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Un joc inevitable de mirades sorgeix de la lactura de Historias
de mujeres de Rosa Montero. El IIibre as un recull de quinze articles,
dedicats a la vida de diferents dones, que van ser publicats en el
suplement dominical del diari El Pars durant I'any 1995. Una introducci6 i
un epOeg emmarquen aquestes vides, rescades de la invisibilitat
imposada per la HistOria oficial. El prbleg reclama el valor de la dona, de
la dona en la Histbria i de les histOries de dones. El postludi senyala
atguna de les conseq(j~mcies que comporta donar lIum a personatges
que han estat enfosquits, adulterats I amagats; tambe reivindica el
genere biografic corn a forma d'aprenentatge i d'autoconeixement.

Escriure 0 lIegir una biografia as igual que mirar pel forat d'un.
pany ja que requereix una actitud de curiositat i de tafaneria
(components basics de la intel·ligencia, segons afirma j'autora). La
biografia as un genere fronterer entre la ficci6 i la realitat i si provoca
tant interes as perque s'assembla molt a la vida. Aquesta tambe s'escriu
d'allb que es fa, es diu, as pensa, s'imagina, es recorda, sa somnia i
s'inventa.

Rosa Montero ens convida a passejar per la vida de quinze
dones diferents que tenen corn a cornu denominador el fet d'haver anat
en contra de la norma femenina establerta pel seu temps: "Todas ellas
tienen en comun una traici6n, una huida. una conquista: traicionaron Ias
expectativas que la sociedad depositaba en ellas, huyeron de sus
Iimitados destinos femeninos, conquistaron la Iibertad personal". Encara
que la tria i I'ordre d'aquests personatges 56n volgudament capriciosos,
el temps que van viure s'enceta en el segle XVIII i s'allarga fins els
nostres dies. 56n dones molt properes a nosaltres, en certa manera en
som leslels seveslseus filles/fills, ja que ens ensenyen a dir no en la
lIuita per ser una/un mateixa/mateix. La varietat as molt interessant ja
que ens descobreixen personatges tan poc coneguts corn Lady Ottoline
Morrell, Isabelle Eberhard 0 Laura Riding. Tambe es fa palesa la
manipulaci6 histbrica ques'ha fet de dones corn Maria de Lejarraga,
Zenobia Camprubf 0 Camille Claudel. Es reivindica el paper feminista de
Mary WolIstonecraft, Margared Mead 0 5imone de Beauvoir. Hi ha
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capItols apassionats corn els dedicats a Georges Sand i Frida Kahlo i
d'altres esgarrifosos corn el d'Aurora i Hildegart Fernandez. La visi6
global que ens transmet as un cant a allo mas huma i, per tant, es
defensen de la mateixa manera els angels i els dimonis que cadascuna
porta a dins seu; as rellevant la valoraci6 de la bogeria en les seves mas
diverses manifestacions.

El seguiment biografic que es dibuixa en tots els retrats respon
a un model de motius similar. Per una banda destaca la referencia al
determinisme biologic i social. Hi ha un emfasi especial al marc familiar i
al context social en que va viure el personatge per explicar 0 justificar el
seu comportament. Tambe es d6na importancia a la influencia que van
tenir els homes de les saves relacions sentimentals a I'hora de
condicionar la seva vida. Moltes vegades el seu aspecte trsic as motiu
de suggerents comentaris, els millors dels quals 56n aquells que a~cten

als signes del pas del temps. Pero el que mes sobresurt as la lIuita per la
passi6 que cadascuna va establir corn a motor vital: Iiteratura, escultura,
pintura, antropologia, fHosofia 0 polltica.

La mirada de Rosa Montero fa d'aquestes vides no as estatica
ni tancada, sin6 que genera multiples possibilitats d'interpretaci6. Des
d'una optica personal, concreta cada figura en una definici6, que
adjectiva el nom propi i que justifica al lIarg de I'article biografic. Per
exemple, Agatha Christie as "La etema fugitiva"; "Con garras de acero"
sintetitza la vida d'Alma Mahler i "El mundo es una cama" per a Frida
Kahlo. Una segdna presentaci6 es de tipus visual. La nostra mirada
s'endinsa en l'expressi6 d'un rostre i d'uns ulls que ensenya una
fotografia del personatge que precedeix cada capItol. L'emanaci6
imaginativa que ens provoca la dona que veiem no podia ser mas
poderosa, ja que s'enriqueix en el transcurs de la lectura de la seva
historia.

La mateixa narraci6 conte constants punts que engoleixen el
nostre interes, aixl corn les referencies bibliogratiques que clausuren
cadascun dels capItols. Historias de mUjeres es un IIibre que excedeix la
col.lecci6 de quinze breus biografies. Es un conjunt d'invitacions a seguir
coneixent mes profundament les vides presentades i as tambe una
proposta que incita a descobrir noves danes. Dones que obren els ulls a
una manera diferent d'entendre la vida i a veure-Ia a traves d'una mirada
crltica, revolucionaria i solidaria. Hem de deixar-nos seduir per mirades
que ens parten i ens fan qQestionar tantes coses de nosaltres
mateixeslos.
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