrava l'escriptora i les relacionava directament amb uns models literaris: 

Shakespeare i, respecte del genere novel-lístic específic, Maurice Baring,'*̂ * La 

referencia a la darrera influencia ja havia estat recoUída en els anuncis per úidicar 

l'aportació que constituYa Teresai havia de reaparéixer a La Humanitat en una 

qualificació que la desmarcava de la literatura anterior produida per dones amb una 

remissió simultánia al teatre de l'autora: 

Discretament, amb ima discreció senyorívola i admirable. Carme Montoriol ha 
anat obrint-se pas, fent-se un camí, fent-se un ll(x; en la litwatura catalana. Llegfem 
el seu notn una i altra vegada. Carme Montoriol... Carme Montoriol... Carme 
Montoriol traduTa uns sonets de Shakespeare, traduia una obra de Maurice Baring, 
estrenava un drama [...]. 

I ara. Carme Montoriol publica aquesta noveMa [...]. Ja, d'ara en endavant, el 
crític, el comentarista de Tactual moviment literari a Catalunya no [la] podrá defacar 
de banda. 

El drama L 'abisme no semblava escrit per una dona. Ni ho sembla Teresa o la 
vida amorosa d'una dona. A desgrat que tant en el drama com en la noveMa hi ha 
una sensíbilitat i una delícadesa purament femenines. Pero hi ha també intel-ligéncía, 
i aquest és el fet diferencial que advertíem. No totes les dones que escriuen poden 
éiser una Margaret Kennafy, ima Colette. Sobretot a Catalunya i a Espanya, on unes 
quantra smyores, amb més bona voluntat que res han confeccionat uns "pastidies" 
díguem-ne literaris gens ficils d'empassar. 

V. Doménec Guansé, «Carme Monturiol», li?, n. 123 (23-V-1932) [12]. En una keu nota de £a 
Vanguardia es declarava, així mateix, que l'autora «no desconoce las vías de la moderna novelística 
inglesa» i que «ha sabido plantear, desarrollar y resolver un conflicto de almas con el aplomo de los 
maestros de este género literario» {«Teresa o la vida amorosa d'una dona.- NoveMa per Carme 
Montoriol Puig.- Llibreria Catalónia, 1932», La Vanguardia, 9-VI-1932 / FCMF). 

Aquest és potser un deis més significatius: «"L'análisi d'una ánima femenina d'una agudesa i 
ponderació a la manera d'un Baing, gosaria dir, com encara no estem acostumats ea la moderna literatura 
catalana". Heus ací el que diu Miquel Llor del llibre recentment publicat Teresa o la vida amorosa d'una 
dona, de Carme Montoriol ¡ Puig» («Les Lletres. La nova producció de Carme Montoriol», LN, 5-V-
1932). 
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No és aquest el cas de Carme Montoriol que amb Teresa o la vida amorosa 
d'una dona ha escrit una noveMa vigorosa, sensible, intelligent.*^" 

Al darrere d'aquestes valoracions no només s'insinuava el canvi de models que 

estava tenint lloc, sino que hi havia la contraposició tácita a la literatura estulta i 

carrüiclona —culturalment feble, "imbecil-Iitzadora" i de mala qualitat en els seus 

pitjors extrems—amb qué se solien identificar la producció i el consum femenins. 

Rafael Tasis havia de definir aquest estés prejudici el 1934, a propósit de Maria Teresa 

Vemet i per atacar-lo, com a responsable de l'atribució d'«unes característíques 

d'ensucrament embafador i de covardia davant els conflictes mes punyents de la vida. 

Un prejudici que, potser basant-se damunt d'im percentatge exacte i elevadíssim de 

lectores que preferebcen a tota altra la literatxira blanca o d'altres colors estantissos, creu 

que les dones que escriuen no poden moure's d'aquests límits artificiáis i encongits de 

la noveMa fadament sentimental».'* '̂ El potencial de les noves novel-listes recolzava, 

precisament, en la possibilítat d'oferir uns productes dignes, que poguessin interessar 

igualment al públic femení per la temática i que albora signifíquessin una superado de 

les limitacions morals i formáis de la noveMa rosa. Els dos aspectes foren recollits en 

les recensions del llibre de Montoriol que van sortir a Las Noticias i a Mirador. 

En una estimació hiperbólica de la novel-la, adjectivada de magistral pels 

principis que traspuava, "La damita misteriosa" escrivia aixó des del diari en espanyol: 

La mujer, liberada por las costumbres modernas de la hipocresía, ha dejado de 
escribir obras sencillas, Wlas y irreales; sus libros humanos muestran la potencias 
envidiables del bien y del mal; resueltamente descubren las perversidades que 
amparan la lujuria, la vanidad; desnudan las apariaicias para mostrar las mandias, 
las enfermedades o excelsitudes; penetran sin miedo, temaariamente, en los 
recovecos de morbosas y peligrosas obsesiones. 

Pero la mujer no puede ni quiere libertarse de su espiritualidad; espiritualidad 
reflexiva, adornada con exquisiteces que a menudo se transformai en hermosas 
intuiciones. Sus creaciones literarias no son nunca excesivamente inflexibles, 
sarcásticas; guardan siempre el reflejo de ima piedad casi inrevelada, ostentan el 
sello de la generosidad comprensiva que bordea las cumbres del perdón. 

Carmen Montoriol Puig, intelectual de genio multiforme, valor inestimable de 
las letras catalanas [...] ha recogido todas las vibraciones de la vida amorosa de una 
mujer [...]. ¡Estó tan cerca y es tan nuestrol...*^^ 

Tant aquest comentari com el de Tasis, que fou qui va parlar de l'obra des del 

setmanari, connoten simultaniament la naturalesa relativa de les transformacions 

Alpha, «Teresa o la vida amorosa d'una dona. NoveMa per Carme Montoriol Puig. Barcelona (5 
ptes.)»,Ii/,9-VI-1932. 

"̂ ^ Rafel Tasis i Marca, «Novel-listes catalans. Maria Teresa Vemet», LP, 6-III-1934. 
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ideológiques representades en la noveMa i per la noveMa. El crític la qualificava de 

«normal i ciutadana», i n'assenyalava la proximitat i l'actualitat mitjan^ant la referencia 

a l'episodi de l'intent de Teresa de crear-se «una vida nova, esquivant els paranys del 

sexe arrecerada en una llibertat económica de la dona que potser és una de les 

revolucions mes essencials deis temps modems».*^^ 

Ni el barcelonisme ni la modernitat no van fonamentar, per contra, els 

comentaris deis crítics de les publicacions católiques catalanes, amb la sola excepció 

d'Enric Palau. En el marc de La Ñau reconvertida per un canvi de direcció i d'empresa, 

des de fináis de 1931, Palau va fer una lectura cristiana de Teresa (la qual salvava peí 

bon gust del tractament narratiu d'un tema que qualificava d'escabrós) sense deixar de 

consignar que Montoriol «en un ambient barceloní ha creat uns quants personatges ben 

nostres i ben nous».''̂ * Maurici Serrahima —interessat en el genere noveMístic i 

conven9ut de l'esséncia artística de la seva organicitat—- va criticar, en canvi, el 

desencaix entre els objectius del text, allunyats del mestratge de Baring, i el to contingut 

aprés de l'anglés. Manuel de Montoliu, finalment, en va fer la previsible ressenya 

moral.*'̂  

Aqüestes diferencies valoratives s'expliquen per Faccentuació, en el context 

polític república, de les divergéncies entre els pols básics del que fou descrit com una 

dualitat essencial en la historia cultural recent de Catalunya. El gener de 1932, Rossend 

Llates publicava un article a Mirador on, a banda d'especificacions relatives a la seva 

posició i plantejaments, explicitava la situació del moment: 

D'enqk que Catalunya ha recuperat consciéncia d'ella mateixa (cosa que equival 
a dir: d'en^á que ha nascut ima cultura catalana), que s'han assenyalat ben clarament 
dues tendmcies en la seva vida interior. Una, la deis que volen posar la nostra patria 
al nivell cultural de les altres cultures que hi ha peí món i l'altra la deis que creuen 
que hem de conservar indefinidament l'esperit de les coUes de Sant Medí i de Sant 
Mus, deis envelats i de la xaronada. Els primers son progressius; els segons, 
conservadors i fradicionalistes. 

La damita misteriosa, «Teresa», Las Noticias, 13-1-1933 / FCMF. 

Rafeel Tasis i Marca, «Carme Montoriol, Teresa o la vida amorosa d'una dona (Catalónia)», M, n. 
210 (9-11-1933), 6. C. A. Jordana també n'havia parlat, a l'octubre, en un comentari breu, elogios del fons 
psicológic i de la constmcció de la trama (cosa que generava, segons ell, clares expectatives fiítures); tot i 
així, l'autor es mostrava for9a crític amb «el vehicle d'exposició, no encara dominat» (C. A, Jordana, 
«Tres noveMes», LO, 13-X-1932). 

E. P. [Enric Palau], «Teresa o la vida amorosa d'una dona per Carme Montoriol», LN, 20-V1I1-1932. 

V. respectivament Maurící Serrahima, «Teresa, o la vida amorosa d'una dona, per Carme Monturiol», 
EM, 22-VI-1932, i M. de Montoliu, «Carme Monturiol Puig. Teresa o la vida amorosa d'una dona. 
NoveMa. Llibreria Catalónia », LVC, 28-VI-1932 [vespre]. 
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Peró per una de Íes ironies de la historia, tant ací com a d'altres parís del món es 
dona un feíomen: els secttiraentals es pensm ésser elis els avenate, els ferms; en 
canvi, l'esperit seíecte pa^a per consenador i fehie. IMusió d'óptica molt 
comprensible; la groüeria es creu «ser atrevida, mentre que i'espcrit refínat, exigent 
i poc adulador aparenta timidesa. 

Peró deixem de banda l'aspecte polític de la qüestió i concentran-nos en la seva 
fase merameat cutaral: és evident que a Cataimya. es troben froní a froní dass 
aiftwes (praieat la jwaala ctiitura m el s©itit de civilitmció): la que danana a la 
vida «n esfory constant, en vista d'un ideal de pafecció (és a dir que aquesta cultura 
exigent suposa la fe en un idealismé); i í'aftra, la que recomana el mtnira esfor^ 
Panar tírant i el deixar-se devorar per les coses que passen. 

També en aquest aspecte ens trobem amb la paradoxa; els sajtimentals i deixats 
pretenoi ésser ells els idealistes —com si fos pfKsible ésser a la v ^ d a cofoi i 
i d e a l i ^ que és com dir etem desamtent, ^ l e i ^ inítnit d'un punt qae seanpre 
recula. En emñ, 1'inteMectual, l'afanyós de la veritat, cora que dubta i cera , pMsa 
per un home sQise fe. 

Quina de.les dues culttíres dominará a Catalunya? La de Pesfor? o la de la 
mandra? La difícil o la ficil? La veritablement progressiva o la tradicional i 
consoladora? [.„3 { A | casa nostra, des d'aquests dmrers aays, les cosra no van per 
bon camí. P«ó ens a p r que es trarta d'im mal Iransitori; és evident que havait <te 
fer polítiía pa- for§a i política pa- damunt de tot, el nosfre n m í l de vida cutaaal 
s'ha vist obíigat a medioCTÍtzar-se, per adaptar-se a una sMe de tripijocs í fíngimaits 
inevitables quan la qüestió és convencer gent i convencer masses. [...] Catalunya 
s'ha passat aquests darrers anys havent de vibrar a Punísc», parlant només p a una 
boca coMectiva, endí^alada per ima veritat política, enemiga irrecMiciliable de la 
HMVitóíat - • • 

Peró alguns slmptom» anuncim eí próxim acabament d'aquesta tonga& . 
malastroga.'*^* 

Les dades indiquen que, en l'esfor? per imposar la «cultura progressiva» en un 

mon cadü vegada mes tensat ideofógicament i contrOTestar, albora, efe efectes de la crisi 

en el consum literari de fináis de la Dictadura i deis anys inomediatament posteriors a la 

proclamació de la República, els sectors culturáis representants d'aquella tendencia van 

oique^rar una campanya cultural en qué les e^i^tores havien de tenff tm rol prkcipai 

El 1934 en fon repiceníre; en part, perqué, en un procés que venia deis mesos anterior^ 

I'any deis fets d'Octubre va marcar una primera eclosió de la nova novel-lística 

fememna, significativa de la consciéncia de les iitíel-leetuals que també s'identificaven 

amb eí projecte. La polémica concreta que va afectar el genere a fináis de 1933 i el 

resuhat de les eleccions generáis acaben de configurar el complex rerefons de tot plegat. 

R. LL. [Rossend Umssl « L s dues tendéncies», MI, n. 153 (7-I-1932X1; les cursives sóa t Píriginaí. 
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