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PRESENTACIO 





Dona i literatura en eis anys trenta: la narrativa de les escriptores catalanes 

Jim a la guerra civil és el primer final de trajéete amb una certa envergadura del viatge 

que, amb mes il-lusions que consciéncia, vaig emprendre ja fa uns quants anys. En 

concret, té la seva génesi en els darrers mesos d'un curs de Doctorat sobre noveMa de 

preguerra, a carree de Jordi Castellanos, iniciat f octubre de 1993 dins de l'Área de 

Literatura del Departament de Filologia Catalana de la UAB. La lectura i Fanálisi de 

Teresa o la vida amorosa d'ma donOf de Carme Montoriol; Les algues roges, de María 

Teresa Vemet, i Un dia de la vida d'm home^ de Merce Rodoreda (wies ofees que 

Castellanos ja m'havia donat a conéixer en una assignatura de la fficenciatura), van obrir 

davant meu un camp d'investigació apassionant. Aquest camp s'inscrivia a la perfecció 

en íes Imies de trebatt del Gmp d'Estudis de Literatura Catalana Contemporánia del 

Departament (i també, especfficanKnt, del Projecte de recerca «Novel-Ia i societat 

catalana 1924-1939», amb qué el Grap comptava en aqueUs moments). D'altra banda, 

m'M podía endiosar sense olstacles naterials, si se m'autoritzava a fer-ho, gracies a la 

Beca de Formado d'Investigadors que m'havia estat concedida el gener de 1994, amb un 

altre tema, per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, El mes de 

maig d'aquei any, un cop aprovada k sol-licitud de canvi de materia, vaig comentar el 

procés que ha revertit en l'elaboració d'aquesta tesL 

La idea original era dur a temie un estudi complet i el máxim de contextualit2at 

de la figura i l'obra de cadascuna de les escriptores —i en especial, tenint en compte la 

importancia del genere novel-Ustic en el periode, de les rarradores— que havien tingut la 

seva rellevancia en els mys vint i trenta, pero que després de 1939 havien desaparegut de 

l'escena literaria, no havien vist reconeguda la seva contribució d'aquella etapa o Fhavien 

rebutjada en benefici de la producció posterior, És a dir, es pretenia aportar una 

aproximació académica detalfeda a la totaltat d'uns noms i d'ims textos essenciataent 

mal coneguts i sovint ignorats en la nostra historia de la literatura, i fer-ho dins del 

panorama general de les activitats publiques de les dones vista la relevancia creixent del 

sector; tot plegat, emmarcat en el conjunt de les manifestacions de la cultura catalana del 

moment i considerat des de la perspectiva deis seus precedents. 

El 



A mesura que avangava la recerca, fambictó del projecte es va anar manifestant 

amb tota la seva desproporció. La temporalitat limitada de les facilitats institucionals per 

dur a terme la tasca; la voluntat simultánia de donar-hi forma definitiva de manera 

rigorosa i, albora, útil i accessible (en els diversos sentits deis dos mots); la comprensió 

progressiva de la complexitat del tema, de la seva imbricació en molts altres fenómens i 

de la necessitat d'ampliar les fironteres cronológiques i espaciáis per copsar-ne a fons, i 

en tots els seus aspectes, els perqués i els coms, i, finataient, la impossibilitat de 

proporcionar una considerado minuciosa i amb profiínditat tant de la trajectória 

individual de cada autora com de la globalitat de la seva producció, sobre el rerefons 

pertinent i dins d'un volum íisic raonable, han derivat en una acotació formal d'abast mes 

reduít. En favor d'un pragmatismo que, si bé no resulta completament satisfactori, 

recoba en una valoració detinguda de pros, contres i prioritats, aquesta tesi voldria ser 

un estudi general de la narrativa catalana de preguerra escrita per dones en el context 

concret en qué es va produir: una primera aproximació no exhaustiva al tema que, 

tanmatebc, no obliteri els elements que contribueixen a comprendre'l i obri el máxim de 

vies de reiexió entom de la interrelació entre dona, cultura i literatura en aquella época. 

L 'acotado de Vestudi: límits cronológics, espaciáis i lingüístics 

L'analisi se centra en la década compresa entre la primavera de 1926 i l'algament 

febdsta de 1936. La revelado, amb la nouvelle titulada María Dolors, de Mana Teresa 

Vemet, coneguda i valorada abans que cap altra de les noves narradores (i la mes 

prolífica de totes), definebc el límit per davant; la data, a mes d'inscriure's en la Dictadura 

de Primo de Rivera (el marc en el qual s'explica, inicialment, el fenomen global del 

protagonisme cultural de les dones), no va gaire mes enllá deis instants en qué, al nostre 

país, el debat entom de la novel-la i la represa del genere van suposar un punt d'inflexió 

en la historia literaria (1925). L'altra frontera diacrónica ha vingut donada peí fet que 

totes les novel-listes ja tenien escrita o en embrió la seva producció deis anys trenta abans 

de la insurrecció militar —per bé que algunes de les obres van ser publicades durant la 

guerra— i, evidentment, per la nova situació que van determinar els esdevenitnents (els 

quak, com és prou sabut, van trasbalsar proftmdament el curs de les dinamiques 

IV 



personáis i coMectives malgrat la continiütat cultural); en aquest sentit, avalava el tall, 

encara, l'existéncia d'un estudi com Escriptors catalam i compromís antifeixista (1994), 

de María Campillo, el qual permet seguir l'activitat de les autores entre Valzamiento i 

1939 sobre el teló de fons de la reorganització estructural i, en conseqüéncia, 

proporciona una base de primer ordre per a la recerca sobre aquest subperíode deis 

temps republicans. Les reduccions que hagi pogut implicar la focalització cronológica 

resultant han semblat mals menors en comparació amb les dificultáis de remuntar 

l'exposició ais precedents (al segle XlX, en darrer terme) i d'allargar-la fins al final del 

conflicte armat, sense oblidar Textensió material que aixó hauria tingut com a efecte. Ara 

bé, es recula ó s'avanga sempre que cal (sovint, en les notes a peu de página); aixó 

ocorre, sobretot, amb els anys immediatament anteriors al primer limit, menys perfilable 

que el segon i, dones, mes formal que conceptual. 

Barcelona constitueix l'espai básic en el qual es concentra aquesta delimitació 

temporal; en especial, per la seva capitalitat cultural i per la selecció consegüent, amb 

vista a la investigació, de les fonts documentáis de primera ma: els grans diaris, 

setmanaris i revistes de 1'época, majoritáriament apareguts a la ciutat comtal. De manera 

suplementaria, el ñcil accés al material (a causa, d'una banda, de la conservació conjunta 

de la prensa en institucions com TArxiu Historie o la Biblioteca de Catalunya i, de 

l'altra, de la meva procedencia barcelonina) ha incidit, també, en una opció amb Tetem 

problema del centralisme pero for9a mes raonable que l'intent de cobrir tot el territori de 

parla catalana. Lluny de negar-ne el sentit (k consulta de periódics locáis, de fet, ha estat 

ineludible en alguns casos) o de menystenir els estudis específics, m'ha guanyat el 

convenciment de la necessitat previa d'una aportació de conjunt, acotada a partir d'imes 

lúiies de treball definides, per tal que puguin seguir-hi correccions, ampüacions, 

matisacions, discrepáncies i noves aportacions des de perspectives geográfiques (o 

diacróniques, naturalment) diferents i coniplementáries; cosa que s'estén a la tercera 

deHnritació, veMculada per l'element discriminador de la Uengua. 

He exclós les autores que van conrear la narrativa en aquells anys i a Barcelona 

en espanyol (i, igualment, amb relació al context, les que van desenvolupar la seva 

activitat literariocultural en aquest idioma). Com que la tesi pren la literatura com a 

objecte principal d'estudi i el criteri lingüistic tenk plena operativitat en la preguerra, no 

he considerat sino les manifestacions en cátala de la cultura nostrada. Aquest barem 



presentava, des del principi, un avantatge afegit: reduir els butdatges de premsa a les 

tribunes en Uengua catalana, amb Fevídent possibiütat d'al!argar-ne la Uista. Malgrat la 

significació d'algimes de les plaíaformes periodístiques en castellá, com ara La 

Vanguardia, ia circunstancia que configurÍE un ámbit de recerca precís sancíonava, 

també, l'opció; és tma feina que queda certameat pendeet, perd ben delimitada en 

qualitat de tasca a emprendre, una hora o una altra, per completar la que s'ha dut a 

terme. Val a dir que U ha excepcions puntuáis, justificades peí fet que alguna de les 

escEÍptores destacades hagués coMaborat regularment en un determinat periddic en 

espanyol o per la voluntat d'ampliar la perspectiva de l'estudi en algún sentit. 

Estructura, objectíus i continguts 

Establerts els parámetres croitoldgic, geograic i íingüfetic, he dividit Dona i 

Itteraturú en eis anys trenta: la narrativa de les escríptores catalanes fins a la guerra 

civil en tres grans blocs, els quals van des de la panorámica cultural i literaria fins a la 

focalitstció en una novel-lista, pa^ant per f estadi intennedí —no pas gratulament 

central—- d'una consideració agermanada de íes narradores principáis (excloent-ne, 

óbvianient, la que ocupa la tercera secció). Eh subtítols que encapfalen aqüestes parts 

generáis son «Dona i literatura a ía Catalunya de preguerra», (d ês novel*listes deis anys 

trenta: obra narrativa i recepció crítica» i «Mercé Rodoreda». Per explicar-ho amb una 

metáfora que ja ra'he acostumat a fer servir, convé imaginar, com al cinema, una tríada 

de plans successius. El primer correspondría a k contemplació aéria d'una ciutat: es 

capta la forma general de i'urbs, la seva estructura per sectors o carrers i la naturaiess 

genérica deis edificis que la componen; les Mes particulars, tanmateix, resulten difiíses. 

El segon pía seria el resultat de Faproxiomció, encara des del cel, a un barrí: així, es 

perfila un deis espais i s'adquáreíx una visió mes nítida d'aspectes comarets que abaiB, de 

lluny, no s'havien pogut albirar. El tercer, finalnient, suposaria l'entrada de la camera en 

una casa i el recoixegut per les seves estances: ía imatge, en aquest punt, es defineix 

feí^a i i » S j perqué «'enfoquen les coses de prop i pas a pas (les parets, els mobles^ 

I'ambient, etc., tot i que sempre queden calaixos I armaris per obrir). Es tracta, en darrer 
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terme, d'un doble zoom, inicialment aplicat sobre una realitat molt amplia i 

considerablement accentuat en l'últim moviment. 

A pesar de les acotacions temporal, espacial i lingüística, aquest plantejament ha 

pres eos en un nombre final de pagines que depassa de molt les previsions iniciáis; sense 

cap pretensió de desresponsabilitzar-rae'n, convé vsm. explicació. Durant el procés de 

redacció, les mancances bibliográfiques i l'interés potencial de les dades recollides, 

majoritáriament inédites, m'han fet desestimar la sintetització encara mes extrema d'un 

treball que, entre els seus objectius, n'ha tingut un de fonamental des del principi: servir 

de punt de partida per a recerques posteriors, des del punt de vista tant metodológic com 

deis continguts. Els tres grans apartáis, interconnectats pero independents, representen 

tres cañáis formáis possibles, responen en graus diversos a les fínalitats informativa, 

analítica i interpretativa de qualsevol investigació i han estat dissenyats de maneres 

diferents, específicament, segons alió que persegueixen. Tenint en compte que una tesi 

doctoral és una modalitat académica que admet certes Ilicéncies de prolixitat (i que 

aquesta en concret, si convé amb vista a una hipotética publicació, pot transformar-se 

amb facilitat en tres Ilibres), no he volgut prescindir deis "excessos" que configuren la 

primera part i la tercera: el mapa general on se sitúa l'objecte central d'estudi i una de les 

seves particularitats mes rellevants —que em van anar creixent a les mans, literalment, a 

mesura que hi donava forma— m'han semblat prou interessants per no reduir ni l'im ni 

l'altra a im capítol, a un espai limitat que n'hauria empobrit molt el tractament en tots 

dos casos. 

«Dona i literatura a la Catalunya de preguerra», mes heterodoxa que les altres 

dues seccions des de la perspectiva deis estudis literaris —des de la voluntat d'entroncar 

amb els Cultural Studies, de fet—, está constituida, essencialment, per tres grans ekos 

temátics sobreposats: en primer lloc, l'accés de les dones a l'esfera cultural i literaria, en 

la doble faceta del consum i de la prodúcelo, com a aspeóte clau del segle xx; en segon 

Uoc, les circumstáncies históriques, les condicions singulars i els aspantes diversos que 

van possibilitar i afectar el procés a k Catalunya deis anys vint i trenta; finalment, les 

nombroses dimensions en qué aquest va prendre eos al nostre país, tant des del prisma de 

k literatura estricta i de la cultura en general com des de Fangle sociopolític. 

Després d'unes consideracions contextuáis i metodológiques purament 

ubicatóries —^mancades de qualsevol ánim de deteniment o de precisió a causa de k 
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quantitat de trebals que, des de diferents disciplines, han tractat cadascuna de les 

qflestions que apareixen—, s'incideix d'entrada en el tema del públic i la novel-la; tot 

seguit, es passa a esbossar la realitat que dibuixen els nous noms de dona en els ámbits 

de la poesía, la traducció, la literatura in&itil, el teatre, el periodisme, les entitats, la 

política i les formes en prosa (Fámbit que tanca el cercte per donar entrada a la segona 

part, dedicada a la narrativa). No s'analitzen amb profiínditat els elements estétics ni 

conjunturals que, inevitablement, van sorgint, perqué presideixen rexposició un 

determinat enfi5cament i una certa interpretació, necessariament relaíius i parcials 

(malgrat que espero que suggeridors), a partir de les pautes valorados com a mes 

interessants respecte del fii conductor de cada subapartat. En l'intent de posar 

simultámanient en joc tots els components literaris, culturáis, socials i ideologics que 

intervenen —en benefici de la no simplificació d'un fenomen extraordínáriament 

complex—, s'M ha dut a terme una selecció de subtemes sigmficatius al voltant d'una 

espiral: dona i cultura. El seguiment d'aquests subtemes, i*lustrats amb els exemples de 

íes figures mes representatives de cada esfera, permet copsar (o almenys aquesta és la 

intenció) les intenrelacions plurals amb referencia tant al públic com a les autores, a les 

modalitats d'escriptura que van conrear i a les activitats que van protagonit:^. 

La historitsació, els plantejan^nts metodologics i la reflexió global entom 

d'aspectes extems com el feminisme, la integració en la dinámica del moment, la 

dedicació a ims generes más que a uns altres, la professionalització, la construccíó 

pública d'unes certes imatges o la connexió entre cultura i política, sempre sobre el 

rerefons de la dialéctica fonamental entre tradíció i modemitat caracterfetica del període, 

ceatralitzen l'aíenció dedicada a cadascun deis camps, ja que la finalitat no n'és l'estudi 

detallat i, simuítánlament, he volgut evitar la simple acumulació de noms i de dades. La 

visió horitzontal que en resulta no només presenta mancances, sino que és menys 

agraída, en un nivell immediat de lectura, que Fesquematitsació vertical per la qual es 

podía haver decantat la balanza. La riquesa potencial d'una expHcació cafidoscopica com 

aquesta, a desgrat del seu carácter básicament informatiu i descriptiu, m'han decidit a 

correr el risc; en gran manera, perqué el material de base m'hi acabava conduint 

mdefectiblement, m'M enfrontes com m'M enfix>ntés. 

Les dificultáis d'estructuració, conceptualització i redacció d'aquesta primera 

part hauran valgut la pena per poc que en el producte fiml s'albirin el procés 
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d'articulació i ek trets essencials de la realitat política, social, cultural i literaria que va 

permetre i conformar rapando, al llarg de la segona meitat de la década deis vint i en els 

primers anys trenta, d'im nombre important d'intel-lectuals i d'escriptores; unes 

intel-lectuals i unes escríptores assimilades a la modemitat pels sectors culturáis i, elles 

mateixes, públicament autodefinides des d'aquesta com a avantguarda i representació de 

la nova condició de la dona, que es van comprometre proíundament amb el seu temps, 

van assolir una certa professionalització en el món de la culttu-a, hi van assumir imes 

determinades fimcions i van fer una contribució rellevant ais esfor^os per nonnalitzar la 

literatura catalana. Elaborat abo, aquest bloc — îrdnicament introductori— adquiría una 

altra virtut: estalviar les qüestions mes extemes en les dues parts següents per poder-Íes 

concentrar en els temes clau; d'aquí Tampli espai dedicat al públic i a la novel-la com a 

obertura i la consideració smnária del panorama de k prosa en qualitat de tancament, per 

bé que entremig es parli deis altres generes literaris, del periodisme, de l'acció 

sociocultural i de la política. Al mateix fi respon el fet que les reflexions procurin incidir 

sobretot, ja, en la novel-lística i en les personalitats que configuren el grup principal de 

narradores. 

El gruix de l'estudi s'inicia própiament, en conseqüéncia, a la segona part, i el 

definebc la finalitat de demostrar específicament, amb relació a k narrativa, año que 

espero que hagi quedat explicat en general; és a dir, fonamentalment dues coses (pero en 

l'ordre invers a l'emmckció que seguebc): Tuna, que, en el cas de k novel-k —com en el 

de k resta d'esferes, pero amb un carácter nuclear a causa del protagonisme del genere, 

a partir de 1925, amb rekció al tema del mercat—, el procés historie i els interessos 

literaris, culturáis i sociopolítics, personáis i col-lectius, van confluir en l'aparició i en la 

promoció d'una serie d'autores; l'altra, que aqüestes novel-listes constituien un e3q)onent 

ciar, coetániament determinat peí feíctor del sexe en diversos sentits (cosa que en justifica 

la delimitació com a camp de treball), de k dinámica üterariocultural —de les inquietuds, 

les posicions, les realitzacions extemes i les practiques creatives que k van car^teritzar 

en k preguerra—, peí que fa tant a les trajectóries individuáis com a les obres. 

«Les novel-listes deis anys trenta: obra narrativa i recepció crítica» compren, per 

comengar, l'estudi de k prodúcelo en qüestió —amb una clara preeminénck de la 

modalitat d'extensió, pero sense oblidar el conté— de sis de les set noves autores del 

genere; es tracta, per ordre de publicado d'vm primer text novel-lístic, de Maria Teresa 
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Vemet i Real (Barcelona 1907-1974), Carme Montoriol i Puig (Barcelona 1893-1966), 

Rosa Maria Arquimbau i CardU (Barcelona 1910-1992), Anna Muriá i Romaní 

(Barcelona 1904 - Terrassa 2002), Elvira Augusta Lewi (Barcelona 1910 - ?) i Aurora 

Bertrana i Salazar (Girona 1892 - Berga 1974). En segon lloc, es consideren el ressó 

d'aquestes figures com a prosistes i la recepció de les novel-Íes i deis volums de relats 

breus que van editar. En una successió cronológica dins de cadascuna d'aquestes dues 

grans subseccions, l'análisi de la narrativa es combina amb la de la seva acollida critica 

per descloure els diferents components i aspectes que hi van entrar progressivament en 

joc. S'estudien les diverses tradicions de referencia (els models en qué es van emmiraUar 

les escriptores), l'opció per determinades tendéncies creatives, el sentit que teitía 

adoptar-Íes, els punts de contacte i les divergéncies de plantejament o de materialització 

literaria, els canvis al llarg deis anys i la manera com foren avaluats els Ilibres, en els 

diferents moments del procés, per il*luminar les sigmficacions básiques deis productes (en 

singular i com a globalitat), de les seves artífexs i de l'atenció pública que se'ls va 

dispensar. 

La descripció i el comentan interpretatiu deis textos i de les respostes critiques en 

els contextos pertinents parteix d'una doble Mpdtesi: les novel*listes de preguerra i la 

seva obra conformen una realitat literariocultural especialment interessant, mes que pels 

resultats en si, peí que va suposar amb relació a la voluntat de modemització de la 

cultura i de la literatura catalanes, ais seiK éxits, delers, nrancances i limitacioiK; i la nova 

condició de la dona — r̂epresentada per les autores matebces i convertida en un deis eixos 

centráis de la seva activitat, en general, i de la seva narrativa, en particular— és la clau 

fonamental tant de les vies literáries que aqüestes intel-lectuals van emprendre en el camp 

de la noveHa com de les valoracions de qué foren objecte. Hi ha, no obstant aix6, dues 

excepcions relatives: Elvira Augusta Lewi i Aurora Bertrana. A causa de les diferencies 

que, per raons biográfiques, presenten respecte deis referents literarioculturals i, en part 

en conseqüéncia, deis títols publicáis, Lewi i Bertrana reben un tráete especial; pero 

solament peí que fe a la producció, perqué en Fámbit de les estimacions critiques, 

significativament, no s'añunyen de la resta. 

D'acord amb aquests punts de partida, i feta la presentació gloW de rigor, k 

segona part té com a introdúcelo, en primer terme, el seguiment sumari del lapse 

cronoldgic en qué cinc de les novel-listes (Arquimbau, Vemet, Muriá, Bertrana i 



Montoríol, successivament) van publicar unes primeres narracions a la premsa i en qué 

María Dolors va encetar la carrera en el genere d'extensió de la guanyadora del Premi 

Joan Crexells de 1934 (és a dir, Vemet). Les bases creatives deis contes d'entre 1924 i 

1927 i del volumet de 1926 s'estenen, en un segon subapartat, ais fonaraents de k 

següent noveHa vemetiana, a f evolució deis relats breus d'Arquimbau entre 1928 i 1930 

i ais escrits per Montoríol fins al 1931 amb la fimalitat d'exposar els elements principáis i 

Tevolució de la producció d'autora en la década deis vint, abans que s'hi imposessin 

altres camins: els de k modemitat entesa en un cert sentit, i essencialment canalitzada, 

dins de b ficció, peí psicologisme i per Fintent de figuració de k nova condició femenina. 

Com que els canals d'^uesta modemitat ja s'anunciaven en ek Ilibres que la 

primera de les novel-listes va editar en el tomtent literariocultural vers Fetapa 

republicana (obert pels anys 1928-1929 i clos oficialment Fabril de 1931, amb k 

proclanmció del nou régim govemamental), k consideració de les obres de Vemet que 

van materiaHtzar k transició (completada amb un apartat sobre els pressuposits 

ideológics i literaris subjacents) estrena k secció nuclear, corresponent a 1931-1936, 

d'aquesta scgona part. Si tot seguit es plantegen els motius pels quals fou precisament a 

comenfaments deis anys trenta que personalitats com Montoriol, Arqunnbau i Muría van 

iniciar-se en el genere noveHfstic és perqué Topció s'explica en el marc deis seus 

principis i activitats generáis i perqué els uns i les altres ajuden a entendre, al sen torn, la 

idiosincrasia deis productes concrets. Ja es pot entrar de pie, alxí, en k lectura de les 

noveHes i deis contes. 

En aquesta lectura, la columna vertebral de F argumentado és sempre, en 

coheréiKm amb la tesi de fons, k literaturització de la condició femenina. L'ordre 

diacrónic permet anar seguint eí procés pas a pas, tal com va teñir üoc, i s'M 

distingeixen, des d'una determinada interpretació de les dades, dues tases: 1932-1934 i 

1935-1936. La primera, amb una clara fita en Les algites roges, de Vemet, va marcar el 

punt dol? de k nova producció des d'nna perspectiva tant quantitativa com 

quaitativa; per aixó ocupa el Uoc preeminent del subapartat La segona, per contra, 

desclou una refracció, corporcitzada en la següent entrega de Fautora i en La peixera, de 

Muría (publcada el 1938 pero enllestida abans de k msurrecció militar); a partir 

d'aquests dos textos, es plantegen els perqués d'un canvi rellevant, que cal mterpretar en 

el seu context. En conjunt, el destacat d'alguns aspectes, les variables generáis o les 
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divergéncies entre títols i la seva correlació amb el panorama global de la novel-ía 

catalana s'acompanyen, quan convé, de les referéncies culturáis i sociopolítiques 

necessáries per comprendre'n l'abast i les signifícacions. El rerefons en qüestió s'aplica, 

igualment, ais casos especiáis de Lewi i de Bertrana, reserváis per al final. 

Es visualitza, així, el que entenc com el procés de creació d*una incipient 

novel-lística femenina moderna, en progressió ascendent fins al 1934 i afectada per un 

ciar decandiment entre 1935 i 1936. La reflexió sobre els motius d'aquesta corba troba 

un suport de primer ordre en la recepció crítica de les obres estudiados. Una altra vegada 

amb format diacrónic (i, per tant, recuperant el tret de sortida deis anys vint, en concret 

de 1926), l'aproximació a la rebuda de les novel-listes i de la seva producció viabilitza 

una altra perspectiva d'acostament al matebc fenomen; aquesta perspectiva subratlla 

r interés i el sentit conjuntural deis productes des de l'angle de la dinámica cultural, de les 

seves necessitats i de les transformacions experimentades en relació directa amb els 

esdeveniments histories. La lógica pertinent explica que el paral-lelisme sigui asimétric 

peí que ía a les dates, i que s'hagi dividit la secció en cinc apartats determinats peí 

material de base: el primer es fixa en Vemet com a revelació fiílgurant entre 1926 i 1929; 

el segon es concentra en la inflexió de 1928-1931, igualment significada per l'estimació 

d'altres escriptores; el tercer es focalit2a en un moment clau de canvi i de debat (1932-

1933); el quart representa el punt álgid de la dinámica (1934, amb uns instants 

precedents en la tardor de 1933 i una prolongació fins ais primers mesos de 1935 a causa 

de f ajomament del veredicto del Premi Joan Crexells), i, finahnent, el cinqué denota les 

modifícacions posteriors ais fets d'Octubre i el desenvolupament subsegüent fins a 

l'esclat de la guerra (1935-1936). Les notes, les ressenyes i els comentaris que van 

generar els textos i les seves autores, a banda de confirmar alio que els primers 

manifesten, acaben d'iMuminar les intencions, els mecanismos i els entrebancs práctics 

del que es pretén provar que no fou sino un esfor? estratégic col-lectiu amb uns fins ben 

concrets, en el qual les dones i la narrativa van ser dues peces fonamentals. 

El cercle no queda tancat, tanmatek, fins a «Mercé Rodoreda». La hipotética 

quadratura de la figura geométrica (en cas d'haver-se aconseguit mínimament) vindria 

donada per la singularit2ació amb qué ressalta la setena novel-lista, que fou una 

protagonista important d'aquell esfor?. A pesar que Mercé Rodoreda i Gurguí 

(Barcelona 1908-1983) no va esdevenir, com a mínim fins ais anys del conflicte bél-lic, el 
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nom amb mes resso entre les noves narradores, diverses raons avalen el fet que 

concentri, en un érafesi ciar, mm pmt sencera de Testudi: el qitó va suposar Aloma per a 

la novel-lística catalana de l'época; la importancia del que va precedir el Ilibre per 

comprendre la fita individual i coí-Iecti^ que aquest representava; k particukritat de la 

produccié rodorediana, des de diversos punts de vista, respecte de b de te seves 

coetánies, i, fínalment, el fet que en aqucsts anys es van assentar les bases essencials de 

l'obra de qui en k postguerra esdevindría una de les personalitats mes rellevants i d'un 

nivel qualitatiu mes alt de k literatura de k Catalunya contemporania. 

Per comprendre aquest periple específíc, s'ha imposat novament el criteri 

cronológic. El seguiment de l'activitat rodorediana des deis seus inicis fins al juliol de 

1936 pretén mostrar k manera com i'autora de Sant Gmis i va buscar ima vm Iterárk 

efectiva, per diferents camins, sense debcar de compromctre's profiíndament amb el seu 

tenips. Per bé que k novel-k s'erigeix molt clarament en l'epicentre del procés (i, per 

tant, és ua focus d'atenció privflegkt en i'argumeirtmó), com que k recerca personal de 

Rodoreda, plenament imbricada en el context cultural, va prendí© un nombre 

considerable de formes i es va manifestar en ámbits complementaris en k mesura que 

també responia a imes iMíce^itats coii|5art{de% es consideren, aíKÍ mateix, tots els espais 

en que va trebalar (el conté, el periodisme, el teatre, k iteratura infantil i les entitats). El 

conjimt, resseguit en una successió diacrónica, il-lumina k trajectóriá primerenca de 

Fescriptora —menys coneguda del que podría semblar—- i pro va que Aloma (acabada 

Fabril de 1936) en fon un éxit perfectanwnt compensible: el prinKsr punt d'arrilada 

d'una volimtat personal definida per k implicació al cent per cent amb k cultura catalana 

i fiTiit d'uns plantejaments mes complexos que els de les narradores coetánies, sense els 

quals no s'explica alio que vindria després (almenys peí que fe ais elements fonanrataís). 

D'aqm' que el bloc s'estengui fins a k recepció de k novel-k editada el 1938 (malgrat 

que queda fora deis límits temporals de k tesi) i que es projecti sumáriament endavant, 

tbr^a mes enM de 1939, en UIB apunts ftmls. 

La resta de novel*listes van compartir espais i van configurar un fi*ont comú del 

qual Rodoreda es va desmarcar en un cert sentit A diíerénck del seu cas, a mes, la 

significado social i cultural de les individualitats, accions i realitzacions de Vemet, 

Montoriol, Arquimbau, Muriá, Lewi i Bertrana supera Finterés literari estríete de les 

seves produccions; el fenomcn que representaven i representen, per dir-ho de pressa. 
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resulta molt mes sigraficatiu que les aportacions concretes, que els resultáis artístics 

obtinguts. La narrativa que van produir s'InstaWava en uns mateixos corrents I 

tendéncies, i coincidia en els parámetres generáis i en els objectius específics; les autores 

van contribuir al tractament de la temática sexual des d'una altra perspectiva, perd no 

van acabar de resoMre els probtemes que el genere (en el doble sentit de noveMa i 

constrocció cultural del sexe) els plantejava. Contráriament a Rodoreda, i amb l'objectiu 

de dur a terme una aproximacié inicial, i tanmateix amb uns mftmns de rigor, a la materia 

(Ja existentj d'altra tewia, amb relació a Fescr^tora de Sant Gervasi), és mes operatiu t 

productiu acostar-s'hi globalment que no pas dedicar-M unes análisis personalitzades que 

induirien a la repetido, dificultarien la connexió d'aspectes i vectors diversos i derivarien 

en uns estudis particulars mes iníbrmatius que interpretatius en detriment d'alld que 

interessa: la significació de les dones amb reíéréncia a la cultura i a la narrativa catalanes 

de preguerra i la contribució que M van fer. Tot i que Rodoreda ha estat mes estudiada, 

el panorana bibiogrlfic refemM, eiwara, la justificació de la divisió, 

Abans de descriure aquest panorana, cal fer un últim apunt sobre Festractura i 

els continguts de Festudl En lloc d'elaborar unes conclusions (la síntesi habitual d'idees 

que sol tancar una tesi doctora!), be decidit redactar un epfleg. La possibte di^ersM 

causada pe! volum complet de Im explcacions ha fet que en el dmws de Fejqjosició vagi 

recapitulant i insistint en les qüestions fonamentals — l̂'esséncia de les quals, d'altra 

banda, ha quedat piantejada en aquesta presentado—; en conseqfléncfa, un apartat 

d'aqueles caracteristiques hauria resultat isdundant. Mba semblat mes interessant, 

dones, evitar la repetició i, per contra, oferir ima reflexió general i anotar les vies fotures 

de trebal que sóc capa? de suggerir. Es tracta, evidentment, d'una opció n^nys 

académica, perd conio que compensada per tot alió que la precedeix (i, tamM, per tot 

aKó que espero que ajudi a afegir-hi en un futur immediat). 

La bibliografía sobre la materia (estat general de la qúestió i mmentari especifíc deis 

írebaUs desestimáis) 

No existeix cap estudi que permeti situar el fenomen de la literatura d'autora a la 

Catalunya deis anys vint i trenta en el context corresponent, que estableixi les 
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coordenades necessáries per a la seva comprensió general o per a l'adequada ubicació 

d'un determinat nom i d'un determinat producte; en part, cal consignar-ho, perqué tot 

just comencem a comptar amb les crosses imprescindibles per poder aproximar-nos amb 

mes coneixement de causa a les qüestions relatives a la literatura de l'época. Les 

aportacions, majoritáriament des de Fámbit imiversitari, de Joaquim Molas, Jordi 

Castellanos, Maña Campillo, Josep Mana Balaguer, Marina Gusta, Jaume Aulet, etc., i 

mes recentment les de la generació que n'ha recollit el mestratge (Eulalia Pérez 

Vallverdú, Margarida Casacuberta, Francesc Foguet, Teresa Iribarren, Caries Lluch, 

Carme Puig i altres), han anat fomint a poc a poc unes bases importants, prou solides per 

sustentar edificis amb fonaments cada vegada mes ferms.' 

Respecte de Dona i literatura en els anys trenta: la narrativa de les escriptores 

catalanes flns a la guerra civil, aixó també és possible grácies al complement deis 

estudis en altres disciplines. Dins del camp de les dones, destaca la tasca empresa peí 

Centre d'Investigació Histórica de la Dona de la Universitat de Barcelona, que, sota la 

direcció de Mary Nash, ha contribmt en gran manera a esclarir Fanomenada condició 

femenina en Fépoca, en una línia deutora del feminisme académic desenvolupat a 

Occident en les darreres décades. La ingent producció teórica i crítica que les estudioses 

de Franfa, la Gran Bretanya, els Estats Units i altres pajfeos han proporcionat en els 

últims temps no sempre resulta operativa a Fhora d'acostar-se a la realitat catalana, 

massa desconeguda encara, des del meu pimt de vista, per prescindir de la seva 

explicació histórica i aplicar-hi, directament, uns pressupósits analítics amb unes finalitats 

polítiques que han estat definits des d'altres tradicions (cosa que pot derivar en 

interpretacions, si mes no, qüestionables). No obstant akó, una part d'aquestes 

contribucions aporten elements fiancament útils per a la reflexió, la conqjaració i la 

contextualització internacional. En son una mostra clara, i de referencia obligada en el 

* Per a les referéncies «pecífiques deis treballs corresponents d'aquests estudiosos —i de tots els que 
s'esmOTten en endavant—, v. l'apartat de fonts d'infonnació i bibliografía; com que aquesta secció de la tesi 
les inclou (i es proporcionen, igualment, en l'aparat de notes que acompanya l'argumentació en cadascuna de 
les tres parts principáis), n'estalvio, ara, la consignado a peu de página, amb el benentés que resulten 
ficilment localit2ables. Cal advertir, així mateix, que a causa de l'amplitud, de la diversitat, de les 
particulariíats de la bibliografía pertinent i de l'extensió consegflent que en requoiria la considerado 
detinguda, les explicacions que segueixen només pretenen proporcionar un estat global, sumari, de la qOestió 
(sense el grau de detall que sol caracteritzar les presentacions de les tesis doctoráis en aquest sentit); Túnica 
excepció la constitueixen alguns treballs puntuáis que, peí fet de desestimar-los com a bibliografía de 
referencia, em sentó obligada a comentar amb una mica mes de proftmditat. 
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cas que ens ocupa, els Ilibres de la coMecció británica Women in Context (una serie de 

monografíes sobre les escriptores deis segles xix i XX en diferents nacions) o obres 

concretes com la d'Alisen Light entora d'ideologia i literatura a l'Anglaterra 

d'entreguerres i la de Jennifer E. MiUigan sobre íes autores franceses del matebc periode. 

L'obra que s'hauria pogut acostar mes a les pretensions d'aquesta tesi (almenys 

en termes parcials, ja que en sobrepassa de molt els límits cronológics a banda i banda) és 

La condició de la dona en la narrativa femenina catalana (1900-1983) (1990), d'Anne 

Charlon. Aquest treball, caracteritzat per una voluntat divulgativa que no en pot ser 

l'excusa, i amb mes bona voluntat que encert, presenta una manca de rigor que el 

convertebc, en el millor deis casos, en una contribució poc fiable com a base referencial. 

En la part subtitulada «Les novel-listes deis anys 30» se'n troben, entre altres evidencies, 

les següents proves: a) només es consignen sis de les set novel-listes (Elvira Augusta 

Lewi és l'absent); b) no es consideren —ni tan sois s'anoten, de fet-— totes les seves 

obres (fins al 1936, per esmentar-ne un sol exemple, falten les tres primeres, dins d'un 

total de cinc, de Rosa Maria Arquimbau), i c) es fen declaracions com que cap de les 

autores de preguerra no va intervenir notóriament en la política (quan Arquimbau, 

Bertrana i Muriá van esdevenir destacades militants de partit, la segona fins al punt de 

formar part de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya el 1933). Mes en 

general, els plantejaments i les conclusions de l'estudiosa francesa pateken uns defectos 

fonamentals que la crítica catalana ja va assenyalar en publicar-se el Ilibre, i que aquesta 

afirmació de 1'última página (sobre la qual resulta superflu, em sembla, qualsevol 

comentari) ü-lustra anecdóticament: «Hi ha [...] un cátala escrit per les dones. Aquest 

cátala escull els mots amb sonoritats cálidos i sensuals. És aquest color de "madufaca" que 

retoma com un leitmotiv des de les primeres novel-les de les dones catalanes, i la 

presencia obsessiva del qual només s'explica per la sonoritat de la "xeix" catalana». 

Porga mes reconfortants, per les diferents eines que proporcionen des d'altres 

perspectives, i amb relació ais camps concrets de les publicacions periódiques, de la 

narrativa de genere o de la nómina de lletraferides, resulten la guia d'Isabel Segura i 

Marta Selva, Revistes de dones 1846-1935 (1984), i la de Nuria Pi i Vendreíl, titulada 

Bibliografía de la novella sentimental publicada en cátala, entre 1924 i 1938 (1986), o 

el diccionari biobibliográfic d'autores basques, catalanes i gallegues, Double minorities 

of Spain (1994), editat per Kathleen McNemey i Cristina Enríquez de Salamanca. Peí 
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que fa ais treballs específics sobre les narradores de preguerra, encara molt escadussers i 

sempre, precisament per aixo, redults a les visions generáis, destaquen, per motius 

diversos, el de María Campillo sobre María Teresa Vemet, que el 1986 precedía la nova 

publicació de Les algues roges, i els d'Albina Fransitorra sobre Carme Montoriol —com 

la «Introdúcelo» a la reedició de L 'abisme i L 'huraco (1983). 

La Sal, primer, i Edicions de l'Eixample, posteriorment, han dut a terme, en les 

darreres décades, una tasca important de recuperació de textos que només es podien 

trobar en centres documentáis com la Biblioteca de Catalunya o TArxiu Historie de la 

Ciutat, a mes de contribuir a l'estudi de les escriptores no solament amb les 

presentacions jpertinents, sino amb volums d'un cert interés com Literatura de dones. 

Una visió del món (1988); aquesta monografía está integrada, entre altres, per 

col-laboracions sobre Montoriol i sobre Mercé Rodoreda (firmades per María deis 

Ángels Anglada i per Carme Amau, respectivament) o per un text sobre les autores deis 

anys trenta a carree d'una d'elles, Anna Muriá. 

La memoria de Muría, homenatjada amb diferents monográfics de Serra d'Or'i 

objecte constant de consideració a causa de la seva longevitat, es va materialitzar 

repetidament fins a la mort de l'escríptora, la tardor de 2002; per exemple, a Anna 

Muriá, álbum de records (1992), de Quira GrifelL Aquesta memoria constituek un 

testimoní d'excepció entre els significats per diferents autobiografies —com la d'Aurora 

Bertrana—, que, tanmateix, convé confi'ontar amb les dades objectives, massa sovint 

obliterades en els estudis sobre la materia. Bertrana ha estat tanújé, darrerament, un tema 

central d'análisi i reflexió; amb motiu d'unes jomades celebrades a la Universitat de 

Girona l'octubre de 1999 (les actes de les quals es van publicar el novembre de 2001), 

per esmentar-ne im cas. El dossier que la Revista de Girona li va dedicar el mateix any 

aplega nombrosos treballs i va descobrir, entre altres coses, la data real de naixement de 

la novel-lista. Catalina Bonnín, que fou la responsable directa d'aquest descobriment, es 

va doctorar a Mallorca, també el 1999, amb la tesi Aurora Bertrana. Vida i obra (1892-

1974), dos volums inpressionants que, naalauradament, resulten poc útils peí pes 

excessiu de la descrípció (que fi:'ega la paráfrasi estríela) i, sobretot, per les ümitacions de 

la recerca de fonts de primera má, que reverteixen constantment en una informacíó no 

contrastada, procedent, en esséncia, de Fautobiografía de rescriptora gironina. Mes 

instrumental és El feminisme i els viatges d'Aurora Bertrana. Les conferencies inédites 
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del Fom Bertrana de la Universitat de Girona (2002), la tesina d'Adriana Barcia 

articulada en qualitat d'edició de les ponéncies que Fautora féu en la preguerra (i que 

eren únicament consultables en aquesta biblioteca universitaria). Cal esperar que la tesi 

d'Anna Yelaz sobre Montoriol, en curs d'elaboració, representi una aportació mes 

significativa que la de Bonnín; i que una hora o una altra vagin sorgint aproximacions 

académiques paral-leles centrades en Vemet, Arquimbau, Muriá o Lewi. 

Mercé Rodoreda, en canvi, ha estat un focus d'atenció permanent al nostre pafe; 

una mostra recent: la Setnana Rodoreda, organitzada per FInsíitut de Llengua i (Î Itura 

Catalanes de la Universitat de Girona, FAjuntament de Santa Cristina d'Aro i la 

Fundació Mercé Rodoreda í celebrada del 7 al 13 d'abril de 2003 com a marc del simposi 

Vint Anys d'Estudis Rodoredians. L'autora també ha estat i és objecte continuat d'estudi 

en nombrosos centres académics estrangers; prou que ho evidencien Mercé Rodoreda: 

una bibliografía critica (1963-2001) (2002), de María Isidra Meneos, o la bibliografía 

que es pot tocalitzar en diverses pagines web. En aquest cas, dones, no es tractava tant 

d'establir unes bases iniciáis solides, amb les quals ja comptávem, com de resituar els 

sentits d'una etapa que ha quedat relegada a im segon terme, tant quantitativament com 

qualitativament (un fet ciar en les poques —en comfwració amb el periode de 

postguerra— i sovint problemátiques aproximacions que s'hi han concentrat), peí doble 

pes de Fobra posterior i del rebuig de Fautora envers les seves beceroles creatives. Per 

aixó la tercera part, a diferencia de les altres dues, s'obre amb una ^cció dedicada a 

aquest aspecte; al marge de Íes consideracions generals que feré tot seguit, m'ha semblat 

important encetar Festudí de la narradora de Sant Gervasi aclarint els plantejaments 

teórics que el presideixen sofere el rerefi>ns deis treballs existents.^ 

Les contribucions de Carme Amau, pron conegudes, van posar els pilars per al 

coneixement de les novel-Íes de preguerra de Rodoreda, les quals han adquirit un cert 

protagonkme en eis darrers temps. La tesi doctoral de Caries Cortés i Orts {Les primeres 

noveHes de Mercé Rodoreda (1932-1936), presentada a la Universitat d'Alacant el 

1999) en constitueix un primer intení d'análisi global, publicat com a Uibre amb algunes 

modificacions i amb el títol Comengar a escriure: la construcció deis primers relats de 

^ En conseqüéncia, em detindré encara menys en la seva valorado que en la deis estudis relatius al conjunt de 
les narradores i al seu context cultural. Aquí, tanmateix, és on em cal justificar amb mes detall el fet d'haver 
prescindit dedtíerminada biblií^afia. 



Mercé Rodoreda (19S2-1938) (2002). A desgrat del punt de partida, encertat (la 

importancia d'aquesta etapa d'aprenentatge i experimentado per a la trajectóriá de 

I'autora), d'un plantejament aparentment corréete (raproximació textual a les obres, la 

seva consideració respecte de la resta de l'activitat rodorediana de l'época —el 

periodisme, l'acció cultural o el conreu del conté— i la contextualit2ació en el panorama 

de les lletres catalanes del moment), i, com a mínim en la versió editada, d'ima conclusió 

inqüestionable (la comprensió Aloma com a primera consecució de les temptatives 

literáries inidals), el resultat és defectuós per un bon nombre de motius. 

En primer lloc, la poca solidesa de la investigado, ja que no s'han fet els 

buidatges de premsa necessaris: l'accés a la documentado de la Fundado Mercé 

Rodoreda (a qué devem una tasca efica?, encara en procés, d'edició deis textos 

rodoredians de preguerra, entre altres coses) hi substitueix la recerca hemerografica, 

cosa que reverteix en una compilado incompleta deis escrits apareguts a la premsa, en el 

buit gairebé absolut d'informació sobre la recepció de les novel-les i en la inexistencia del 

fons contextual de primera ma. 

En segon lloc, la tria inadequada de la bibliografia de referencia peí que fe a la 

historia de les lletres nostrades; tot i que s'esmenten ocasionalment algunes de les 

aportacions de Bakguer, Campillo o Castellanos, son certs estudis rellevants pero ja 

superáis (com Literatura catalana contemporániat de Joan Fuster, i Margináis i 

integráis en la novella catalana, de Carme Amau), i sobretot un treball assagístic. El 

malentés del nowentisme, els que fomeixen les bases d'una contextualitaació que 

esdevé, així, desenfocada, perqué no recull els aspectes essencials del període (per 

exemple, la qüestió del públic amb relació al genere novel-lístic). 

En tercer lloc, aquesta contextualització queda reduída a les pagines iniciáis i 

recapituiatories o conclusives, sense que s'hi estableixin els lligams pertinents en Fanalisi 

de les novel-les (una análisi de la qual, en la tesi, s'exclo'ia Aloma, cosa que mutüava la 

visió panoramica deis inicis de Fescriptora amb arguments tan frágils com que Fobra 

havia estat reeditada i considerada en estudis diversos, o que no mostrava el temptdg 

literari a diferencia de les novel-les anteriors i, en conseqüéncia, era, a criteri de 

Festudiós i segons exposava en la presentació, «el text menys representatiu de Fépoca 

que estudiem» — ûn aspeóte corregit en el Ilibre, probablement per indicació del 

tribmial). 
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Potser fes i tot resulta mes greu, en quart Moc, la lectura que Cortés fe deis 

textos, la qual exposa una profonda incomprensió (evident en la reduida reflexió entom 

de components tan essencials com la parodia i la ironia, ni tan sois esmentats a propósit 

de Sóc una dona honrada?) i exempüfica l'esterilitat en qué pot derivar l'aplicació de la 

teoría literaria, i en concret de la nanatologia (rinstrumental proporcionat per MiidMl 

Bakhtin, Mieke Bal, Gérard Genette, Julia Kristeva, eíc.),^ quan és estrictament mecánica 

(i voldria emfasit::^ l'adjectiu per evitar males interpretacions). 

En cinqué lloc, les infomiacions que aporta Festudiós son sovint contradictories, 

equivocades o infimdades (algunes petites mostres procedents de la tesi: (1) s'hi afirma, 

en dos moments diferents, que Rodoreda coneix els membres del Gmp de SabadeU a) a 

la Institució de les Lletres Catalanes el 1937, i b) mitjangant els contactes que establebc 

en editar la tercera novel-la, el 1934, a Edicions Proa; (2) es confon Fendrefa de Sóc una 

dona honrada? amb Firúci del relat, o (3) no s'identifica i m firagment de Del que hom no 

pot fugir com una citació de Shakespeare, quan el text proporciona expHcitament la 

relació). 

Bastant mes operatives, efectivos i suggeridores son les aproximacions de Roser 

Porta, autora de sengles edicions (ja publicades) i estudis (inédits) d't/» dia de la vida 

d'un home i de Crim grácies ais ajuts de la Fundació Mercé Rodoreda. Porta hi esbossa 

les limes d'una futura tesi doctoral que, sota la direcció de Joaquim Molas, s'ha plantejat 

com una análisi del cómput total de la producció rodorediana de 1932 a 1936 en el seu 

context literariocultural (de qué sembla que Aloma será, pero, exclosa). Existeix, així 

mateix, alguna análisi específica, com la de Joan Ramón Resina sobre Crim, feta des del 

punt de vista de la parodia del genere detectivesc. La novel-la guanyadora del Premi Joan 

Crexells de 1937 constituek, amb diferencia, el text rodorediá deis anys trenta que ha 

obtingut mes atencions: al costat deis d'Amau, hi ha un nombre considerable de treballs 

sobre Fobra, per bé que focalitzats en la versió de 1969 i entre els quals, precisament per 

aixó, teñen especial interés, des de la perspectiva de la preguerra, aqueUs que se centren 

en les modificacions apücades a Foriginal en la revisió deis anys seixanta. 

Les biografies de l'autora publicades per Mercé Ibarz, Montserrat Casáis i la 

mateixa Carme Amau dediquen, igualment, un cert espai a Fetapa republicana. Peí que fa 

al periodisme, se n'han ocupat també, ocasionalment, Anna María Saludes, Roser Porta i 

^ V. l'apartat de fonts d'infonnació i bibliografía per a les referéncies concretes. 

XX 



Teresa Muñoz, k qual va editar les entrevistes que Rodoreda féu al periódic de joventut 

Clarísme. I^rrerament, han fet aportacions mes encarados a k difosió Marta Nadal (amb 

un álbum biografíe) o els coMaboradors del catáleg de Fexposició sobre Tescriptora feta 

a Madrid, Mercé Rodoreda, una poética de la memoria (2002). Entre aquests 

coMaboradors s'hi compta Maria Campillo, que és, a parer n»u, qui ha fet les incursions 

mes afinades i fonamentades en k producció rodorediana de preguerra (especialment en 

un article publicat a VAvui el 1983 i en una ponencia al I Simposi Internacional de 

Narrativa Breu, posteriorment recollida en les Actes que tes Publicacions de 1'Abadía de 

Montserrat van donar a llum el 1998). La meva línia d'análisi de k figura i de l'obra de k 

novel-lista, coin es podrá comprovar, n'és deutora, i voldrk pensar que presenta una 

clara continuitat amb k vk mterpretativa oberta per k professora de k UAB. 

Els aspectes mes formáis: el sistema de referencia i ksfonts d'informació 

Ja per anar tancant k presentació, he de fer algunos observacions tccniques, 

carregoses pero inevitables per acabar de proporcionar les "ínstruccions d'ús" de k tesi. 

La prin»ra es referebc al sistema referencial, on he optat per k Mbridació de les dues 

formes habituáis. En el decurs de les nieves explicacions, les referéncies aparebcen 

sempre a peu de págim, el método tradicional de citació mitjangant crides numériques. 

En el cas de les fonts d'infonmció de primera ma (els textos apareguts a la premsa, 

publicats en volum o produls amb anterioritat a 1939 —encara que l'edició que se n'usi, 

peí que fa al material accessible en Ilibre, sigui posterior—), es manté k coherencia de 

format del sistema mes comú a les nostres terres (és a dir, autoría si n'hi ha, tftol i 

referencia completa). En canvi, per a les fonts secundáríes (textos i estudis escrits 

després de 1939) uso el model anglosaxó: cognom de Fautor (o menció de 

responsabifitat general) i any de publcació, seguits de dos punts i el número o números 

de página. L'heterodóxk de Fopció, de k qual assumeixo la responsabifitat (i la 

qüestionabilitat), permet diferenciar visualmcnt, en Faparat de notes (el qual, a mes, veu 

redtiida, així, k seva extensió), el material d'aqueHa época de hs obres, articles, estudis, 

etc. que no hi pertanyen. La divisió és Important perqué aporta informació en si nmteixa; 
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per aixo m'he decidit a incoq>orar-la i I'he recolUda, també, en i'apartat general «Fonts 

d'informació i bibliografía».̂  

Dins d'aquest bloc, en primer terme, «Fonts de primera ma (anteriors a 1939)» 

inclou les referéncies de tres menes de textos, agrupáis en dues subseccions: en la inicial, 

a) els articles sense signar, d'autor cátala i estranger i d'autora estrangera ais quals he 

accedit mitjaníant els buidatges de diverses publicacions periódiques —consignáis en la 

relació d'abreviacions i de sigles que segueix a aquesta presentació—, mes b) eh 

documents publicáis sense signar i d'autor cátala que he obtingut en fons públics i 

particulars o gracies a la coMaboració d'altres investigadors; en la segona, c) els escrits 

editats que he emprat (d'autor cátala i estranger i d'autora estrangera fins al 1939, i 

també d'autora catalana si el moment de publicació és anterior a Fetapa estudiada). S'hi 

anoten els noms complets deis periódics on s'ha localitzat cada text periodístic 

(consignats amb abreviacions en les notes per evitar l'extensió innecessária de l'aparat) i, 

si s'escau, les capgaleres de les seccions deis diaris, setmanaris, revistes, butUetins, etc. 

en qué s'inclouen (al final i entre paréntesis), suprimides a peu de página (excepte en els 

articles i les notes sense signar o sense un títol especffic) per evitar la dilatació d'aquest 

espai referenciaL He marcat amb cursiva les obres contingudes en els títols (sovint entre 

cometes), perqué he considerat que aixó no suposava cap tra&ió ais origináis i, per 

contra, contribuía a la claredat. La forma de les signatures ha estat respectada en les 

notes per fidelitat ais dociunents, perd en aquest bloc final he imiformitzat els ñoras deis 

autors per facilitar la localització agrupada de les referéncies en el llistat (tot i que 

s'incorpora, també, la modalitat concreta de la firma). En la meva argumentació he 

aplicat, abd mateix, la uniformització esmentada, cosa que s'estén ais noms de les 

seccions, editorials, coMeccions, etc. (la forma original de les quals s'ha mantingut en els 

apartats de les fonts d'informació bibliográfica i de l'apéndix). 

«Fonts secundáries (1939-2003)», a continuació, diferencia la bibliografia 

própiament dita (IHbres i articles) de tot alió que procedeix d'altres suports (Internet i 

CD i vídeo, amb la indicació pertinent en les notes a peu de página). Ates el sistema 

referencial triat en aquest cas, les entrades s'organitzen en dues columnes per permetre'n 

una identificació rápida: a Fesquerra, aparebc la forma de citació usada a peu de página 

* Les explicacions següents resulten mes ficiis de comprendre si es té present l'índex general de la tesi (al 
qual, dones, remeto). 
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(cognom, o responsabilitat general si no hi ha una autoría concreta, i any); a la dreta, la 

referénck completa. En les referéncies del material d'Intemet, entre claudators, es fa 

constar la data de consulta a causa de Tactualització constant deis Uocs i les pagines web. 

Cal anotar, així matebc, que el mes de maig de 2003, quan vaig donar per acabada la 

redacció de la tesi, defínefac exactament el segon límit cronoldgic d'aquestes fonts 

d'informació (cosa que explica l'abséncia deis estudis que s'hagúi pogut donar a conéfacer 

des d'aleshores). 

Per diferenciar-Íes com a objecte central d'atenció, he exclós de les fonts de 

primera ma les referéncies relatives a la producció' d'autora catalana deis anys vint i 

trenta; aqüestes integren la part que tanca el treball que presento. «Apéndbc bibliográfic: 

bases referencials de l'estudi», com el seu nom indica, deixa constancia del material que 

permés la meva feina i que hi dona sentit —el graix de l'iceberg, per entendre'ns—; 

en constituebc el final per raons estructuráis, pero en realitat n'és el principi, el perqué de 

tot plegat. L'ápéndix té una petita introducció (a la qual ádrelo per ais detalls, que 

estalvio ara) per fecilitar-ne l'ús i copsar-ne l'abast documental exacte. 

A fi de perfilar aquest abast amb el máxim de precisió, hi he incorporat, en primer 

lloc, una petita fitxa de cadascuna de les publicacions periódiques consultados, on hi ha la 

informació essencial relativa ais buidatges. Després, venen les referéncies concretes, 

estructurades en diversos blocs. El primer és el deis manifestos coMectius (de signatura 

femenma i/o fírmats per entitats de i per a dones). Hi segueix la llista de tota la producció 

deis anys vint i trenta de la nómina completa de les autores estudiades de qué tinc 

constancia; cada entrada consta d'un descriptor formal, entre claudators i situat al final, 

per identificar genéricament cada cas concret. 

El tractament de les autores en la tesi i la importancia que hi adquireix cadascuna, 

segons els criteris predefinits, han determínat l'organització de la informació d'aquesta 

llista en quatre parts. Les set novel-listes principáis apareixen, naturalment, d'entrada, i 

amb un quadre resum inicial que n'esquematitza les dades fonamentals. Tot seguit, ve un 

segon grup de setze escriptores: les que preñen un cert protagonisme en un apartat o un 

altre de la primera part de l'estudi. En tercer lloc, hi ha les dones que van donar a 

conéixer, com a mmim, un text a la pi^msa en els an^ delimitats (mes de sis-centes); 

aquest és un apartat molt heterogeni, que inclou personaKtats de la qualitat i de la 

importancia diverses que la secció inicial de l'análisi esbossa. Finalment, aquí sense cap 
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ánim d'exhaustivitat, apareixen les referéncies que he localitzat amb relació a les autores 

de mes edat o d'altrcs ámbits geográJics i a dues escriptores la producció de fes quals és 

en llengua espanyola (les lletraferides que queden, en conjunt, excloses de l'estudi 

própiament dit, pero les referéncies reiatives a les quals no he volgut prescindir 

d'incorporar). 

Així, després de (1) la presentació de rigor, consigno la informació referencial 

básica respecte de (2) les publicacions periódiques buidades; (3) els documents conjunts 

d'autoria femenina (personaitzada o institucional); (4) les narradores deis anys trenta; 

(5) les intel-Iectuals que es consideren amb una mínima amplitud amb relació ais diferents 

generes; (6) les noves autores (o aspirants a autores, o autores circumstancials) que 

s'esmenten en un moment o un altre, i (7) les escriptores conegudes o reconegudes 

d'atotis i d'altrcs parts del territori, mes dues de les que van treballar en castellá, sobre 

les quals tinc informació.* A banda del sentit evident deis dos primers blocs, he volgut, 

d'aquesta manera, a) dividir i ordenar alfetóticament els graps d'escriptores per ordre de 

relleváncia en la tesi i, per platatbrmes periodístiques i/o cronológicament sota cada nom, 

el material que ha aportat els fonaments a la meva feina —eh resultats essencials de la 

recerca hemerográfíca i documental—; b) diferenciar aquest material, com a focus 

especffic d'atenció, del que contextualitza les figures i els textos (que integra les fonts de 

primera má pero en tm altre sentit, cosa que explica que s'inclogui en l'apartat de la 

bibliografía), i c) possibilitar f accés general a l'tm i a l'aítre per separat amb vista a 

possibles investigacions posteriors. 

Com que la majoria de dades d'aquest apéndix procedeixen directament de les 

fonts de l'época, és ficil que en feltin i que calguin correccions a mesura que s'avanci en 

el coneken^nt de la materia. Espero que les dimensions del material amb qué he trebailat 

i el carácter de provatura inicial, amb el desig d'aportar un punt de partida, excusin, si 

mes no parcialment, els possibles errois que M pugui haver. Aixó s'aplica en especial ai 

^ Pe! que fa a les primeres, dins d'aquest darrer grup, hi ha pareonalítats de les quals es parla ea algún punt 
de Tanálisi al marge de la tradició anterior, encara que per trajectdria caldria incloure-les en la generació 
precedent: Maria d'Abadal, María Ballester (vídua de Ros), Adelaida Ferré, Sara Llorens, Regina C^isso, 
Rosa Sensat i L&mm Serrano; d fet que «nt inu^in ea actíu i es vinculessin a algunes de les noves íríbun» 
periodístiques i ¡nstítucionals explica que els seus noms s'hagin tingut mes en compte que altrís en la primera 
part de l'estudi; la eircumsttocia que fossin mes grans, tamnateix, & que en l'apéndix btbliogiific constin en 
l'apartat reservat a les autores no estudíades a m¡sa deis fectors cronológic o lingüistic. Peí que fa a les 
segones, es tracta de Frederica Montseny i de María Luz Morales, dos deis personatges mes impOTtants amb 
nom de dona dins de la cultura nostrada fista en castellá en el periode de preguerra. 
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tercer grup de noms, sobre la majoria deis quals no disposo de mes informació que la que 

m'ha proporcionat la premsa. 

En Títidex general de la tesi, peí que fa a TapéndÉc, només s'especifiquen els 

continguts deis blocs corresponents al primer i al segon grups d'autores i al darrer 

subgrup (a les novel-listes, a les escriptores destacados en altres generes i a les dues que, 

malgrat treballar fonamentalment en espanyol, han estat incloses); altrament, hauria 

calgut incorporar una Uarga llista nominal i s'hauria desvirtuat la funció d'una taula de 

continguts. Per viabilitzar la localització de les referéncies relatives al tercer i el quart 

grups (la resta d'autores i les autores mes grans o d'altres ámbits geográfics), l'apéndix 

conté, al final, un subíndex onomástic, el sentit del qual es limita a aquests dos apartats. 

Si el resultat de la investigació s'arriba a publicar d'una manera o d'una altra, és 

previsible que inclogui 1'índex onomástic general (o els índexs pertinents en el cas que tot 

plegat surtí en mes d'un volum). 

En conjunt, i amb les úniques excepcions deis casos ineludibles, al llarg de les 

explicacions he procurat estalviar la remissió a l'apéndix, amb el benentés que cal 

adre9ar-s'hi respecte de cada nom. La voluntat de reduir al máxim el suport 

complementan del peu de página, prou extens, m'ha fet optar per limitar les referéncies, 

amb la sola excepció de la inexcusabilitat a causa de la citació fragmentaria, de les 

necessitats de l'argumentació o de la dispersió espacial i cronológica. També he inclós el 

número de página al darrere de les citacions pertanyents a les obres prodmdes per les 

narradores que son l'objecte d'estudi principal: així, en reproduir fragments deis Ilibres 

publicats per Arquimbau, Bertrana, Lewi, Montoriol, Muriá, Rodoreda i Vemet (de les 

seves novel-les i deis altres escrits que van editar en volum), feig constar directament, 

entre paréntesis, el número de página corresponent a la primera —tot i que no señare 

única— edició (si es tracta d'una altra edició, ho indico a peu de página). Amb els 

matekos criteris, he prescindit, en l'aparat de notes, de qualsevol explicació sobre les 

personalitats i institucions conegudes del període. 

Una penúltima qüestió práctica té a veure, encara, amb les citacions. Per bé que 

el material de primera má (que úiclou els documents inédits localitzats en fons diversos) 

presenta sovint incorreccions ortográfiques, sintáctiques, de puntuado i/o tipopáfiques 

(un fet que també es dona puntualment en la bibliografía posterior), m'he decidit a 

mantenir k forma original sense usar l'indicador habitual deis errors ([«*c]), si no és que 
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es tracta d'una errada de contingut, A banda de la mformació que aixo proporciona 

sobre els autors i les publicacions en qüestió, d'aquesta manera es manté l'opció de 

fidelitat ais origináis que s'apüca a les referéncies i, albora, s'elimina l'enfarfegament 

d'algunes reproduccions textuals en qué el senyal s'hauria hagut d'incorporar 

profiísament. Quan la inclusió d'un signe de puntuado o d'alguna correcció m'ha 

semblat imprescindible, he marcat la meva intervenció amb claudátors, com se sol fer. 

Finalment, he establert un sistema referencia! intem per a les diverses parts de la 

tesi. Quan convé recordar alguna cosa que ja s'ha explicat, recuperar una referencia, 

esperar el tractament mes detalfet, en un apartat posterior, d'un aspeóte que no es pot 

debcar d'esmentar en un moment determinat o quan convé consultar l'apéndix, la 

remissió, sempre en nota a peu de página, es du a terme mitjan^ant la xifi-a ronwna 

corresponent a la part en qüestió (I, II, III o VI, amb independencia que coincideixi o no 

amb el punt de Fargumentació), seguida de la numerado arábiga específica del 

subapartat (i, si cal, un número de nota). Així no hi pot haver confijsions, i s'esquiva 

l'extensió fruit d'altres procediments, potser mes agradables a la vista pero no pas mes 

operatius. 

Agraíments 

Per acabar, voldria donar les grades a diverses persones i institucions. En 

especial, a Jordi Castellanos, responsable prmcipal de la meva descoberta de les 

escríptores catalanes deis anys trenta. El seu mestratge fou essencial en la meva iniciado 

al món de la investigació, i les seves observacions i suggeriments han estat fonamentals 

per a Forientació i la formaiització final del que constitueix Dona i literatura en els anys 

trenta: la narrativa de les escríptores catalanes fins a la guerra civil. Sovint m'ha fet a 

mans material introbable, i ha demostrat sempre una plena confianza en les meves 

capacitáis professionals. La seva solida créenla en el treball coFlectiu, a mes, em va 

proporcionar la possibüitat de formar part d'un grup de becaris (en el marc de projectes 

de recerca successius del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporánia de la 

UAB), els intercanvis amb els quals foren —̂ i han estat, en algún cas, fins al darrer 

moment— molt fiíictífers. Origen i garantía de continultat del Servei d'informació 
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Bibliográfica del Departament de Filologia Catalana de la UAB d'engá de la seva creació 

en els anys vuitanta, la mateixa filosofía em va permetre, a través d'aquest, l'ús d'un 

equipament i d'un programa informátics (un ordinador portátil i TISIS) que m'han 

facilitat extraordináriament la feina de fitxatge i organització de les bases documentáis. 

No puc debíar de consignar, paraMelament, que en diferents moments Jordi 

Castellanos m'ha proporcionat la possibilitat de treballar en condicions óptimes per tirar 

endavant el que ara debca de ser una il-lusió. La situació en qué, per diverses 

circumstáncies, em vaig trobar el desembre de 1997, quan se'm va acabar la beca, hauria 

pogut interrompre indefinidament la meva feina, perqué malgrat que en tres anys i mig de 

dedicado exclusiva havia completat gairebé els buidatges de premsa i la localització de la 

informació, em mancaven encara tota la redacció i algunos hores d'hemeroteca. La seva 

preocupado constant —no requerida lú obligada, i per tant mes apreciable— per 

assabentar-me de vies de continuitat efectiva (beques, premis, ajuts, coMaboracions, 

etc.), i molt especialment el fet de pensar en mi per substituir-lo al Departament de 

Filologia Catalana de la UAB entre el xmrq i el setembre de 1999, em van permetre 

reduir considerablement unes jomados laboráis incompatibles (almenys en el meu cas) 

amb l'elaboració de la tesi, cosa que va constituir-ne l'impuls defínitiu. Aquest únpuls va 

cristal-litzar grades a una nova substitució entre el setembre del 2000 i el setembre del 

2001; si no he pogut acabar la feina fins l'any 2003, ha estat perqué grades a aquella 

substitució —i al fet que Josep M. Balaguer es récordes precisament de mi— vaig 

aconseguir un contracto a l'Escola Universitaria de Turisme de la UAB que, compagúiat 

amb la continuitat de la feina a la Facultat de Lletres, m'ha donat l'estabilitat económica i 

laboral necessária per, després de l'imprescindible any d'adaptmó, poder-me tomar a 

dedicar a l'estudi que avui presento i posar-hi fi. 

Les nombroses responsabilitats i compromisos que Castellanos té no li han 

impedit, tampoc, proporcionar-me l'atenció que em calia sengjre que l'he requerida, Tot 

plegat ha sigmfícat l'establiment d'un diáleg estimulant i ric i d'una relació ben cordial, 

des del que m'agrada formular —potser amb mes petulancia que encert— com una 

coincidencia básica, malgrat els desacords inevitables (normalment insubstancials i 

directament relacionats amb la seva feina de director i amb les meves particularitats de 

doctoranda), en la comprensió del sentit de la cultura, de la literatura i del treball que s'hi 

concentra. Jordi Castellanos m'ha alimentat positivament aquesta comprensió i, per a mi. 



ha representat i representa tota una manera de fer, assentada en una ética individual i en 

un compromís social que no teñen mes escletxes que les de I'anécdota intranscendent a 

qué tots estem subjectes; que es fonamenten en la solida creen9a en la rao coMectiva de 

la feina que fem —cadascú al seu nivell i en Fespai de les possibüitats que té a Fabast—, 

i que em semblen especialment Hoables quan els valors oposats es van imposant cada dia 

amb mes for9a. 

Sense tantes explicacions, pero iguatatent al marge de qualsevol retórica, em cal 

agrair també Fajut i les crosses conceptuáis i materials que m'han fomit les assignatures 

de Josep M. Balaguer centrados en el període —sobretot una de doctoral. La Parodia en 

k Literatura Catalana deis Anys 20-30 (durant el curs 1994-1995), la qual em va 

permetre posar les bases, mitjan^ant un treball de curs, de Faproximació a Mercé 

Rodoreda que ofereixo— i la de María Campillo sobre eb an^ del conflicte armM 

(Literatura Catalana i Guerra Civil (curs 1993-1994), també de doctorat i que em va 

obrir la perspectiva de la continuftat de 1936-1939). Sense ánim de menystenir k feina de 

lectura que he donat al conjunt de membres del tribunal, ais quals dono fes grácies a 

priori per l'esfor? (siguin quines siguin les valoracions que els mereixi la tesi), a la 

professora de k ÜÁB, en cec ia l , he d'agrair-li que hagi acceptat aquesta tasca 

d'avaluació, perqué, en gaudir d'un any sabátic, no M tenia cap obligació. Tampoc no 

puc deixar de fer constar les incomptables i fiuctíferes converses sobre la tesi que he 

tingut amb Eulalia Pérez Vallverdú (coresponsable amb Castellanos d'uns crédits sobre 

literatura popular que, impartits durant el període académic 1994-1995, també m'han 

resultat molt útils). L'Ajut a la Investigació Literaria que vaig obtenir de la Institució de 

les Lletres Catalanes per a Felaboració del treball María Teresa Vemet i la literatura 

femenina deis ánys vint i trenta (1998), així mateix, em va permetre confecciomr 

Fesquema de la primera part i de les seccions diverses que inclouen l'estudi específic de 

Fescriptora. 

Vull manifestar, encara, les fecilitats i Famabilitat del personal de les institucions i 

deis centres on he accedit a les fonts bibliogtófiques i al material documental de fa 

recerca: FArxiu Historie de k Ciutat (Casa de l'Ardiaca); FArxiu Municipal 

Administratiu de Barcelona; FArxiu General i Biblioteca del Govem Civil de Barcelona; 

la Biblioteca Bonnemaison; la Biblioteca Caries Fages de CMment, de Figueres; la 

Biblioteca de Catalunya; k Biblioteca Soler i Palet, de Terrassa; el Centre Excursionista 
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de Catalunya; la Fundació Mercé Rodoreda; l'Hemeroteca de la Facultat de Ciéncies de 

la Informació de la UAB, i el Servei d'Informació Bibliográfica del Departament de 

Filología Catalana de la mateixa universitat. 

He comptat, albora, amb els testimonis i la coMaboració de persones que, per 

raons i de maneres diferents, es trobaven directament vinculados al tema de la 

investigació o em podien proporcionar dades, informació o mitjans d'aconseguir-ne: 

Anna Muriá, Anna María Martínez Sagi, Albina Fransitorra, Joana Raspall i Mercé 

Vflorbina- A totes, potser fins i tot mes a les que ja ens han dekat, voldría retre'ls el 

tribut especffic de la memoria, per la qual els e}q)resso un agraüment que s'estén al bon 

tráete amb qué em van obsequiar quan m'hi vaig adre(?ar. Així matefaí, he d'esmentar 

Josep Massot i Muntaner, que, a mes d'una predi^sició permanent a l'estímul deis 

joves i no tan joves inv^tigadors entre els quals em compto, va teñir famabilitat de fer-

me arribar les cartes que Aurora Bertrana va en\dar a Lluís Nicolau d'Olwer, cosa que 

em va estaMar el despla ŝament a la Biblioteca del Monestir de Montserrat. 

En un ámbit mes personal, han incidit positivament en la meva feina Magda 

Alemany, Just Arévalo, Margarida Casacuberta, Lidia CoU, Basil Dean, Ariadna Ferrer, 

Francesc Foguet, Jordi Font, Gloria Furdada, Gloria Granell, Maxine Hallywell, Louise 

Hooper, Tona Isarch, Caries Lluch, Josep Mareé, Carme Puig, Elvira Safont, Christopher 

Whyte, el meu genná i els meus pares. Sovint els ha tocat patir les fases successives 

d'escriptura i les vacil-Iacions o crisis própies (i impropies) del cas i, no obstant aixó, 

m'lmn donat ánims i suport; també m'han proporaonat, ocasionataient, material, 

informació i idees. Totes dues coses va fer durant l'etapa inicial de la redacció, pero en 

un grau inestimable, Isabel Grafía. Una menció especial mereken, igualment, Teresa 

Iribarren, la companya mes incondicional de formació que he tingut (tant en l'ámbit deis 

estudis com en el de la investigació); Cristina Riera, grácies a la qual l'elaboració de 

Fapéndk no m'ha resultat im malson, i, last but not least, Miquel Mareé, el qual, a banda 

d'haver-se respon^bilitzat de la correcció ortotipográfica final i d'haver-me acompanyat 

com ningú en el darrer tram de tot plegat, en va -viure mes de prop, amb mes paciencia i 

amb mes comprensió que qualsevol altra persona, el procés de gestado, nakement i 

crekement primigem. Hauria d'incloure, encara, altres noms, pero no cal que m'estengui 

mes. Em disculpo per endavant per les abséncies i pels oblits, ja que sense cadascun deis 

ajuts i deis estímuls que he rebut durant la seva elaboració Dona i literatura en els anys 
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trenta: la narrativa de les escríptores catalanes fins a la guerra civil mai no hauria estat 

possible. 

N. R. M. 
Barcelona, estiu de 2003 
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RELACIÓ D'ABREVIACIONS 

a) Publicacions periódiques buidades 
L'ordre és alfabetic segons les abreviacions (usades únicament en l'aparat de notes de la tesi per 

consignar les referéncies al material), i aqüestes van seguides del nom de la publicació (i, en cas que no 
es tracti d'una tribuna barcelonina, la localitat mtre paréntesis) i deis anys buidats. Un asterisc [*] 
indica anys delimitats pels interessos de l'estudi (no craresponents, dones, al període complet 
d'aparició); dos [**], po-fode determinat peí buidatge en procés (inacabat), sempre en el marc deis 
interessos de l'objecte d'estudi; tres [•**], coMeccions molt incompletes; un interrogant entre paréntesis 
[(?)], publicacions de qué només s'han pogut consultar els primers exemplars (un o dos) i sobre la 
continuTtat de les quals no disposo d'informació; una a entre paréntesis [(a)], buidatge determinat per la 
coMaboració d'una sola autora i dut a terme molt parcialraent, només a la r«»rca deis seus textos; una e 
entre paréntesis [(e)], periddic en espanyol, i una i entre paréntesis [(i)], publicacions que no he butdat 
parsonalment (material recollit de manera sistemática, psr bé que no focalitzada en el meu tema de 
treball, pa* altres becaris deis projectes de recerca dirigiís per Jordi Castellanos en els anys noranta). 
L'abséncia de signe indica que els anys corresponen a 1'etapa completa d'aparició, que no hi ha buits 
importants m la conservació de la publicació i que aqueta és en cátala. Els detalls relatius a te que he 
buidat personalment es trota en les fitxes de la primera secció de l'apéndix bibliográfic (v. VI. 1). 

AA. 

'AN-

APC 

AV 

BB 

BR 

CI 

CL 

CÍA 

DADA 

DG 

DPS 

DE 

DOEIB 

DS 

EB 

EBN 

ED 

EM 

EPB 

ES 

EY 

FL 

L'Amic de lesArts (Sities) 1926-1929 

Art Novell 1924-1928 

Atináis M Periodisme Cátala 1933-1934 

Avui 1933 

Bondat-Bonté 1934 (?) 

a-Mas(I^lma de Mallorca) 1934-1936 (e) 

Cííítof (Manresa) 1926-1928 

Clarisme 1933-1934 

Claror 1935-1936 

D'Aciid'AlB 1925-1936* 

Dona Gentil 1927 

Deportes 1928-1930 (e) 

Després 1934-1936 

Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona 1929-1930 (e) 

DiarideSabadelliSúmáúl) 1924-1936* (i) 

ElBorinot 1923-1927 

ElBeNegre 1931-1936 

El Dia (Terrassa) 1923-1936* 

ElMatf 1929-1934** 

1934-1936 (i) 

Edicions Pma Bibliografía mensual 1929 (?) 

Esplai 1931-1936(3) 

Evolució 1931 

Flama 1931-1936 
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m Fiantes Noves 192Í-1931*** 

FO Fomal 1932** 

GE Gema 1929 (?)(e) 

GEM Geríó 1925 

GI Gimsta 1̂ 929 

HE miix 1929-1930 

i » L'Hora 1930-1936 

IM Imatges 1930 

JC Jmemut Catalana 1924-1925 

JO /ofe(Badatona) 1928 

MO L'AbelIad'Or 1926-1932*** 

M L 'Andreuet/L 'Andreumc 1925-1933 

ur L'Ávangada . 1924 

IC lletres Catalmes 1925 (?) 

LCG La Campana de Grñcta 1925-1934* 

me La Dona Catalana 1925-1938 

LGM Megíu-me 1926-1928 

m £a fíumanitat 1931-1936* 

u L'Instam 1935-1936 

LMT LaMáTrencaáa 1924-1925 

m La Ñau 1927-1933 

am La Ñau deis Esports 1929-1930*** 

mo Llum Novella (Terrassa) 1925 

mM La Nma Resista 1927-1929 (í) 

m 1928-1931 
í931-1934 (i) 

LaPublicitai 1925-1936* 

m La Rambla 1930.1936* 

im La Revista Slmea ' - : . 1923-1924 (e)** 

La Sardana 1921-1936 

IVC La Veu de Catalunya 1923-1936* 

iw La Veu del Vespre 1933** 

M Mirador' ' 1929-1937 

MO Moments 1936-1938 

m NosaltresSoM 1931-1934 . 

Pd Pamfleí 1934;1936 

Portameu del Club Femtti i d'Esports MoKelom 1930-1936 

RC Revista de Catalut^a 1924-1938 
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RE La Revista 1925-1936* 

RF Revista Ford 1930-1934 (e) 

RL Revista de la Llar 1930-1931 

RM Revista de ¡a Música 1932 

RO Revista d'Olot 1926 (?) 

RP Revista de Poesía 1925-1927 

RF Rosa deis Venís 1936 (?) 

La llista no inclou les publicacions on he anat a buscar ocasionalment, per referéncies, un article, ni 
les que han estat buidades per altres investigadors/es i de les quals, grácies a les relacions professionals, 
he obtingut material dispers (text<» puntuáis, no pas un buidatge sistemátic); per diferenciar-Íes en 
aquest ssitit, els noms no apareixen abreujats m l'aparat de notes a peu de página (m, a mes, es 
consignen els canals d'obtenctó quan s'escau). 

¿) Arxius i fons docamentab consúltate 

AMR Arxiu Mercé Rodoreda (Fundació Mercé Rodoreda) 

ARL Arxiu de Tomás Rojg i Llop (consultat per gentilesa d'Albina Fransitorra) 

FCMF Fons Carme Montwiol de la BiWiot^ Caries Fages de Climent de Figueres 

FNO-ABMM Fons Nicolau d'Olwer. Arxiu de la BiMiotKa del Monestir de Montsarat 

A causa del carácter inédit del material que hi ha dipositat, i de la impossibilitat consegüent de 
proporcionar-ne la referencia bibliográfica, els documents procedents d'aquests arxius i fons que se citen 
en la tesi nomfe consten a pea de página (no han etat inclosos a «Fonts d'informació i biblit^rafia»). 

c) Associacions i entitats del període 

AF AtóóFoneoina 

APEC Associació Protectora de l'Ensenyan^a Catalana 

ASF Actuació Social Femenina 

CFEB Club Femení i d'Esports de Barcelona 

FüFEC Front Únic Femení Esquerrista de Catalunya 

JDB Junta de Dames de Barcelona 

LCB Lyceum Club de Barcelona 

LFCPL Lliga Femenina Catalana per la Pau i la Llibertat 

RISE Residtecia Internacional de Senyoretes Estudiants 

UFFC Unió Fanenina Franco-Catalana 

Les sigles relatives a partits polítics només apareixen en el cas de mes de dues referéncies a la fecció 
en qüestió, i únicament a partff de la segona vegada que s'esmenten (tant al eos de l'estudi com en 
l'aparat de notes); aixó limita aquesta circumstáncia a quatre partits: Acció Catalana (AC), Esquerra 
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Rq>ublicana de Catafun>« (ERC), Lliga Regionalisía (LR) —posteriorment anomenada Lliga 
Catalana— i Unió Democrática de Catalunya (UDC). 
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D'un quant temps mqk creix de dia en día l'aportació de la dona catalana a 
la nostra cultura. 

R. Folch i Capdevila (1931) 

Véiem venir la darota, pero ens resistíem a o-eure-ho. Quan les trop^ de 
Frana> eitraren a Barcelona, fou per a no^ltr^ com si el món se'ns 
enfonsés. 

Jordi Pinell (1996) 

En els diversí» perfodes que han marcat la nostra evolució literaria es troba 
sovint aquesta mena d'oblidanía que emboira figures un dia populars i 
festejados. Noms que han Iligat un periode amb l'altre successiu i han fet de 
pont ais nous ideáis estétics, han caigut en el mes pregón oblit. Aixó explica 
el nombre considerable de figures, un moment elogiades per la crítica i 
mimades de la poputeitat i a no gaire temps de distancia recloses a l'enfony 
de les nostres golfes liteiiri^. 

J. M. Miquel i Vergés (1935) 

This is not just to say that women have the right to write badly, but it is to 
mantain that women's writing should not be made to serve as handmaiden to 
flie üterary thojry of feminist criticism, which has its own cultural and 
political agenda. 

SharonWood(1995) 





D O N A I L I T E R A T U R A A L A C A T A L U N Y A D E P R E G U E R R A 





1. I N T R O D U C C I Ó : LA P R O D U C C I Ó I EL C O N S U M L I T E R A R I O C U L T U R A L S 

Les dones es fíquen per tot arreu i la sort les afavoreix 
per a demostrar que poden ésser útils fins en els llocs i 
ofícis que hom creia reservats ais homes. 

V. 

En les primeres décades del segle xx, el món occidental va expeiimentar una de 

les transforaiacions essencials de ia seva historia contemporánia: l'accés generalitzat de 

les dones a l'esfera pública.* El fenomen, imbricat en la consolidado d'una societat de 

masses predominantment urbana en qué s'havia d'alterar l'escala completa deis sistemes 

de vida tradicionals, constituía tm deis vértexs de la complexa confluencia de diversos 

processos relacionats; básicament, els profunds canvis poMtics i ideologics herencia de la 

Revolució Francesa, les mutacions económiques i socials produídes per la Revolució 

Industrial i per la implantado del capitalisme, les implicacions del naixement i de la 

configurado del moviment feminista, les reformes pedagógiques vinculades a la 

preocupado per Feducació deis sectors lliiu-epensadors i les conseqüéncies de la Primera 

Guerra Mundial. Al nostre país, la straia d'aquests factors a la dependencia política 

respecte de Festat espanyol i la seva interacció particular amb Fevolució histórica de 

Catalimya, i mes concretament amb l'articulació del catalanisme i amb els efectes de la 

represa cultural desenvolupada i significada per la Renakenga, peí modemisme i peí 

noucentisme, van configurar els parámetres d'una modemitat, desclosa en el període de 

preguerra, en qué les dones van adquirir im protagonisme sense precedents. 

La cultura i, específicament, la literatiu"a van ser deis primers espais on es va 

evidenciar la transformació. Al llarg del vuit-cents, el perfil de la dona com a 

consumidora i productora cultural havia pres relleu a tot Europa i les seves árees 

d'extensió; afad ho demostren, des de fináis del segle xvni, l'aparició de revistes 

especialit2ades en els pa&os industrialifcats o en vía d'industrialització i el sorgiment 

' En els moments en qué s'estava produint, ja es tenia plena consciéncia del fet; la citació inicial ho 
demostra (V., «Les dones-policies», Z>5,30-VIII-1934). 



d'un primer gruix rellevant d'autores a totes les nacions d'Occident? Fou en els mch del 

nou segle, tanmateix, que es produí Feclosió de la doble figura de la lectora i de 

l'escriptora. Jennifer E. Milligan ha assenyaiat que a Franga, per exemple, la legislació 

educativa vuitcentista de nova apHcació va suposar una reducció de I'analfebetisme i un 

augment de Fescolarització secundaria que van teñir com a conseqüéncia Tassentament 

progressiu d'un públic estable essenciataent integrat per dones; el fet fou consignat en 

assajos com La iUtérature fémimm d'aujmrd'hui (1909), de J. Bertaut, Nos Femmes de 

Lettres (1909), de P. Fiat, o Histoire de la Hítérnture fémimm en France (1929), de J. 

Lamac, l'edició deis quals — p̂er si mateixa altament indicativa— posava simultániament 

de manifest que les autores, en un gir que s'estava produint arreu, havien dekat de ser 

excepcions singulars en un mapa fins aleshores predominantment masculí: 

[...] [F]emale authors had ceased to be rare, unique creatures, dependent on a 
highly specific flision of particular social and cultural fectors. They no longer 
required monastic or aristocratíc upbringing, for thanks to improved access to 
schooling, women now were writing en masse. [...] 

Certainly, ¡n much of Europe and the United States, as a direct result of feminist 
advances and improved educatíonal opportunities, this períod wítnessed a 
widespread increase in the number of professional woman writers and in their 
national and intematlonal recognition. [...| Within the Inter-war period itself 
contemporary maíe cotíes demonstrated an awareness of this snowbaliing female 
literary movement In 1929, Lamac affirmed that there had never been sucái a g r ^ t 
number of womm witers in France and in 1938 his statement was echoed by 
Nizan in his review of Bisa Triolet's Bomoir Thérése in which he confinned not 
only the proíuse number of women writers buí also the prolific nature of their 
literary output, suggesting that there had never previously appeared so many novéis 
of female authorship, often expr^sly for and about women? 

Per bé que amb diferencies rellevants finit de les particularitats históriques, el 

procés va teñir el seu paral-lel a Catalunya. Després d'una primera fase materialitzada, 

entre altres coses, en la creació i circulació d'un nombre considerable de pubEcacions 

periódiques adregades a les dones i en un apreciable aflorament d'escriptores des de 

^ Per a aqüestes dues qüestions, estudiad» amb relació a la Gran Bretanya i respecte de Noruega i Italia, 
V., d'una banda, Beetham 1996 i, de l'altra, Garton 1993 i Wood 1995. 

^ Milligan 1996:26-27. L'«tudiosa consigna en nota els noms de les autores que en aquests anys es van 
fer una sólida reputació a FAinérica del Nord, Anglaterra, Escocia, Irlanda, Turquía, Txecoslováquia, 
Hongria, Polonia, Alemanja, Italia, Espanya, Portugal, Rússia, Noruega, Finlandia, Suécia, Dinamarca i 
Holanda; hi a%eix els casos d'algunes escriptores de Sud-áfrica, el Brasil, Flímguai, Xile i l'Ái^entina 
per demostrar l'amplitud del fenomoí, i n'iMustra la projecció litairia amb Fobtmció del Premi Nobel 
de literatura per part de la sueca Selma LagerlSf (1909), la italiana Qrazia Deledda (1926), la noruega 
Sigrid Undset (1928) i la nord-americana PearI S. Buck (1938). La referencia final de la citació al 
conreu específic de la noveMa és un aspeóte especialment interessant de la qüestió que será représ en el 
moment oportú. 



mitjan segle XIX,'' durant els primers anys del nou-cents i sobretot en les décades deis 

vint i els trenta, la dona va adquirir una relleváncia molt concreta en el mercat literari, 

tant en l'espai del consum com en el de la producció. El fet, en la seva doble dimensió, 

constituía un deis signes mes vistosos d'uns canvis socioculturals que, havent assolit fites 

significatives en diferents moments, van prendre una for9a determinada sota la Dictadura 

de Primo de Rivera, es van redefinir en els darrers temps del régim militar i van viure un 

cert afermament —tot i que no sense problemes i dificultáis d'índole diversa— durant la 

Segona República.* 

1.1. NOTES GENERALS SOBRE EL CONTEXT DEL PERÍODE 

El govem autoritari imposat el 1923 a l'estat espanyol amb el vistiplau de la 

monarquía borbónica va teñir, com és sabut, unes determinades conseqüéncies al nostre 

país: 

[...] [L']empremta de la Dictadura de Primo de Rivera sobre Catalunya va ser 
fondament regresiva. Va intentar desvertebrar el país en les seves estructures 
polítíques, culturáis, socials. Va suprimir o mediatitzar les seves institucions, va 
estroncar les Ilibertats, va clausurar centres, va prohibir l'ús de la llengua propia i 
va limitar la difusió generalitzada de la cultura catalana. Paradoxalment, 
tanmateix, va aconseguir potenciar íntemament aquesta realitat política i cultural 
que volia eliminar. Perseguint el catalanisme, va acabar legitimant-lo com una 
veritable opció danocratitzadora; reprimint les manifestacions culturáis, va acabar 
fecilitant una resposta creadora en el camp de la llengua, del Uibre i deis signes i 
símbols catalans. Tot plegat va afavorir un augment de la cohesió social enfront del 
desig desintegrador del substrat cátala.^ 

L'abolició de les institucions autonómiques i la invmbüitat de l'actuació política 

van derivar en im despla^ament de l'acció cap a l'esfera cultural, el «reducte en el qual 

hom es va haver de refiígiar per defensar tma catalanitat perseguida». Grácies ais 

fonaments establerts anteriorment i ateses les condicions conjunturals, la cultura catalana 

* V. respectivament Segura, Selva 1984 i McNemey, Emfquez (eds.) 1994:415-418. En el segon cas, a 
pesar d'alguns buits i errors d'informació, les pagines de l'apéndix proporcionen una comprensió 
immediata, per visual, del canvi quantitaíiu (val a dir que no només peí que fa a les autores catalanes, 
sino també a les basques i les gallegues). 

^ L'afermament terminant mai no ra va poder dur a tmne perqué, perduda la guerra, la desfeta de 1939 i 
la imposició del franquismo van supinar la mterrupció violenta del procés i la liquidació de tot el que 
l'havia fet possible. 

* Roig Rosich 1992:639; la citació següent també en procedeix. 



va experimentar una activació significativa, un augment a tots els nivells de ía producció i 

del consum; com ha estat indicat, «és la desfeta del Noucentisme o, si es vol, de la 

institucionatització cultural per donar pas a la diversitat —al contrast i la polémica, a la 

competencia entre les diferents posicions— alió que caracteritza la nova situació. 

Paradoxaiment, es produeix dins un régim dictatorial que coarta la llibertat política i posa 

través a la vida cultural. És, dones, no grácies a la dictadura sino contra ella que es 

produeix la renovació. La introdúcelo d'una situació adversa al catalanismo i a la llengua 

obliga a multiplicar els esforgos de connexió amb el públic, un punt en el qual 

coincideixen laja iniciada renovació editorial i les necessitats culturáis del moment [...]».' 

L'oferta es va ampliar i diversiflcar i van veure la llum algunes de les iniciatives de mes 

envergadura i relleváncia de la preguerra, amb un extens saiport de la població: «[...] La 

reacció contra el régim i, per tant, el component patriótic esdevingueren uns 

cataützadors immiUorables per a la dinamització d'un mercat que tant la pseudo-

oficialitz«;ió de la política i la cultura catalanes en temps de la Mancomunitat com les 

circunistáncies derivados de la Gran Guerra europea havien, peí cap baix, virtualitzat».̂  

Les constatacions del fenomen en les seves diverses dimensions van prolíferar en 

el matek moment en qué s'estava produint, i delaten un optimisme innegable. Entre 

altres manifestacions, Joaquim Ventalló assegurava, el 1926, que d'enfá de l'any de la 

implantació dictatorial «el número de revistes catalanes ha augmentat prodigiosament, el 

nucli de lectors de la nostra llengua s'ha multiplicat en proporcions molt afelagadores, i 

les nostres edicions, que abans assolien molt pocs centenars, avui desafien els milers, i es 

venem>;' o el 1927, a propósit deis Ilibres catalans, Ferran Soldevila feia una observado 

tan diáfana com aquesta: «en aquests darrers anys, des que hem entrat en un nou període 

historie, la progressió de la venda del Ilibre cátala (suposant que verament hi hagués fins 

aleshores una progressió i no un estacionament), ha fet un gran salt».̂ ° L'Exposició del 

^ Castellanos 1996: 27. Quan em refereixi, a partir d'ara, a l'impuls cultural sota la Dictadura, sera en 
aquest sentit de contrareacció (amb el sobreentés, dones, del carácter repressiu i anticatalanista del 
régim, psr a la comprensió detallada del qual remeto a Roig Rosich 1992). 

^Casacuberta 1995:22, 

' Joaquim Ventalló, «Feina de profit», fflD, 12-Vin-1926. 

Ferran Soldevila, «Lectures i lectors», LP, 9-111-1927. 
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Llibre Cátala a Madrid, a fináis d'any, «fou un esdeveniment político-cultural de gran 

importancia» que «contribuí a generalitzar l'estat d'eufória».'' 

El nou context també va suposar una revisió del passat recent per part de la 

intel-lectualitat catalana, i el genere novel-Ustic hi va teñir un paper central. El seu 

menysteniment durant el noucentisme, a causa, en mots de Jordi Castellanos, deis 

«condicionaments sociológics i literaris que n'esmussen el conreu» i «que sitúen en un 

segon pía la novel-la»,'^ havia generat una precarietat insostenible en el sistema cultural: 

[...] Després de La vida i la morí d'en Jordi Fraginals (1912), de Josep Pous i 
, Pagés, la noveMa "moderna" prádicament desapareix del panorama literari cátala 

i, fins ai 1925, el genere travessa una crisi absoluta. El Noucentisme, malgrat els 
assaigs orsians de La ben plantada —del tot irrepetible— i de Gualba, la de mil 
vem i Oceano^afla del tedi, que no foren publicáis com a IHbres fins mote an^ 
mes tard, va ser incapa? de potenciar una noveMa propia i [...] el fimcás va ser 
assumit o amb el silenci o amb l'anatema del genere. El buit, a mes, s'havia produYt 
en una cultura precaria, necessitada de I'autoafirmació continua i una mancan^a 
com aquesta es feia notar. Perqué el fenomen, que no és exclusiu de Catalunya, en 
altres cultures de mes abast hi té poca importancia: els circuits comwcials ja están 
formats i la davaliada del prestigi inteMectual del genere saitre determináis graps 
d'é/íte hi repercuteix ben poc. Entre nosaltr«s, perd, el problema esdevingué, ben 
aviat, un problema de cultura.'^ 

La consciéncia d'aquesta precarietat es va materiaützar, ja a fináis de la segona 

década del segle, en una reconsideració de la manera de fer anterior i en modificacions 

dispositives per pmt de les principáis figures del moviment.** Pero caldria esperar fins ais 

anys vint per a l'inici de la restitució efectiva, quan, 

{,..] liquidada la maquiniria noucmtista i en uns mMnmts de pérdua gena^Htzada 
de punts de referencia — ŝobretot p » aquells inteMecíuals que havien participat 
molt directament en l'engranatge politicocultural—, es feia possible de comenfar a 
valorar amb una certa distancia determinades preses de posició i actuacions 
conca-etes que havien desembocat, en alguns casos, en un carrero sense sortida. 
P<BÍcions que [...] hom va comenpr a qOestionar i a matisar a partir, 
aproximadament, de 1917. Una d'aquestcs actituds implicava molt directammt les 
relacions entre literatura i públic lector, que hom va haver de replantejar de manera 
drástica respecte deis anys de predommi del Noucentisme, tal i com demostra la 
creació, sobretot durant la segona meitat de la década deis anys vint, de diverses 
coMeccions "populars" de noveMa —la "Biblioteca A Tot Vent" de TEditorial 
Proa, la coMecció popular "Les Ales Esteses" o la "Biblioteca Univers" de la 
Llibreria Catalímia— i d'altres generes "mengivols" com els que, segons Josep Pía, 
havien de fer rendible, per exemple, una editorial de les característíques de Diana, 

" Vallverdú 1977:28. 

"Castellanos 1985: 51. 

^^i&M:50-51. 

" Per a tots aquests aspectes i per al cas paradipnátic de Camer, v. ibid i Yates 1975. 



especíatitzada en prosa. Caüa normaützar un mercat literari que, des de! tombant 
de segie, s'havta sustenta! fonamentalment damunt d'uns ben poc ferms pilars 
ideológics.'* 

La normalització, dones, exigía la priorització de la novel-lística tenint en compte 

l'estat en qué es trobava i el seu eminent carácter popular i modem. Així ho demostren 

els mitjans que es van desplegar per assolir-la, d'entre els quals resulta reüevant 

rorgamt2acÍó del Premi Joan Crexells, creat el 1928 per incentivar el cultiu de la 

modalitat literaria que s'havia convertií en la ventafocs de les Uetres catalanes en l'etapa 

prévm a la Dictadura. Després d'un període d'acoWament iniciat el 1925, el 

desenvolupament própiament dit del genere es va produir sobretot a partir de la primera 

concessió del guardó, coincident amb FExposició Internacional de Barcelona de 1929 i 

amb un tombant significatiu de la dinámica cultural —facceleració de la volimtat de 

modemitat i la consegüent obertura cap a nous models—. Els onze anys d'história del 

premi i la polémica permanent que el va envoltar il-lumínen el procés, marcat peí debat i 

tes confrontacions internes, d'aquesta renovada fase de Fesfor? iniciat en el segle 

anterior per articular una Iteratura i um cultura al niveH de les europees.'* 

La institucionaUtzació cultural subsegüent a la proclamació de la Segona 

República espanyola i a la constitució del Govem de la Generalitat el 1931, tanmateix, es 

va ^ompanyar d'una certa crisi de consum literari, detectada ja en el tombant entre, les 

dues décades i manifestada en la popularització de la frase «la dictadura feía vendré 

Ilibres i la república fa vendré diaris».'' Se n'assenyalaren nombroses causes: els efectes 

de la depressió económica mundial provocada peí crac de 1929; el creixement de 

Finieres per la política fruit de la nova conjuntura, la proliferació consegüent de piemsa 

diaria i el decantament del públic vers la compra de periódics d'actualitat, evident en 

Faugment deis tiratges;'* la deapmció de Fequiparació entre Fadquisició de Foferta en 

cátala i la protesta, la resistencia o I'acte patriótics a causa de la legitimitat 

" Casacuberta 1995:22. L'estudiosa remet al ja clássie Ktudi d'Alan Yates (v. nota 14) per al tema del 
genere noveWístic durant el noucentisme; per a la refeéncia a Pía, així mateix, adre9a ai próleg de 
l'esCTiptor a Coses vistes (Barcelona: Edicions Diana, 1925). 

'*V. Casacuberta 1995. 

" V., enfre alfres, Pere Guardiola, «De la crisi de! llibr^ encara», ED, 1-IX-193L Ripéete de la crisi 
relatiw deis anys 1928-1930, v. les dad« i l'análisi que « proporcionen a Vallverdú 1977. 

Sembla que La Publicitat, per esmentar-ne un cas, va arribar-lo a doblar (així es feia constar a Manuel 
Brunet, «La crisi del Ilibre», LP, 4-XI1-1930). 
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politicocultural obtinguda; el carácter reduít, en termes demográfícs, del mercat 

autócton; la pugna permanent amb els productes en altres Uengües (sobretot en espanyol, 

pero també en francés) i la competencia de nous mitjans — n̂oves formes d'oci—, com la 

radio o el cinema; el descrédit de la crítica; la desaparíció de moltes publicacions, i, 

finalment, la poca maduresa o la idiosincrasia del públic cátala, les limitacions de la 

Hteratiira nostrada —del panorama de la creació estricta— i les mancances del sistema 

literari en general.'' D'entre totes aqüestes causes, les darreres resulten especialment 

interessants perqué incidien en la problemática nuclear de la cultura catalana, és a dir, en 

les autentiques deficiéncies que patia i que Toptimisme de l'etapa anterior havia 

dissimulat. Dos deis seus verbalitzadors foren Pere Guardiola i Armand Obiols, els quals, 

amb argumentacions de naturalesa diferent i en contextualitzacions dissímils, van 

coincidir en la percepció de la carencia fonamental: una tipología variada de Ilibres 

d'entreteniment que vehiculessin l'eradicació definitiva del problema de la babea xifra de 

lectors. 

El setembre de 1931 Guardiola manifestava el seu escepticisme davant la crisi, 

per bé que declarava que el jovent consumidor de l'obra de Josep M. Folch i Torres no 

havia trobat una literatura d'enlla9, unes novel-les «purament de distracció» que 

permetessin el pas posterior cap a lectures mes complexes.^° A parer del col-laborador 

d'El Dia, aquesta mena d'obres — âmb ben poques excepcions, com Vint anys (1931), 

de Rafael Tasis— havien estat menystingudes a Catalunya, i els relats d'aventures i de 

viatges, les novel-les «d'entregues», etc. i la difirió de les edicions populars hi havien 

estat igualment negligits. Obiols, en una exposició forga mes extensa i aproftmdida, 

desenvolupada en una serie d'articles publicats en el tombant de l'any següent,^' afírmava 

A mes deis articles citats en les dues notes anteriors, v. per exemple Rafael Tasis i Marca, «Política i 
literatura (Diáleg de circumstáncies)», LP, 31-V-1930; Josep Teixidor, «De la crisi del Uibre», ED, 6-V-
1931; Armand Obiols [Joan Prat], «La crisi del Uibre (III)», LP, 7-1-1932; Francesc Trabal, «Llibres! 
Solucions a la crisi del Ilibre», LP, 24-XI-1932, i Ventura Plana, «El Ilibre, en aquest moment. 
Comentari entom del nostre moviment bibliogiific actual», LR, n. 284 (21-1-1935), 4. 

Pere Guardiola, art. cit. La referencia a l'escriptor no és, en absolut, gratuita, perqué el seu nom 
s'associa indestriablement amb la aeació d'un públic i amb la consolidado de la literatura infantil i de 
genere (rosa) en cátala, amb les seves «úniques iniciatives estables i duradores tant en aquest camp com 
en altres» (Pérez 1995: 340). Per la popularitat assolida i per la mena de literatura que representava en 
aquests anys. Fautor va convertir-se en una veritable obsessió per ais sectors cuites de preguerra. 

'̂ Entre fmals de 1931 i principis de 1932, Joan Prat, sempre signant Armand Obiols, va dedicar 
diversos comentaris al tema en la secció «Les Lletres», de La Publicitat: v. «Crisi», LP, 22-XII-1931; 
«Crisi dd Ilibre», LP, 3 l-XII-1931, i «La crisi del Ilibre (III)» (v. nota 19). 
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que !a clau de la qüestió era la situació greu —segons la seva opimo de resolució 

imminent—- que afectava les Hetres catalanes des de feia temps i que s'havia prolongat 

durant el periode dictatorial, Taparent esplet üterari del qual responia ónicament a raons 

poiftiques que no podien enganyar ningú. Per a ell, existia una crisi material del Ilibre (es 

publicava poc i la població es mostrava indiferent davant l'oferta) a causa de la 

confluencia de dues limitacions: d'una banda, el carácter redul del públic, perqué només 

un sector lentament conquistat peí periodisme estava capacitat per a la lectura de 

iteratura en Mengua autóctona; de l'altra, la pobresa deis generes populars en cátala, i 

concretament «la pobresa de la producció de noveMes a l'abast del póbic inHbit»,^ és a 

dir, la mancanga de Ilibres agradables, suggestius i íhcih, Segons el crític, Tacompliment 

de la nacionalització escolar havia de fer augmentar el nombre de persones preparades, i 

la seva existencia efectiva havia de ser fixada per Fenfortiment de les lletres catalanes. 

Les formulacions de Fun i de Faltre remeten a dos deis eixos principáis 

interrelacionats entom deis quals va girar la dinámica cultural catalana de preguerra: el 

genere noveMfetic i el tema del públic. En aquest marc general, «en uns moments en qué, 

entre nosaltres, la novel-la recupera la seva fimció literaria i Iluita per fer-se ané un 

mercat (és a dir, intenta de crear, temáticament i formalment, una imatge d'ella mateixa 

que siguí, també, la de la societat que li dona naixenga i a la qual es dirigeix)»,*^ es van 

plantejar nombroses qüestions. Una d'elles, la importancia de les dones en Fassentament 

d'un grup de lectors estable i de qualitat; i directament —pero no únicament—- vinculada 

amb aquesta, el paper que tenien les autores entre els seus agents possibílitadors. El 

sector consumidor que configuraven aquellos i el conjunt confegit per les escriptores i les 

seves obres, com demostraven les cultures modemes en qué s'emmirallava la Catalimya 

del periode, constituien albora un ejqjonent i un canal de la regularitmció que es 

recercava. No és estrany, dones, que saltes a la palestra púbica i se sitúes a prinera Itóa 

d'actualitat el fenomen que, en la seva doble dimensió, van significar recurrentment les 

e^fmsúúmlitemtum femenina ipúbikfemeni 

^ Citació procedent de la tercera referencia de la nota anterior. 

^Castellanos 1982:115. 
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1.2, CONSIDERACIONS TCRMINOLÓGIQUESICONCEPTÜALS 

Parlar de literatura femenina i, per extensió, de públic femení després del debat 

que la crítica feminista Im sostingut entom del caracter problemátic de l'adjectiu podría 

semblar, a hores d'ara, fora de lloc?'* Des deis diferents ámbits del feminisme tedric (el 

literari, el sociologic, l'históric, rantropologic, etc.), s'han demostrat Tambigüitat, el 

reduccionisme i la cárrega ideológica del significant a qué es vincula el qualificatiu; és a 

dir, del femeni com a correlat d'una idea, la de la fenamtat, que, veMculadora d'uns 

interessos deteraúnats, no és sino una categoría histórica, arbitraria, un conglomerat de 

trets, funcions i condicions suposadament essencials que s'assignen i assimilen a un sexe 

en un sistema social concret. Els estudis feministes sobre el genere —terme 

conceptualit2sador de la distancia entre la biología i la seva constracció cultural (la ímatge 

amb qué s'associa en una societat específica)— han previngut deis perüls de treballar 

amb una noció que recull el que en la societat occidental, al llarg del temps, ha canalitzat 

la negació de les diferétóes de cl^se, ra?a, personalitats experiencia, etc., entre les 

dones, n'ha fonamcntat la submissió i dominado i n'ha legitimat l'anuMació com a 

subjectes, amb el confinament consegüent a l'alteritat i a la invisibilitat. Els pressupósits 

subjacents al patriarcat, a ima estructurado social sexualment jerárquica basada en 

*̂ He exclds l'exposició detallada de la disci^ió perqué, mes enllá de la seva complexitat i de f extensié 
explicativa que suposaria desg!ossar-ne el procés i les posicions, no aporte elements fonamentals amb 
relació a la Catalunya del període estudia! Els termes de la interrogació política, ideológica, social, 
literaria, etc. que, especialment en les darreres décades, ha afectat el binomi sexelgénere (és a dir, la 
condició sexual, biológica, i les seves represcntacions culturáis) no teñen massa a veure, d^ del doble 
punt de vista conceptual i contextual, amb la preguerra catalana. Es tracta d'un debat prcxiuit des de 
tradícions foranes (l'anglos^OTia i la francesa, básicamsat) que se sitúa ea una conjuntura marcadament 
diferent, imbuida de l'impuls i de fevolució del moviment feminista a partir deis a n ^ seixanta del segle 
XX, i en qué els pressupósits patriarcals i els mecanismes del seu raanteniment i de la seva impóstelo es 
replantegen des de la mateixa arrel i des d'un qíiestionament radical de les bases que han sustentat la 
societat occidental. Aquest marc reflexiu i el seu desenvolupament, no obstant aixó, s'han materialitzat 
m un volum m%mt d'estudis Finterés de molts deis quals, per raons diverses, fe nnpossible la seva 
cAIiteració; les dades MstMques i les vies d'aproximatíó que aporten suposen una eoníribució d'un 
sentit, d'una operativitat i d'una otilitat que obliguen, com a mínim, al marge de les citadons o 
referéncies puntuáis, a una consideració sumaria —i per tant necessáriament simplificada i 
esquematitzada—. Per a una visió aprofundida i matisada del tema, remeto a la bibliografia 
especialitzada i ais estudis generáis introductoris que hi feciliten l'accés; per exemple, els ja clássics de 
K. K. Ruthven i Toril Moi o els mes recents de Maggie Humm i Marta Scgarra i Angeis Carabf (v, 
Ruíhven 1984, Moi 1985, Humm 1994 i Segarra, Carabl (eds.) 2000). Aquest darrer és un recull de 
CoMaboracions que té els avantatges afcgits d'estar escrit en una llengua mes próxima i de prq)orcionar 
una explicació global i fácihnent comprensible tant del procés historie com deis camins que es fressen 
actualment. 



bino mis asimétrics i sobreposats,̂ * en qué la desigualtat s'ha teoritzat i exercit per 

mitjans diversos sobre la base de l'entronització del fet cultural com a fet natural (deis 

efectes perfectament definits, i per tant inevitables, de la marca biológica), han estat 

denunciáis, exposats i qüestionats des de nombroses perspectives, amb una voluntat 

crítica i transformadora proveída d'estratégies sovint confrontades que han generat una 

gran riquesa práctica i conceptual. Les propostes i les iniciatives de reformulació o 

reapropiació del sentit del terme genere s'han complementat amb les que en 

propugnaven el rebuig des de la convicció de la necessitat de reinventar les categories 

d'análisi i de repensar-ne tant les aplicacions com el marc teóric. El fons de discussió 

actual presenta un procés, un desenvolupament i uns objectius que es trobenja molt lluny 

deis estadis primigenis, en qué la prioritat se situava en la recuperació d'un passat 

aparentment inexistent com a restitució historicopolítica ineludible, tot i que aquesta 

fínalitat ha continuat fomint una línia d'investigació important els íruits de la qual 

configuren un gruix quantitativament i qualitativament significatiu.̂ * 

Un estudi centrat en la figura i Fobra de les escriptores catalanes deis anys vint i 

trenta, i que s'inscriu, dones, si mes no de manera parcial, en el plantejament que s'acaba 

d'esmentar, no pot prescindir deis conceptes de literatura femenina i públic femení. Per 

diferents raons. La primera. Fus generalitzat de l'un i l'altre en l'época. La consulta de la 

premsa del període proporciona exemples innombrables del recurs a aquests termes (i 

també, encara que no de manera tan íreqüent, a termes afins o mes específics, com lletres 

femenines, lírica femenina, poesía femenina, poética femenina, novel-la femenina, 

lectores, dones que llegeixen, llegidores, etc.), per identificar i classificar respectivament 

les consumidores de cultura escríta i F«art literari producte d'autoresses».^' Aquest ús 

Em refereixo a la diferencia biológica conceptuada en la parella homeldona, desglossada en les 
dicotomies socioculturals subjectelobjecte; jolaltre; raólsentiment; intelligéncialemottvitat; 
reflexió/intuido; forgalfeblesa; esfera públicalespai doméstic, etc., amb les subsegüents identificacions 
entre home, subjecte, jo, rao, intel-ligéncia, reflexió, forga i esfera pública enfront de dona, objecte, 
altre, sentiment, emotivitat, intuido, feblesa i espai doméstic. 

La coMecció Women in Context, de l'editorial británica Athlone, iniciada el 1993 i que ha publicat ja 
diversos volums sobre les escriptores d'entre mitjan segle xix i fináis del xx en diferents paisos 
europeus, n'és un bon exemple (v. Garton 1993, Wood 1995, Holmes 1996, Forsas-Scott 1997 i Davies 
1998). Com ho és igualment, en un altre sentit, la proliferació, també a Anglaterra, de treballs centrats 
en les autores d'entreguerres, entre els quals val la pena destacar, per la naturalesa variada i per l'interés 
que teñen, Dowson 1996, Montefiore 1996 i Ingman 1998. 

A. Esclasans, «Final ipreludi», LH, 4-11-1934. V. també, entre molts altres, Pepeta Valeri, «Adséncia 
d'una poética femenina», DS, 1-IV-1925; Cecili Gasóliba, «Lletres femenines», LH, 16-VT-1931, 27-Vl-
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exigek la consideració de les dues nocions, i n'avala racceptacló mes enilá de possibles 

objeccions actuáis?* La seva desqualificació apriorística, de fet, constituek una projecció 

des de pressupósits molt posteriors, que basteken barreros ideológiques 

obstaculitzadores i absurdos amb relació a la comprensió deis dos fenómens. 

Obstacubtzadores des del punt de vista historie, perqué es neguen en certa manera unes 

dades objectives que proporcionen informació rellevant; absurdos des de la mateka 

perspectiva del feminismo académic que (almenys des d'alguns deis seus plantejaments) 

en justificaría la detracció, perqué un deis seus objectius, com s'ha dit, és 1'excavado 

arqueológica visibilitzadora, necessariament diferenciada —amb totes les contradiccions i 

els problemes que el debat teóric ha déselos— per motius histories i politios obvis. 

Tenint en compte el potencial de la seva documentado positiva, cal partir del fet 

inqüestionable que els sintagmes literatura femenina i públic femení van circular en la 

preguerra per identificar i definir globalment les dues realitats en qüestió. La voluntat de 

recuperar-Íes, descriure-les i interpretar-Íes com a objecte d'análisi delimitat i 

independent, per bé que en absolut aíllat del seu context, hi troba un deis seus arguments 

mes solids. Aquest argument és triplement refermat: d'una banda, per l'assumpció de la 

particularitat genéríca d'una part de les matekes autores; de l'altra, per l'operativitat 

coetánia de la singularítzació en la consideració de les dones com a element específic 

fonamental en la configuració d'un mercat cultural modem, i, finalment, peí 

reconekement des de tots els ámbits de la vida pública, en els matekos moments, 

d'aquesta senya d'identitat col-lectiva i de la rellevancia deis agents que delinütava en 

l'espai de la producció i del consum. 

La consciéncia política (feminista i nacionalista) de les escriptores catalanes de 

l'época i les possibilitats efectivos de la diferencia sexual en la dinámica social i cultural 

1931 i 23-X-1931, i ídem, «Lletres femenines. Presó oberta, per Maria Teresa Vemet. "Biblioteca A tot 
vení". Imp. Clarassó», LN, l-IX-1931; Rosa Maria Arquimbau, «"Literatura femenina"», EV, n. 19 (28-
XI-1931), 2; Alfons Maseras, «Lírica femenina», LVC, 13-X-1933; Carme Karr, «A les llegidores de la 
"Página Femenina"», LVC, 14-1-1928 [vesprej C , «Les dones que llegeixen Prousí», MI, n. 31 (29-
VlIl-1929), 1; Magalí Mistral, «Dones llegidores», EV, n. 14 (12-IX-1931), 6, i Caries Cardó, «Vida 
espiritual», CU, n.\0 (íebrer 1936), 34. 

En el context del debat que he resumit, el principal retret recolzaria, probablement, en tres aspectes: la 
perpetuado de les dicotranies tradicionalment sustentadores del sistema patriarcal que suposa 
Faccqjtatíó de la categoría del femení, el problema de l'essencialisme subjacent en aquesta opció i 
Fhomogeneltzació consegüent de les dones —per mes relativament i matisadament que es pugul 
formular— Hi ha hagut, no obstant aixó, qui ha analitzat aqüestes qüestions des de la complexitat que 
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deis anys vint i trenta es van combinar en unes actuacions i unes trajectóries literáries en 

les quals, en la recerca d'un espai propi —individual i de conjunt— dins del nou univers 

representat peí segle XX, la carta del sexe va teñir un paper fonamental. Les noves 

condicions conjunturals hi conduíen indefectiblement. La modemitat, entesa com el 

sistema heretat peí món occidental després deis canvis cnicials que van donar lloc a unes 

formes de vida especifiques a la fi de la Primera Guerra Mundial, no es podia permetre 

ignorar la intervenció i la presencia de la dona en totes les seves expressions, entre les 

quals, la producció i el consum de la literatura; de fet, les va reclamar, potenciar i 

demarcar explícitament, i la diferenciació, tal com es va dur a terme, aporta elements 

molt significatius per a la comprensió de la composició ideológica de la societat en qué 

es va produir. 

En la demarcació a qué s'acaba de fer referencia, l'adjectiu femenílina era, 

óbviament, el terme clan. Definidor d'una subclasse dins del sistema literariocultural a 

partir d'un element extern (el sexe), era aplicable, en conseqüéncia, a qualsevol esfera i 

tant a l'espai de l'emissió com al de la destinado o recepció.^' Que es tractos d'un 

indicador sexual evidenciava dos aspectes complementaris: l'estmctura patriarcal de la 

societat en qué prenia sentit i els canvis que s'hi estaven produint. La marca era 

necessária perqué designava una alteritat, el factor no "universal" —ja que aquest, 

identificat amb el masculí, no exigia cap especificado—i en suposava albora, dones, 

l'admissió. El femení incorporava una posició subjectiva, connotava una agencia 

productiva i consumidora que calía diferenciar, subratUar i fer explícita per consignar-ne 

rexistencia tenint en compte la seva relleváncia en les cultures occidentals de referencia. 

L'aplicació generaUtzada del qualificatiu representava, abcí, un constrenyiment i un 

presenten i des de les possibüitats que obren per ai mateix feminisme; s'han esíablert vies altematives 
d'aproximació que admeten, precisament, el manteniment de les categories (v., per exemple, Fuss 1989). 

^' Femenílina, com he explicat en alguna ocasió (v. Real 1998a: 7, nota 1), s'usava per fer referencia a 
tot alió relatiu a les dones; podia aparcixer, així, deterrainant qualsevol substantiu sempre que se'n 
volgués COTistrényer el significat a aquest ámbit. En el cas de la producció, i per al camp de f art, per 
exemple, v. Elvira Augusta Lewi, «[Art femení]», LDC, n. 536 (10-1-1936) [15]). Peí que fa a la 
destinació, és prou IMustrativa l'aparició del terme en els noms d'associacions —Acció Femenina (AF), 
Lliga Femenina Catalana per la Pau i la Llibertat (LFCPL), etc.— i en els títols de les seccions flxes a la 
premsa (com ara, entre moltes altres, la «Página femenina» de La Veu de Catalunya). 

L'ús de tarraes com literatura masculina o públic masculi ara molt mes estrany: es va donar 
únicament amb relació a les contraparts femenines; sobretot, en els anys trenta, a mesura que la 
diferenciació va anar prenent protagonisme (v., per exemple, Joan Sacs [Feliu Elias], «Literatura 
literaria», MI, n. 141 (15-X-1931), 6, i «Llibres d'actualitat», LVC, 10-III-1934). 
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reconeixement simultanis, i recollia una ambivalencia fonamental en l'época; una 

ambivalencia general que Testudi del període, i en concret de l'esfera literaria — t̂ant 

globalment com en la seva sectorització sexual—, permet de ratificar: la tensió entre la 

pervivéncia d'uns valors i d'tmes practiques polítiques i socioculturals i la seva 

modificació; les contradiccions existents en cadascun deis vértexs i en tots els seus espais 

intermedis, i la dialéctica constant (de vegades extraordináriament problemática) dins 

matek deis plantejaments, actituds i posicions esquemáticament qualificables de 

tradicionals o modems. 

Mantenir els conceptes de literatura femenina i públic femení des d'aquesta 

perspectiva en l'aproximació a les lletres catalanes de preguerra esdevé, per tant, una via 

de consignació i d'aproíundiment en una historicitat molt mes que formal, la qual obre la 

possibilitat de tot un altre ordre de consideracions. Unes consideracions que, certament, 

el matek període convertek en inevitables només que s'hi excavi una mica, perqué 

resulta evident que femení, malgrat l'ús abassegador del terme, es trobava en un procés 

de redefinició directament relacionat amb un fenomen molt ampli i complex. La vaguetat 

i la imprecisió del mot coraiotaven la inestabilitat d'ima idea de feminitat que, sancionada 

fins aleshores per les estructures de poder patriarcals i articulada a partir deis seus 

parámetres en la tradició recent, experimentava transformacions practiques i teóriques 

inédites, S'estava formulant una nova imatge de la dona amb majúscula, de Vetern 

femení, des de les directrius de la modemitat, sobretot com a conseqüéncia del fet que la 

realitat del sector social en qué la categoría tenia el seu referent directe (els costums, la 

mentalitat, la vida quotidiana de les dones) havia comen9at a canviar i s'anava modificant 

de manera molt rápida—en part també per la incidencia deis nous models, que hi influTen 

(i de vegades molt poderosament, com en el cas deis que s'imposaven a través del 

cinema) en la mesura que s'anaven configurant—. Causes, processos i efectes, així, es 

conglomeraven en un magma de components clars pero difícüs d'aíllar a causa de la seva 

profimda interconnexió.^' 

A les justificacions precedents de l'acceptació terminológica de femeni/im cal afegir-hi una 
consideració marginal respecte de la llengua catalana que no es planteja en altres idiomes: el carácter 
limitat del camp semántic corresponent a causa del carácter malsonant deis termes másele ifemella. Si 
en anglés, per exemple, la diferencia entre malelfemale i masadinlfemimn és perfectament operativa en 
l'ámbit deis estudis literaris (es parla de female writers o femóle readers, en equivalencia a women 
writers i women readers, sense necessitat de recorrer a la polisemia sexual i cultural de l'adjectiu), no 
ocorre el mateix en cátala. Per aquesta rao, i ates que en l'argumentació anterior s'exposa la 
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L'acceptació de les dues categories en aquest marc permet de plantejar-ne 

simultániament la problemática i les limitacions, perqué viabilitza la matisació 

superposada de l'abast del seu ús operatiu. Un deis canals d'aquesta matisació ve donat 

peí fet que els mateixos anys vint i trenta, tot i que en menor grau, proporcionen 

testimonis que I'accepció consensuada del terme femení no va neutralitzar-ne en absolut 

les ambigüitats. Encara que combinat amb literatura i públic va configurar dues 

etiquetes fimcionals indicadores d'una part deis agents, deis productes i deis 

consumidors del sistema literariocultural, la cárrega semántica que arrossegava va obrir 

alguns interrogants significatius sobre l'assimilació immediata i inequívoca entre sexe i 

genere {dona - femení I home = masculí). La identificado de la dona subjecte i de les 

caracteristiques genériques deis fruits (literaris) de la seva subjectivitat, és a dir, entre un 

element extern a l'obra artística i els seus trets intems, fon explícitament qüestionada. 

La diferencia real, textual i palpable, entre la producció d'un home i la d'una 

dona, entre la producció deis autors i de les autores, va generar alguns comentaris i 

reflexions que demostren la consciéncia de farbitrarietat i de la wguetat de la noció de 

feminitat i de l'adjectiu que la quaHficava. El 1927, per exemple, Doménec Guansé 

afirmava el matfe femení present en l'escriptura de totes les dones albora que es 

preguntava sobre la significado del tern^: 

[...] fíns les mes exaltades femenistes. Ja teñen un instint que les dugui a triar 
aqueíls treWls que llurs mans —que mai no tindrien de deixar d'éssCT Manques— 
poden emfaellir. Hi ha evidentmtait moltes professions, molts ofícis, que a mesura 
que se n'apoderin les dones, perdran molt del seu aspeóte grolier per agafer una 
mica de gracia. Fins diríeu que aleshores la vida esdevindrá menys cantelluda i mes 
amable. 

Tanmateix, ¿qui podría dir bafi bé qué és o no és femení?^^ 

Que tot i admetre'n la indefinido el crític no deixés de fer servir el concepto 

denota un cert acord tácit basat en les idees (d'altra banda igualment difiíses) de gracia, 

delicadesa, bellesa, modestia, discreció, comprensió, suavitat, amabilitat, tendresa, 

gentilesa i serenitat, contraposades a la forp, la duresa, l'autoritat, la dignitat, l'orgull, el 

domini, etc. amb qué s'identificava la virifitat. Pero no necessariament des de la 

correlació unívoca dona-feminitat i home-masculinitat. N'és una prova evident el fet que, 

problemática conceptual del qualificatiu i del substantiu que li correspon, he optat per l'ús de femení en 
la seva aplicació sexual, és a dir, per fer referencia a les dones; si en algún moment interessa la 
significado rdativa a la dimensió ideológica, incorporaré l'aclariment pertinent par evitar confiísions. 
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dos mesos després, el crític escrivís: «arriscaríem d'afirmar que no son les escriptores qui 

han aportat a les lletres mes matisos de gracia, de delicadesa i de femiuitat: ¿Voleu una 

obra mes femenina que la de Jacint Benavente?»?^ I, encara, que anys mes tard 

assenyalés els equívocs que envohaven 1'etiqueta sensibilitat femenma des del rebuig de 

la seva assimilació a feblesa, fragihtat i preciosisme artificios de to (aspectes que 

identificava mes amb un efeminament repulsiu que amb la feminitat), al matebc temps que 

l'equiparava a una qüestió «de perfiun», d'«acuitat a copsar uns detalls, amb humor o 

tendresa, que escaparien a im temperament viril» aqüestes qualitats, segons ell, eren 

difícils de trobar en la literatura de les dones a causa de les semblances que, «per 

suggestió o per mimetismo», presentava amb la deis homes. 

Les dificultats d'identificar el femení en mía obra artística concreta, d'acotar-ne 

la feminitat, es justificaven des de La Veu del Vespre el maig de 1933 en els termes 

següents: «és quelcom tan alat, tan inabastable, que escapa a tota definició i, 

naturalment, molt mes encara a tota norma que intenti subjectar-la o a tota regla o codi 

que vulgui prescriure'b)?^ En aquesta citació, i al costat de Taquositat de la noció, 

resulta evident la idealització que la caracteritzava, cosa que apunta vers un altre aspecto 

a teñir en compte: Taccentuació de la positivitat o de la negativitat del concepte segons a 

qué s'apliques, en una objectivació que remet novament a l'estructura social on operava. 

Perqué, d'una banda, s'entronitzava la figura de la dona culta, bella, saludable, decidida, 

conscient i ideal companya de l'home en contraposició a l'antic model de timidesa, 

resignado i ignorancia (en una incorporado deis cánons modems que permetia 

neutralitzar-ne el potencial transformador mes radical a partir de la crítica a la seva 

assumpció únicament fiívola i superficial), i la feminitat havia esdevingut una categoría 

humanística, un valor segur per contrast amb la masculinitat que havia conduit al 

desastre de la Giran Guerra;̂ * pero, de l'altra, es continuaven aplicant pejorativament 

Doménec Guansé, «Feminisme i feminitat», LN, 23-XI-1927. 

ídem, «Un feminisme a l'inrevés», LN, 20-1-1928. 

ídem, «Clementina Arderiu ais Amics de la Poesia», LR, 4-VII-1936. 

M. R. [Millas, ?], «Dones vestides d'home», LW, 20-V-1933. L'autoria és femenina (v. VI.6). 

V. [Suzanne Destemes,] «El régim soviétic i la dona», LN, 30-X-1929 (l'autoria consta en la nota que 
precedeix el text); per a una análisi íMuminadora, en el cas de la Gran Bretanya, de la influencia del 
conflicte bél-lic en el que ha estat anomenat la feminització deis valors socials i de les idees de la nació, 
V. Light 1991. Convé assenyalar que el fenomen no fou privatiu d'aquesta esfera, sino que també va 
afectar, per exemple, el catolicisme (v. Lluch 2000: 70-71). 
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termes com feminitat, efemínament o feminltzació per significar probiemes i defectes 

concrets en ámbits diversos?^ 

Malgrat detectar la impossibilitat de sobreposar sexe i genere, dones, el tópic 

fijuncionava; i, en el camp literari, contínuament. És ciar que la importancia d'una figura 

com la de Caterina Albert / Víctor Cátala en les nostres lletres dinamitava la 

inconsciencia davant la problemática, com a paradigma de la qual fou assenyalada 

l'empordanesa. El matek Doménec Guansé es va fer ressó de la qüestió en ressenyar 

ContraUums (el llibre de narracions publicat per l'escriptora el 1930), pero des d'una 

perspectiva diferent de la que havia de caracteritzar els seus comentaris posteriors i la 

qual aportava, justáment per abcó, um visió mteressant en im cert sentit. L'article 

subratllava la significació de l'obra d'Albert en el panorama literari cátala i, amb relació 

al feminisme i al fet que no s'hi solía incloure el nom de I'autora perqué la 'Sdrilitat" 

d'aquesta (tant peí pseudónim que usava com peí trets de la seva prodúcelo) semblava 

anar-hi en contra, incloía la reflexió que «[...] precisament el mes revolucionari que pot 

fer ima feminista és aixó: fer que en l'exercici de la seva professió ens feci oblidar del seu 

sexe. Fins ais mes liberáis aixó ens semblará massa revolucionari».̂ * Renunciar al sexe, 

segons aquesta interpretació, constituía la manera mes radical d'afirmar-ío; és a dir, que 

la iguahat auténtica (i d'aquí Fobservació que fins i tot «els mes liberáis» havien de 

trobar-ho excessivament «revolucionari») passava per la desaparició de la diferencia 

sexual, per l'eradicació de la necessitat d'emíásitzar-Ia o de vindicar-la.̂ ' 

V. les mostres que «'aporten Caries Capdevila, «Crisi del carácter, de qui?», Z?, 7-VIII-1929 (on es 
feia referencia ais defectes de determinats sectors inteMectuals en termes de feminitat), o Bellafila [Josep 
Camer], «Dues posicions fanenines», £F, 23-V-1934 (en qué femení s'idaitificava amb intolerant i 
practic). Una dimensió d'aquest aspecte és el doble clixé de la dona ángel i la dona dimoni, de llarga 
tradició en la cultura occidental; en la literatura femenina de la Catalunya de pr^erra, aqu^t clixé fou 
objecte de tractaments modificadors, els quals emmirallaven els canvis que l'afMaven en les 
formuiacions socials modemes (v. n.2.2.2.2). 

Doménec Guansé, «Víctor Cátala», n. 46 (9-II-1931), 9. 

^' Aquesta opinió ha estat defensada pa* algunes feministes al llarg de la historia recrait del moviment; 
al marge del debat académic, la Cataluña deis darrers anys del franquisme i deis primers de 
Fanomenada transido democrática n'aporta un bon exemple. El criteri hi va fonamentar una de les 
posicions principáis de les dones compromeses: aquella que advocava per la Iluita conjunta dins deis 
partits d'esquerres en pro d'una societat igualitaria de debo, en la qual el feminisme esdevindria 
innecessari perqué no hi hauria opressicms. El sector m& radical, en canvi, reivindicava la Iluita 
^ecifica, des de la diferencia, amb rargumentació que aquesta utopia era feMa?, com danostraven les 
practiques deis homes socialistes o comunistes, defensors del model social en qué, en teoría, el 
fijncionament patriarcal havia de quedar bandejat (v,, entre altres, Pámies 1983: 23-24). En les décades 
deis vint i els trenta, la qüestió de fons no girava al voltant de la coMaboració o no amb els partits (fruit 
d'un dret tot just aconseguit), sino entom de Vúx feminisme I projecte poUtic, cosa que va derivar m 
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Per a les noves escriptores, per a les dones que van iniciar la seva carrera literaria 

en els anys vint i trenta, aquesta opció, tanmateíx, no era possibie encara que la 

desitgessin, perqué la condició sexual i el trebaU des d'aquesta posició constituía un valor 

de reivindicació constant en les esferes culturáis —un valor que els obria, a mes, moltes 

mes portes que mai—. La seva activitat i producció foren viabilitzades i acoUides, en 

bona parí o almenys en certa manera, peí fet de ser de dona, d'autora, ja que el 

component femení conformava una de les parceMes de la normalitat i de la modemitat 

culturáis enteses com a diversitat (cosnropolitisme i multiplicitaí temática i formal), 

professionalització i consum —en altres paraules, mercat— que a Catalunya es pretenien 

assolir des de feia temps i que, de fet, van caracteritzar el període, sobretot a partir de 

fináis deis anys vint/" Guansé, altre cop, ho va nanifestar explícitament el 1931: 

La literatura catalana, la nostra vida literaria, es va fent cada dia mes normal. 
Deixa d'ésser monocorda. Ja no és una literatura feta només que per poetes 
floralescos. Els escriptors catalans comencen de tocar totes les cordes, de cultivar 
tots els generes, de s a w els gusíts m& d i o s o s del públic. I, CTc»a que amb 
timidesa, el professionalisme literari s'estén. És prcAable que el fet que hi hagi «ns 
quants senyors que viuen exclusivammt de la litwatura catatoa, fací adonar aí 
burgés distret que la nostra literatura és xma cosa tan seriosa i respectable almenys 
com l'elaboració de qualsevol altre producte de la industria catalana. En fi, una 
altra cosa que palesa aquesta normalitzaci4 la intervenció activa de la dona. 

I no & que fes avui no hi hagi hagut cap escriptora. No oblidMí pas amb 
Víctor Cátala, la nmtra renaixen^a ha tingut una de te i ^ e s mes entímbellades; 
ni que, amb Clementina Arderiu, heai tingut un deis poetes raes fins i mes 
sensibles. Pero la primera escudava la seva personalitat femenina en un nom viril. 
Les altres feien, de vegades, una lluíssor molt viva, pero es mantenien en regions 
Uunyanes í molt purés, ssise intervenir en la barreja. 

te cmes han canviat** 

Les coses, en efecto, havien canvíat (i havien de continuar canviant, encara, al 

llarg de la década). I no només amb referencia a la producció Hterária femenina, sino 

una doble oposició essencial: en el marc del catalanísme, es van contrapesar el feminisme de dretes — 
vinculat a l'órbita de la Lliga (LR)— i el feminisme d'esqueires—sobretot relacionat amb Esquerra 
R€|)uMicana de Catalunya (BRC)—, mmtre que des del comunisme o des de Tanarquisme es va establlr 
una dicotomía explícita entre faninisme burgés i feminisme marxisía o revolucionan (v. L3.2.4). 

Per a la consideració de la varietat com a valor, emmirallat en la voluntat de diversificado deis 
models i de les propostes literarioculturals, amb un punt de mira ciar en els referents europeus i operatiu 
en un régim polític nou —el rq)ubUcá— que es volia integradíff de totes les realitats anteriorment sense 
possibüitats, v. Balaguff 1994: i, 87 i 125-126; un deis testimonis de l'época en aquest sentit el 
proporciona L. Nicolau d'Olwer, «Motihis d'optimisme^, IP, ll-X-1928. ^ 

Doménec Guansé, «Les dones i les lletres», LR, n. 69 (25-V-1931), 12; per al desglossament de la 
idea del canvi i de la seva significació específica, v. II.3.2. A partir d'aquí, fets els aclariments 
terminológics pertinents, prescindeixo de la marca diferoicial per ais termes relatius al genere. 
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també — d e manera reüevant perqué afectava un coMectiu molt mes ampli— amb 

relació al consum per part de les dones; és a dir, amb relació al públic femem'. 
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